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1 Úvod  

 

 Téměř nulové podmínky pro přípravu našich olympijských sportovců, sportovních 

nadějí i rekreační sportovce. Nějak takto je možné vystihnout zázemí akrobatických sportů v 

České republice. V průběhu zimních olympijských her se v naší zemi najde obrovské 

množství sportovních fandů, kteří tráví celé hodiny u obrazovek televizí, shlukují se na 

veřejných prostranstvích, jako jsou například náměstí, aby společně fandili našim sportovcům 

a byli jim podporou při jejich výkonech. Jenže už málokdo z těchto lidí tuší, co obnáší 

takovýto trénink. Ten je sám o sobě velmi fyzicky náročný, ale v případě našich sportovců se 

k němu přidává ještě druhý faktor a tím je nevyhovující geografické prostředí. Stručně řečeno 

naši sportovci často tráví dlouhé měsíce mimo svou vlast, daleko od rodin a přátel.  

 

 V diplomové práci se zaměřím na možné řešení této situace. A to nejen pro jedince na 

vrcholové úrovni, ale i pro běžné smrtelníky, kteří by se chtěli akrobatickým sportům věnovat 

a zlepšovat se v nich. Jak je již patrné z názvu této diplomové práce, řešení bude spočívat ve 

specializované tělocvičně pro trénink akrobatických sportů. Zařízení tohoto typu by umožnilo 

jednak trénovat akrobatické prvky po celý rok, ale hlavně umožní všem sportovním 

nadšencům vyzkoušet něco nového a těm, kteří již adrenalinovým sportům propadli, umožní 

bezpečný trénink, jelikož v běžných podmínkách se často jedná o značně nebezpečné prvky. 

Zároveň by tělocvična měla sloužit pro pořádání sportovních soutěží, mohla by umožnit 

mladým trávit zajímavě volný čas a přispěla by ke zlepšení koordinace dětem od 6 let. 

 

 Cílem diplomové práce bude zjistit, jak by bylo finančně nákladné vytvořit 

akrobatickou tělocvičnu a zda by se po realizaci dokázala samostatně uživit. Pokusím se také 

zjistit, jestli by o podobný projekt byl například v Ostravě zájem. Projekt samotný bude 

analyzován bez nákladů na pořízení pozemku, a to z důvodu, že na základě zjištěných 

skutečností bude možné projekt realizovat v jakémkoliv větším městě, ne jen v Ostravě. 

 

 Tato diplomová práce bude členěna na 6 hlavních částí. V druhé, tedy teoretické části, 

budou uvedeny a vysvětleny jednotlivé pojmy související s tímto záměrem. Třetí kapitola by 

měla být zaměřena na budovu tělocvičny, její vnitřní prostory a jednotlivé prvky sportovního 

náčiní, které zde budou pro sportovce k dispozici. Ve čtvrté kapitole budou provedeny 
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marketingové výzkumy, kterými bude zjištěna konkurence schopnost akrobatické tělocvičny 

na současném trhu sportovních služeb. Dále se zde zaměříme na náklady a příjmy projektu a 

jeho ziskovost. V páté kapitole by mělo dojít  ke shrnutí zjištěných skutečností a v poslední 

šesté kapitole zaznít krátké zhodnocení tohoto podnikatelského záměru.   
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2 Teoretická východiska a vztahy 

 

 Cílem kapitoly bude vymezit teoretická východiska a vztahy, které provázejí 

problematiku a metodiku podnikatelského záměru na založení volnočasového sportovního 

zařízení pro veřejnost. Pokusím se teoreticky objasnit podnikání, ať už jako samostatnou 

činnost, nebo pojem jako takový. Budou zde rozebrány základní principy i postup 

podnikatelského plánování a chování. 

 

2.1 Podnikání 

 

 Podnikání - Na území České republiky je podnikání definováno v obchodním 

zákoníku, a to zákonem č. 513/1991 Sb. §2, jako: ,,Podnikáním se rozumí soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku.“ [15] 

 

 Z ekonomického hlediska je podnikání charakterizováno jako zapojení zdrojů a jiných 

aktivit, za účelem zvýšení jejich původní hodnoty. Jedná se o dynamický proces, kdy se 

vytváří hodnota přidaná. Z psychologického hlediska je podnikání charakterizováno jako 

činnost motivovaná potřebou něco si vyzkoušet, získat, dosáhnout nebo si něco splnit. A z 

pohledu sociologického je to vytváření blahobytu pro všechny zainteresované. [10 - Veber] 

 

 Podnikatel - V rámci zákona č. 513/1991 Sb. §2 je také definován podnikatel jako:  

a) ,,osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu.“ [15] 

 

 Z jiného pohledu je možné podnikatele charakterizovat jako osobu, která realizuje 

podnikatelské aktivity s možností rozšíření či rizikem ztráty vlastního kapitálu. Podnikatel je 
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nositelem i iniciátorem podnikání, do něhož investuje prostředky, úsilí, jméno i čas, přebírá 

odpovědnost a riziko s cílem dosáhnout osobního úspěchu i obohacení. [10 - Veber] 

  

 Podnik - Charakteristika podle zákona č. 513/1991 Sb. §5:  

,,(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu sloužit.  

(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním 

smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým 

věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., 

pokud jsou součástí podniku.“ [15]   

 

 Podnik také bývá často označován jako firma. Z ekonomického hlediska je podnik 

chápán jako subjekt, ve kterém dochází ke změně zdrojů na statky, tedy ze vstupů na výstupy. 

Obsáhleji se jedná o uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových 

hodnot, které slouží podnikateli k provozování jeho aktivit. Právně bývá interpretován jako 

soubor hmotných i nehmotných složek podnikání. [10 - Veber] 

 

 Cíle podnikání - Základním motivem pro podnikání je snaha o dosahování zisku. 

Tato snaha se projevuje ve snaze o uspokojení zákazníků a jejich potřeb prostřednictvím 

výrobků a služeb, které podnik nabízí. K tomuto uspokojení potřeb zákazníků dochází 

prostřednictvím trhu, kde jsou služby a výrobky měněny za finanční či jiné prostředky směny. 

 Dalším cílem podnikatele je snižování rizika. Vzhledem k tomu, že do podnikání 

vložil svůj majetek, je na místě snaha o minimalizaci tohoto rizika. Tato opatření se promítají 

do podnikatelova plánování. 

 

2.2 Podnikatelské plánování 

 Plánování je prvopočátkem podnikání, nicméně to neznamená, že by plánování z 

podnikatelského bytí zmizelo po počáteční realizaci, zamýšleného záměru. Plánování je 

nedílnou součástí podnikání ve všech fázích života podniku, od jeho zrodu až po jeho úpadek 

či prodej. V případě velkých podniků také často dochází k plánování na několika úrovních. 
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 Každému založení podniku by měl předcházet podnikatelský plán, ve kterém by si měl 

podnikatel ověřit své záměry a jejich reálnost. Díky tomuto plánu by si podnikatel měl 

stanovit jednotlivé kroky a fáze, ve kterých bude postupovat během realizace. Tento plán by 

měl obsahovat finanční rozvahu, která bude obsahovat nutné náklady a zároveň zhodnotí 

návratnost tohoto investovaného kapitálu. 

 Na základě takto vypracovaného plánu si už může podnikatel udělat konkrétní 

představu o nákladnosti realizace a zároveň tento plán použít jako podklad pro získání úvěru 

nebo dotací pro svůj projekt. 

 Tím však máme zohledněnu pouze finanční stránku věci. Je na místě si také stanovit 

strukturu podniku, vnitřní vztahy mezi zaměstnanci, nutnou úroveň jejich vzdělání a 

kvalifikace pro vykonávání jim svěřené činnosti. [5 - Srpová] 

  

2.2.1 Podnikatelský plán 

 Každý podnikatelský plán, který neslouží pouze pro vlastní kontrolu podnikatele, ale 

bude dále předkládán, by se měl skládat z těchto bodů: 

1. Titulní list 

2. Obsah 

3. Úvod 

4. Shrnutí 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

6. Cíle firmy a vlastníků 

7. Potenciální trhy 

8. Analýza konkurence 

9. Marketingová a obchodní strategie 

10. Realizační projektový plán 

11. Finanční plán 

12. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

13. Přílohy 

 

 Titulní list - zde by se mělo objevit logo, název projektu nebo podniku, jméno autora, 

osoby podílející se na projektu, datum založení. Je také vhodné uvést prohlášení, že daný 

dokument podléhá obchodnímu tajemství, případně upozornění, že tento dokument a 

informace v něm obsažené podléhají autorským právům. 
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 Obsah - přesto, že se může jednat o bod projektu vzbuzují úsměv, jelikož se jeví 

naprosto samozřejmým, často dochází k jeho vynechání či opomenutí, zároveň chybějící 

obsah znemožní rychlou orientaci v dokumentu a tím sníží jeho přehlednost, případně také 

zájem čtenáře o prostudování. 

 

 Úvod - v prvé řadě slouží k objasnění cíle podnikatelského plánu. Ve stručnost 

informuje o dále uvedených informacích a nastíní celé téma projektu. Zde je prostor pro 

zmínění faktu, že má v tuto chvíli prezentovaný projekt ještě nedokončené části, které 

nebudou v tomto dokumentu uvedeny. 

 

 Shrnutí - jedná se o část podnikatelského plánu, která je vytvořena jako poslední. 

Podstatou shrnutí je snaha zaujmou čtenáře, aby získal zájem o přečtení celého plánu a 

zároveň podat ve zkrácené verzi ty nejdůležitější informace. 

 

 Popis podnikatelské příležitosti - seznámení čtenáře s naší konkurenční výhodou 

nebo objevenou dírou na trhu. Jde o to čtenáře přesvědčit o aktuálnosti daného stavu, který je 

potřeba využít, než se o něm dozví konkurence. Zde bychom se měli zaměřit na tři základní 

body: popis produktu nebo služby; konkurenční výhodu produktu; užitek produktu pro 

zákazníka. 

 

 Cíle firmy a vlastníků - klademe důraz na představení vedení firmy, zda se jedná o 

jedince s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi z předchozího fungování. Vzhledem k tomu, že 

kvalitní management firmy může být často důležitějším prvkem úspěchu podniku než 

samotný produkt nebo výrobní technologie. Dále zde uvádíme cíle našeho podnikání a toho, 

kam bude podnik v budoucnu směřovat, čeho chce vedení dosáhnout a v neposlední řadě také 

možnost dalšího růstu a rozvoje. Bývá také vhodné uvést další zaměstnance, kteří se budou na 

chodu podniku podílet a organizační strukturu firmy. 

 

 Potenciální trhy - jsou velice důležitou částí podnikatelského plánu. I se sebe lepším 

produktem není možné uspět, pokud ho není komu prodávat. Tím se dostáváme k segmentaci 

trhu. Jde o to si určit, jak velký trh se pro produkt podniku nabízí, z toho můžeme následně 

plánovat velikost produkce a s ní spojenou výši příjmů. Zaměřujeme se zde také na cílovou 

skupinu a jejich vztah k ceně, kvalitě, dostupnosti výrobku a jeho případné konkurenci v 
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daném regionu. Základním pravidlem při této segmentaci je nepodcenit nebo nenadhodnotit 

velikost trhu, nesnažit se vyhovět všem zákazníkům, což vede ke zvýšeným nákladům a 

zaměřit se především na ty segmenty trhu, ze kterých očekáváme nejvyšší zisk. Tato 

segmentace trhu by však neměla zůstat na úrovni teoretických úvah, ale měla by být 

podpořena také průzkumem trhu, na jehož základě bude možné vyčíslit alespoň přibližnou 

kalkulaci a další údaje o cílové skupině. Tyto data můžeme čerpat z mnoha zdrojů: internet, 

statistický úřad, ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy o jednotlivých regionech, materiály 

ministerstev, materiály oborových svazů a sdružení, odborné časopisy a publikace, informace 

mezinárodních organizací. 

 

 Analýza konkurence - podnikatelský záměr by měl ukazovat přednosti zamýšleného 

projekt, ale neměl by také opomenout okolní hrozby, které na trhu číhají. V praxi se často 

stává, že podnikatelé při vstupu do odvětví o konkurenci prostě jen neví. Z toho pak pramení 

finanční problémy podniku, které vycházejí z toho, že cílový segment zákazníků odebírá od 

jiných dodavatelů stejného nebo velmi blízkého produktu, případně se zde objevuje 

konkurenční boj v rámci cenových politik podniků a další komplikace. Z tohoto důvodu také 

pramení vysoká úmrtnost podniků na českém trhu s životností do pěti let. Zde je vhodné 

rozdělit si konkurenty na velké a malé, tedy v případě je-li na trhu více konkurentů. Nemá 

totiž smysl ztrácet čas a prostředky analyzováním těch méně úspěšných. Potom co jsme si 

určili největší konkurenty, prověříme jejich slabé a silné stránky, ideálně podle těchto kritérií: 

obrat, růst, podíl na trhu, výrobky, služby zákazníkům, zákazníci, ceny, prodejní kanály, sídlo 

a dostupnost. 

 

 Marketingová a obchodní strategie - část dokumentu, v níž se snažíme o 

přesvědčení čtenáře, že máme dobrou marketingovou a obchodní strategii. V marketingové 

strategii se zaměříme na tři části: výběr cílového trhu, určení tržní pozice produktu, 

rozhodnutí o marketingovém mixu. U výběru cílového trhu se jedná o segmentaci trhu, 

zvažujeme velikost a kupní sílu. V rámci udržení tržní pozice se snažíme odlišit od 

podobných výrobků, či výrobců, naším cílem je být jedineční. Co se týká marketingového 

mixu, zde postupujeme za pomocí marketingových nástrojů, jako jsou metody 4P, 7P, 4C a 

další. 

 

 Realizační projektový plán - v tomto bodu se dostáváme k realizaci, na řadu přichází 

časové rozplánování celé realizace projektu. Nesmíme ale zapomenout na činnosti, které 
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budou předcházet samotné realizaci. Jsou zde míněna veškerá povolení a oprávnění k dané 

činnosti. Teprve po zajištění těchto úkonů přichází na řadu rozpracování projektového plánu, 

je třeba stanovit jednotlivé činnosti a dílčí úkony, které budou probíhat a vhodným způsobem 

také popsat jejich vzájemné vztahy a návaznost. V tomto ohledu se jeví jako dobře použitelné 

řešení úsečkový diagram, ze kterého lze posléze odvodit nejen délku realizace projektu, ale 

také finanční náklady na jednotlivé fáze.            

               

 Finanční plán - shrnuje to, co bylo uvedeno v předchozích bodech, s tím rozdílem, že 

tyto fakta převádí do finanční podoby. Plán je většinou tvořen z těchto částí: plán nákladů, 

plán výnosů, plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, rozvaha, finanční analýza, 

výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic a plán financování. Je potřeba si 

uvědomit, že založení firmy nesouvisí pouze s prostředky na založení firmy, ale budou také 

zapotřebí prostředky na pořízení dlouhodobého majetku, prostředky na pořízení oběžného 

majetku, prostředky na zahájení podnikatelské činnosti, a také sem spadají např.: nájem, mzdy 

pracovníků, elektřina, plyn, teplo, nakoupené zboží atd. 

 

 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu - v této části plánu se pro 

přehlednost využívá SWOT analýzy, ta se skládá z analýzy silných a slabých stránek a také 

analýzy hrozeb a příležitostí. Často se také využívá analýzy rizik. Nejen v tomto bodě 

bychom měli potenciálnímu investorovi upřímně nastínit situaci, která na daném trhu existuje 

a nezakrývat žádné hrozby. V případě, že by se o dalších hrozbách investor dozvěděl při jeho 

zvažování investice, mohlo by to vést k neúspěchu celého našeho snažení. Navíc shrnutí 

konkurence, hrozeb a potencionálních překážek dává jasně najevo, že jsem si vědomi všech 

úskalí našeho projektu a máme jej velmi dobře promyšlen. 

 

 Přílohy - místo pro obrazovou dokumentaci projektu a jiné podklady. Pro lepší 

představu čtenáře můžeme podnikatelský plán doplnit o 3D návrh provozovny, návrhy 

interiéru a zařízení, další návrhy loga např. na reklamní předměty. Dále je možné doplnit 

přílohy o životopisy klíčových zaměstnanců, výpisy z obchodního rejstříku, fotografie 

pozemku, kde se bude podnik nacházet, výsledky průzkumu trhu a další. [5 - Srpová]   
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2.3 Právní subjektivita 

 Podnikání je soustavná činnost, kterou vykonává podnikatel. Tato činnost však musí 

probíhat podle určitých pravidel a nařízení. 

 

2.3.1 Typy sportovních organizací 

 Na území ČR existuje několik druhů sportovních organizací, které se mohou vzájemně 

podobat, navazovat jedna na druhou nebo existovat samostatně. 

 

1. Občanské sdružení řídící se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR řídící se zákonem č. 

116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v 

Československé socialistické republice. 

3. Příspěvkové a rozpočtové organizace řídící se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

4. Nadace a nadační fondy řídící se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech. 

5. Zájmová sdružení právnických osob řídící se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 

6. Obchodní společnosti a družstva č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

7. Obecně prospěšné společnosti řídící se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech. [1 - Durdová] 

 

2.3.2 Volba právní subjektivity organizace 

 I přes výše uvedené typy organizací a jejich počet, se jako nejčastěji používané jeví 

občanské sdružení nebo společnost s ručením omezeným. Proto se na tyto organizační 

struktury zaměříme a vybereme vhodnější pro náš podnikatelský záměr. 

 

2.3.3  Občanské sdružení  

 Občanské sdružení je právnickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům. 

Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž příjmy pramení z členských příspěvků, státních a 

evropských dotací, sponzorských darů a z vlastní činnosti, jako je pronájem prostor a 

vybavení. V případě kdy účetní zisk na konci roku nepřesáhne hodnotu 300 000 Kč, je tato 

organizace osvobozena od placení daně z příjmu. 



10 

 

 

 Založení občanského sdružení - je zakotveno v zákonu č. 83/1990 Sb. Sdružení má 

právní subjektivitu a do jeho působení může zasahovat pouze stát v míře, kterou mu 

umožňují právní předpisy ČR. Základním dokumentem sdružení jsou jeho stanovy. V 

nich jsou obsaženy práva a povinnosti členů sdružení. Dále jsou zde uvedena poslání a 

cíle tohoto sdružení. Občanské sdružení vzniká na základě registrace u Ministerstva 

vnitra. 

 

 Postup založení - základní podmínkou založení jsou 3 občané, kteří stojí za založením 

sdružení. Tyto osoby se označují jako přípravný výbor a alespoň jedna z nich musí být 

osoba starší 18 let. Dále si mezi sebou členové přípravného výboru určí svého 

zmocněnce, který funguje jako komunikační prostředník. Poté sepíší stanovy 

občanského sdružení, které doplní o návrh na registraci sdružení a odešlou tyto 

dokumenty na Ministerstvo vnitra.  V případě kdy ministerstvo uzná, že toto sdružení 

splnilo nároky pro registraci, musí ze zákona registraci provést. V takovém případě 

zašle ověřenou kopii stanov zpět zmocněnci přípravného výboru, na této kopii je také 

uvedeno datum registrace, od které vzniká právní subjektivita sdružení. [16] 

 

 Obsah stanov - stanovy jsou základním dokumentem a podmínkou registrace. 

Vzhledem k postupu založení popsanému výše, se k registraci přidávají dvě totožná 

vyhotovení stanov, jedno po registraci zůstává ministerstvu a jedno je vráceno. 

Stanovy musí obsahovat tyto prvky:  

 

1. Název a sídlo. 

2. Cíl činnosti sdružení. 

3. Práva a povinnosti členů sdružení. 

4. Orgány sdružení, ustanovení orgánů a funkcionáři. 

5. Organizační jednotky sdružení (pokud budou ustanoveny). 

6. Zásady hospodaření. 

7. Závěrečná ustanovení. [17] 

 

 Organizační struktura -  je zakotvena ve stanovách sdružení a je rozdělena podle 

pravomocí jednotlivých orgánů. 
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1. Valná hromada - má na starosti činnost a hospodaření sdružení, stanovuje a 

projednává rozpočet, stanovuje výši příspěvků, schvaluje podmínky členství, 

volí a odvolává členy dozorčí rady, rozhoduje o vlastněném majetku a řeší 

zánik, rozpuštění nebo sloučení sdružení. 

2. Dozorčí rada - kontroluje hospodaření občanského sdružení, nakládání s 

majetkem a informují o valné hromadě. V případě zjištění pochybení během 

kontroly navrhují opravná řešení. Mělo by se jednat o nezávislý kontrolní 

orgán a z tohoto důvodu by neměli jeho členové patřit do jiné organizační 

struktury v tomto sdružení. Členové jsou voleni valnou hromadou. 

3. Výkonný výbor - zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, organizuje a 

řídí činnost občanského sdružení, připravuje finanční podklady pro valnou 

hromadu, rozhoduje o přijetí a vyloučení členů sdružení, rozhoduje o otázkách 

registrace. [1 - Durdová]  

 

2.3.4  Společnost s ručením omezeným 

 Jedná se o velice běžnou formu kapitálové společnosti, která funguje na území ČR a 

její název musí obsahovat jedno z těchto označení: „společnost s ručením omezeným“, „spol. 

s.r.o.“ nebo jen „s.r.o.“  

 

 Založení společnosti s ručením omezeným - od 1.1.2014 zaznamenal tento druh 

obchodních společností řadu změn týkajících se podmínek založení. V minulosti 

platilo, že společnost může být založena minimálně jedním a maximálně 50 

společníky, kdy každý z těchto společníků může působit maximálně ve 3 takových 

společnostech - obě tyto podmínky byly od nového roku zrušeny. Další podmínkou 

bylo vložení minimálního vkladu, který byl určen ve výši 200 000 Kč i toto bylo k 

datu 1.1.2014 zrušeno - aktuálně je minimální výše vkladu každého společníka 

stanovena na 1 Kč. Nový zákon se dotýká také nepeněžních vkladů, které budou 

zapsány jako majetek společnosti, za starých podmínek musel být tento nepeněžní 

majetek oceněn soudem jmenovaným znalcem - podle platných předpisů bude nyní 

znalec stanoven jednatelem nebo společníky, i tak se ale musí jednat o znalce 

vedeného v seznamu znalců. Pokud jsou splněny podmínky výše, nastává proces 
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založení společnosti, který je započat sepsáním společenské smlouvy, která obsahuje 

podle § 146 nového občanského zákoníku tyto body: 

 

1. firmu společnosti 

2. předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

3. určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

 

4. určení druhů podílů každého společníka, práv a povinností s nimi spojených, 

dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

 

5. výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

 

6. výši základního kapitálu a 

 

7. počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.   [18] 
 

  

 Postup založení - podnikatel nebo podnikatelé, musí stanovit název obchodní firmy, 

pod kterým budou zapsáni v obchodním rejstříku a pod kterým budou také vystupovat 

a činit právní úkony. Tento název musí také obsahovat právní formu společnosti, tedy 

„s. r. o., „spol. s. r. o.“ nebo „společnost s ručením omezeným“. Tento název také 

nesmí být zaměnitelný s již jinou fungující firmou a nesmí působit klamavě. Název je 

také velmi důležitý pro účely marketingové propagace a budoucího budování značky. 

Všechny tyto náležitosti, které obsahuje společenská smlouva, mohou být ještě 

doplněny o úpravu obchodních podílů, rozdělení funkcí a povinností jednotlivých 

společníků. Nedílnou součástí tohoto procesu je také získání živnostenského listu - 

tedy oprávnění podnikat. Toto oprávnění je základní podmínkou pro podnikání jak 

fyzických tak i právnických osob. O živnostenský list se podnikatel přihlásí na 

živnostenském úřadě, kde splní svou ohlašovací povinnost nebo podá žádost o 

koncesi, podle toho v jakém oboru se rozhodl podnikat. K vyřízení živnostenského 

oprávnění je také potřeba dodat průkaz totožnosti a výpis z rejstříku trestů.  

 

  Návrh na zápis do obchodního rejstříku - tento návrh je nutné podat ve lhůtě 90 

dnů od získání živnostenského oprávnění nebo od založení společnosti. Zde se 

uchovávají informace o podnikateli či firmě, které stanoví zákon. Obchodní rejstřík je 

také veřejně přístupný a je možné do něj volně nahlížet pro případ kontroly a také z 

něj pořizovat kopie či výpisy. Tento návrh se podává na formuláři, který stanovuje 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti a podepisují ho všichni jednatelé společnosti. 
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Tyto podpisy musí být úředně ověřeny a doplněny o listiny, které dokazují, že alespoň 

jeden ze společníků je ke dni vzniku společnosti oprávněn, vykonávat podnikatelskou 

činnost, která má být předmětem podnikání této společnosti a to na základě 

živnostenského oprávnění nebo koncese. Dále souhlas vlastníka nemovitosti s 

fungováním společnosti na uvedené adrese. V případě nepeněžních vkladů do majetku 

společnosti se také dokládá znalecký posudek o ocenění těchto vkladů. K tomu je 

přiložena společenská smlouva a funkce a podíly jednotlivých společníků. V případě 

větší společnosti se také uvádějí členové valné hromady a dozorčí rady. 

 

 Vznik společnosti - společnost s ručením omezeným vzniká, až ke dni zápisu do 

obchodního rejstříku.        

 

 Na základě zjištěných informací, jež se týkají právní subjektivity u sportovních 

zařízení, tělocvičen a podobných zařízení, a zároveň díky novému znění zákona od roku 2014, 

se jako nejlepší řešení pro tento podnikatelský záměr a provozování akrobatické tělocvičny, 

jeví forma společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k téměř nulovým nákladům, které 

jsou v současnosti vyžadovány na základě právních předpisů a možnosti zastřešení celého 

projektu jen jednou osobou na rozdíl od občanského sdružení.  

 

2.4 Metody a techniky marketingu   

 O tom zda bude firma, podnik nebo jednotlivec na trhu úspěšný, často rozhoduje, jak 

kvalitně byl promyšlen a proveden marketing. Marketing jako takový můžeme chápat jako 

prostředek, díky jemuž se na daném trhu zviditelníme, odlišíme a předběhneme konkurenci v 

boji o zákazníka, který bude odebírat naši službu nebo produkt. V tomto ohledu se marketing 

zaměřuje nejen na to jak upoutat pozornost a zájem zákazníků, ale také na samotný prodej 

produktu nebo služby s důrazem na získání konkurenčních výhod a stanovení přiměřené ceny. 

 

 Zvláště důležité je pojetí marketingové koncepce v kombinaci s podnikatelským 

plánem, který je postaven na externím zdroji financí. Pokud tedy podnikatelský záměr plánuje 

takovouto formu financování, dá se očekávat, že bude kladen velký důraz na marketingovou 

koncepci ze strany investorů nebo banky, jelikož i sebe lepší nápad či produkt, který odhalil 

díru na trhu, nemusí bez kvalitní propagace na tomto trhu prorazit a uspět. 
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2.4.1 Marketingové cíle 

Bez stanovení marketingový cílů, nemůže podnik úspěšně fungovat. Z tohoto důvodu 

se marketingové cíle stanovují a uvádějí už v podnikatelském plánu a v tomto ohledu by si 

měl podnik jasně a stručně stanovit otázky a odpovědi na ně. 

Otázky typu:  

 jakého postavení chce podnik na daném trhu získat, 

 jakých obratů a podílů na trhu se bude pokoušet v následujících letech, 

 jaké cíle růstu podnik sleduje. [5 - Srpová] 

  

 

2.4.2 SWOT analýza      

 

 SWOT analýza je nástroj zaměřený na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících 

strategické postavení firmy. Jedná se o jednoduchou a známou metodu, ale ne vždy je správně 

používanou. Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie 

firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí. [2 - Jakubíková ] 

 

 „SWOT analýza byla vyvinuta pro plánování na podnikové úrovni, kde se striktně 

rozlišuje mezi řízeným podnikem, který by měl mít jeho management pod kontrolou, a jeho 

okolím. Řízený systém (podnik) má své silné (S - strenghts) a slabé (W - weaknesses) stránky, 

jeho okolí představuje přítomné i budoucí (pravděpodobné) příležitosti (O - opportunities) a 

hrozby (T - threats).“ 

 

 „Tvůrci plánu nejprve shromáždí výroky (faktory) o S, W, O, T, které jsou uspořádány 

do SWOT tabulky.“ 

  

 „V řádcích jsou silné a slabé stránky (S, W), ve sloupcích příležitosti a hrozby (O, 

T).“ 

 „Do tabulky se zapisují znaménka plus (+) a minus (-), případně 0, když mezi faktory 

neexistuje žádný vztah.“  
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 „Ve druhé fázi SWOT analýzy se hledají významné kombinace uvedených faktorů. 

Důležité jsou kombinace S-O nebo W-O. První z nich plánující organizaci umožní pomocí 

silných stránek využít důležitých příležitostí ke svému prospěchu, druhá kombinace naopak 

toto využití znemožní. Kombinace W-T je potenciálně nebezpečná, protože při naplnění 

budoucí hrozby (T) přivodí vlastní slabost (W), v extrémním případě až zánik organizace. 

Princip SWOT analýzy je právě v hledání souvislostí, synergií a rizik. Opatření mohou být 

formulována tak, aby plánující organizaci posílila a umožnila ji využívat rozvojové příležitosti 

nebo čelit možným hrozbám.“
1
  

 

Tabulka 2.1: Grafické vyjádření SWOT analýzy 

 

 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a 

rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 98. ISBN 978-80-247-4209-0. 



16 

 

Obrázek 2.1: Postup při SWOT analýze 

 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 

konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 100. 

 

 

2.4.3 Marketingový mix 4P 

   

 Marketingový mix 4P je chápán jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor 

nástrojů), které umožní ovlivňovat chování spotřebitele. Tyto nástroje marketingu - produkt 

(Product), cena (Price), distribuce (Place) a komunikace (Promotion) - musejí být vzájemně 

kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly vnějším podmínkám trhu. 

Teprve potom mohou efektivně plnit svoji funkci a přinášet synergický efekt.  

 

 Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu. [14 - Zamazalová]  

 

 „S označením nástrojů, které slouží podniku k formování nabídky, s pojmem 

marketingový mix jsou obvykle spojována jména Jerry McCarthyho a Neila H. Bordena. 

(Poprvé toto označení použil James Culliton již ve 40. letech minulého století).“
2
 

 

                                                 
2
 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 40. ISBN 978-80-247-

2049-4. 
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 „Označení 4P se používá pro jednoduchost a stručnost. Ve skutečnosti může být 

marketingových aktivit, které jsou iniciovány podnikem za účelem formování nabídky, 

mnohem více. Navíc každá z proměnných 4P sama o sobě je souborem aktivit, se kterými 

podnikatelé pracují.“  

 

Obrázek 2.2: Marketingový mix 4P 

 

  

 

Zdroj: ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 40. 

 

 

 „Pro zvýraznění úlohy dalších vybraných nástrojů pro dosahování podnikatelských 

cílů ve specifických oborech podnikání bývají zmiňovány modely rozšířené o další P: jako 5. 

P bývají často zmiňováni lidé (People).“
3
 Je možné taky narazit na modely 7P, ty zde už však 

zmiňovat nebudeme. 

 

 

                                                 
3
 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 40. ISBN 978-80-247-

2049-4. 
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2.4.4 Strategická analýza (analýza podnikatelského prostředí) 

 

 Zatím co SWOT analýzu a marketingový mix 4P, můžeme považovat za spíše 

univerzální analýzy prostředí, které toto prostředí nijak výrazně nerozdělují, máme možnost 

využít také jiné marketingové analýzy, které se zaměřují na konkrétní část prostředí, ve 

kterém se firma či podnik nachází.  

 

 Podnikatelské prostředí můžeme v tomto ohledu rozdělit na makroprostředí, 

mikroprostředí a interní prostředí firmy. Pro analýzu makroprostředí se nejčastěji využívá 

analýzy PEST, u mikroprostředí bývá hojně využíván Porterův model pěti sil a pro interní 

analýzu podniku můžeme použít například benchmarking. 

 

 PEST analýza - za klíčové součásti makroprostředí se označují faktory politické a 

legislativní (P - political facktors), ekonomické (E - economic facktors), sociální a 

kulturní (S - social facktors) i technologické (T - technological facktors). Toto je 

pouze základní rozdělení faktorů, které v rámci makroprostředí ovlivňují podnik.  Na 

obrázku 2.3 je znázorněno podrobnější rozdělení. [6 - Srpová] 

 

Obrázek 2.3: Grafické vyjádření PEST analýzy 

 

 
 

Zdroj: VEBER. J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 

2. vyd. Praha: Management Press, 2009. s. 372.  
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 „Porterův model pěti sil - významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, 

které v daném odvětví působí. Vzhledem k této skutečnosti představuje nedílnou 

součást analýzy mikroprostředí analýza konkurenčních sil, která zkoumá základ 

konkurence v odvětví. K řešení tohoto problému přispěl významně M. Porter modelem 

pěti sil, který je ve své podstatě nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem 

modelu je umožnit jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí, a identifikovat, 

které z nich mají pro firmu z hlediska jejího budoucího vývoje největší význam a které 

mohou být rozhodnutími managementu ovlivněny.“
4
 Porterův model tedy sestává z: 

o rivality mezi konkurenčními firmami, 

o hrozby vstupu nových konkurentů, 

o hrozby substitučních výrobků, 

o vyjednávací pozice dodavatelů, 

o a vyjednávací pozice kupujících. 

 

Obrázek 2.4: Grafické vyjádření Porterova modelu 

 

 

Zdroj: VEBER. J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 

2. vyd. Praha: Management Press, 2009. s. 386.  

                                                 
4
 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2010, s. 132. ISBN 978-80-247-3339-5. 
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 Benchmarking -  jde o proces, při němž srovnáváme své výrobky, služby a prostupy 

se svými největšími konkurenty nebo s těmi firmami, které jsou považovány za 

nejlepší. Tento postup vyvinula firma Xerox počátkem 80. let 20. století. Základní 

kroky benchmarkingu jsou: 

o Poznejte důkladně vlastní činnost. Zjistěte své postavení, odhalte své 

přednosti a slabiny. Neznáte-li je, nemůžete se bránit. Vždy se snažte o 

kvantifikaci: kolik, kde. 

o Poznejte, jak to dělají jiné. Poznejte, jak to dělají přední firmy, konkurence. 

Určete jejich slabiny a přednosti. Srovnávejte se jen s těmi nejlepšími. 

o Definujte faktory úspěchu. Převezměte to nejlepší. Jsou-li konkurenti v něčem 

lepší, zjistěte, proč jsou lepší. Přičemž formy převzetí mohou být různé: 

napodobení, modifikace, akceptace. 

o Získejte převahu. K získání převahy máte předpoklady, neboť využíváte 

svých předností a slabiny jste napravili. 

 

 V současnosti filozofii benchmarkingu řada firem využívá při svém fungování. 

Podle toho, kdo je předmětem zkoumání můžeme tento benchmarking rozdělit na 2 

kategorie: 

o Interní benchmarking - ten je uplatňován u velkých firem, kdy inspirující 

přístupy, nástroje, řešení jsou hledány uvnitř firmy u útvarů, které dané 

problém zvládají lépe. V tomto případě lze snadno získat data od vytipovaných 

útvarů. Na druhé straně inovační náboj těchto změn je omezený a je 

determinován úrovní řízení celé firmy. 

o Externí benchmarking - inspirující poznatky jsou čerpány mimo firmu. První 

bariéru širšího využití tvoří nalezení firem, které naši slabinu zvládají lépe. 

Druhou bariérou (složitější) bývá získání inspirujících informací z takovéhoto 

zdroje. Dalším problémem může být osvojení si takovýchto postupů v případě, 

kdy se na tyto postupy vztahuje nějaký druh právní ochrany. Externí 

benchmarking může mít podobu odvětvovou i mimoodvětvovou (předmětem 

zájmu mohou být firmy mimo odvětví, ve kterém působíme). [6 - Srpová] 
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2.4.5 Dotazování 

  

 Dotazování jako takové se také řadí mezi metody marketingu, konkrétně jde o 

marketingový výzkum. Úkolem marketingového výzkumu je zjistit důležitá data pro další 

marketingové rozhodování a řízení. Metoda dotazování patří mezi oblíbené a hojně využívané 

a může být také doplněna o metody pozorování nebo experimentu.  

 

 Pro účel založení akrobatické tělocvičny se metoda dotazování jeví jako velmi 

užitečná. Dotazování je postaveno na pokládání otázek respondentům a takto získané 

informace dále slouží jako základní údaje pro další marketingovou činnost. V tomto ohledu je 

tedy důležité zvolit správnou cílovou skupinu, ve které bude dotazování probíhat. V případě 

špatně zvolených respondentů by tyto informace nemusely mít žádný přínos. Je tedy nutné 

zaměřit se na charakter a rozsah otázek, časové a finanční možnosti a na vypovídající vzorek 

respondentů. Samotné dotazování pak může probíhat v mnoha různých podobách: 

 Osobní dotazování - je to nejstarší a nejběžnější podoba dotazování, kontakt probíhá 

při osobním styku a přímé komunikaci mezi tazatelem a respondentem. Dotazování 

probíhá na základě předem určených nebo volných otázek - vychází z volby tazatele. 

V případě širšího vzorku respondentů, by se měl tazatel zaměřit na předem připravené 

otázky. Druhou možností jsou připravené dotazníky. Takovýto způsob dotazování 

mívá zpravidla největší návratnost odpovědí. Jeho hlavní nevýhodou je časová a 

finanční náročnost. 

 Písemné dotazování - při tomto způsobu se hojně využívá dotazníků, které mají 

formu otevřených či uzavřených otázek. Forma je volena podle počtu respondentů, 

kteří byli nebo budou osloveni, a to z důvodu větší náročnosti vyhodnocování u otázek 

otevřených. Proto se při větším počtu respondentů využívá nejčastěji otázek 

uzavřených. Písemné dotazování sebou nese menší finanční náročnost než dotazování 

osobní, ale jeho návratnost nemusí být příliš dobrá a jde o stále časově náročnou 

metodu. Proto se v současnosti příliš nepoužívá. 

 Telefonické dotazování - dnes hojně rozšířená podoba dotazování, nese s sebou nižší 

časovou náročnost než osobní dotazování, přesto že jeho výstup bývá stejně kvalitní. 

Vzhledem k návratnosti odpovědí během krátké doby je velmi oblíbená u větších 

společností, které za pomoci této metody monitorují vývoj na trhu. 
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 Elektronické dotazování - respondenti jsou osloveni za pomoci dotazníků 

prostřednictvím e-mailů nebo online dotazníků na webových stránkách. Hlavní 

přednosti této formy jsou minimální časová a finanční náročnost, zacílení tazatelů 

podle místa na webu, který respondenti navštěvují nebo e-mailové databáze. 

Nevýhodou však může být správnost a relevance obdržených odpovědí a jejich nízká 

návratnost z celkového počtu dotázaných. [3 - Kozel]   

 

2.5 Finanční analýza 

 

 Její podstatou je splnit dva základní body. Prověřit finanční životaschopnost podniku a 

položit základy pro finanční plán. V prvním případě nás zajímá odpověď na otázku, jak si v 

daném čase (konkrétní datum) stojí podnik a jeho finance. Tato informace nejen že hodnotí 

minulé období, ale slouží nám pro odhad vývoje podniku jako takového. Druhý bod zase 

slouží pro plánování hlavních finančních veličin. 

 

 Hlavním důvodem využívání finanční analýzy je tedy ověření obchodní zdatnosti 

podniku a jeho udržení si finanční stability. Abychom mohli začít se zpracováním finanční 

analýzy, je nutné mít k dispozici tři základní účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků (cash flow). [4 - Růčková] 

 

2.5.1 Rozvaha 

 Je to účetní výkaz zachycující dlouhodobý stav nehmotné a hmotného majetku 

(aktiva) a zdroje, kterými jsou tyto financovány (pasiva), tento soupis se vždy vztahuje ke 

konkrétnímu datu. Rozvaha je sestavována alespoň jednou v účetním roce a představuje 

současnou hodnotu podnikového majetku. V tomto ohledu jsou stěžejní tři oblasti - finanční 

situace podniku, majetková situace a zdroje financování.  

 

 Finanční situace - nám říká, jakých bylo v podniku dosaženo zisků a jak byly tyto 

zisky rozděleny, z toho také plyne, zda je podnik schopen plnit své závazky. 
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 Majetková situace - zkoumá jaký majetek podniku náleží, v jaké formě tento majetek 

je, jaké je jeho opotřebení, jaká je jeho obrátkovost, zda má optimální skladbu... 

 Zdroje financování - z jakých prostředků byl majetek nakoupen. Šlo o prostředky 

vlastní nebo cizí nebo jaký je jejich poměr.  

 

Obrázek 2.5: Rozvaha 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2008, s. 24. 

 

2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty je zpráva o tom, jak podnik fungoval v minulém období. Případně může 

být sestaven na základě odhadu probíhajícího období. Tento výkaz zachycuje aktivity podniku 

(tržby a náklady) a z toho plynoucí zisk nebo ztrátu jakožto výsledek obchodování, z tohoto 

důvodu bývá také označován jako výsledovka. Také výkaz zisku a ztráty je zpracováván 

jednou ročně, pokud není od investorů vyžadováno jinak. Pokud se jedná o rozjíždějící se 
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(nový) podnik, doporučuje se zpracovat tento výkaz v delším časovém horizontu (dva až tři 

roky). 

 

 Výkaz zisku a ztráty je tedy souhrnem všech tržeb, které podnik utržil za minulé 

účetní nebo vykazované období. Základem jsou hodnoty výnosů a nákladů. Za výnosy 

počítáme všechny peněžní částky, které podnik získal prodejem svého produktu, bez ohledu 

na dobu splatnosti těchto částek. Jako náklady jsou brány všechny výdaje, které podnik 

uskutečnil pro dosažení výnosů, a to i v případě, kdy tyto výdaje nebyly v daném období 

skutečně zaplaceny. [7 - Staňková]  

 

2.5.3 Výkaz o tvorbě a využití peněžních prostředků (cash flow) 

 

 Výkaz o peněžních tocích (často označován jako cash flow) je také součástí účetní 

závěrky, kterou dělá každý podnik alespoň jednou do roka. Můžeme ho dokonce označit za 

nejdůležitější výkaz pro podnikání malých a středních podniků. Cash flow přináší informace o 

peněžních tocích v rámci každé skupiny činností podniku. [7 - Staňková]  

 

 Cash flow tedy zachycuje peněžní přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) a změny 

peněžních ekvivalentů. Za peněžní prostředky jsou považovány peníze v hotovosti a ceniny, 

peněžní prostředky na účtu a to včetně zůstatku na běžném účtu a peníze na cestě. Pod 

peněžními ekvivalenty se rozumí likvidní krátkodobý majetek, který je možné v krátké době a 

s minimálními náklady na směnu, přeměnit na předem známou peněžní částku. Jedná se o 

takový majetek, u kterého se nepředpokládá významná změna jeho hodnoty v čase. [4 - 

Růčková] 

 

Obrázek 2.6: Struktura výkazu o tvorbě a použití peněžních prostředků 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2008, s. 34. 
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 Nejdůležitější část výkazu o tvorbě a použití peněžních prostředků, je část s provozní 

činností. Díky této části můžeme zjistit, jak moc odpovídá výsledek hospodaření skutečně 

vydělaným penězům a do jaké míry je ovlivněna produkce peněz změnou pracovního kapitálu 

a jeho složek.  

 Druhá část výkazu je zaměřena na investiční činnost. Tato část zachycuje jednak 

výdaje na zakoupení investičního majetku a strukturu těchto výdajů, ale také příjmy, které z 

tohoto investičního majetku a jeho prodeje plynou. 

 Ve třetí a zároveň poslední části, která se zabývá finanční činností, jsou zaneseny 

pohyby kapitálu. Zvláště pak je brán zřetel na pohyb dlouhodobého kapitálu, splácení a 

přijímání úvěrů, peněžní toky pramenící z pohybu vlastního kapitálu, jako jsou dividendy 

nebo zvyšování jmění podniku. [4 - Růčková]  

 

 

Obrázek 2.6: Struktura výkazu o tvorbě a použití peněžních prostředků 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2008, s. 36. 
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3 Charakteristika tělocvičny 

 

Podnikatelský záměr akrobatické tělocvičny by se měl stát téměř unikátem na trhu 

sportovních služeb v rámci Evropy a zároveň naprostou jedničkou, co se týká akrobatických a 

freestylových disciplín v České republice.  

 

Jedinečnost tohoto projektu můžeme doložit především na příkladu konkurenčních 

zařízení. V rámci Evropy se jedná o zařízení akrobatické tělocvičny ve Švýcarském Laaxu, 

které se stalo jednak inspirací pro tento projekt a zároveň také jediným vnitřním prostorem s 

tímto zaměřením. Toto zařízení bylo do provozu v roce 2010 a je doposud jediným svého 

druhu na tomto kontinentu.  

 

3.1 Budova tělocvičny 

 

 Budova tělocvičny bude mít tyto rozměry: výška 12 m x šířka 30 m x délka 36 m. 

Pokud jde o použité materiály, je podzemní konstrukce haly navržená jako železobetonová 

vana. Na ni bude navazovat nadzemní část, kterou bude tvořit ocelový skeletový systém. 

Konstrukce střechy je vynášena spřaženými ocelovými příhradovými nosníky, uloženými na 

skeletový systém. Fasáda budovy je uvažována jako celoprosklená ze skleněných kopilit, 

které jsou kotveny a uchyceny na ocelový rastr. Fasádní systém je přerušen pouze zapuštěnou 

vstupní částí. Spodní část fasády je rozdělena do dílců, které je možné posunutím přemístit k 

rohům haly a otevřít tím celou halu do okolí. Cena haly je odhadnuta na sumu 20 miliónů Kč. 

Za poskytnuté informace děkuji Ing. arch. Tomáši Kratochvílovi, který pro potřeby této 

diplomové práce vyhotovil grafické návrhy haly, jež jsou uvedeny v příloze 1.       
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Obrázek 3.1: Budova tělocvičny 

 

Zdroj: zpracoval Ing. arch. Tomáš Kratochvíla 

 

 

 

3.2 Interiér haly 

 

 Zde bude blíže vysvětlen vnitřní prostor tělocvičny a sporty, které je možno v ní 

provozovat. Pro lepší představu bude opět použit obrázek popisující jednotlivé sekce a části 

vnitřního uspořádání. 
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Obrázek 3.2: Rozdělení vnitřního prostoru 

 

Zdroj: http://freestyleacademy.laax.com/uebersichtsplan-en.htm 

 

 

Popis obrázku: 

1. Velký skok pro snowboard, lyže a kolo. 

2. Přistávací zóna s dopadem do molitanových odřezků (15m dlouhá, 2m hluboká). 

3. Část pro nácvik „slopestyle“ (využití pro lyže a snowboard, nácvik odrazů na kolmé 

stěně). 

4. Malá U- rampa pro kolo, brusle a skateboard. 

5. Část se 4 trampolínami, akrobatickou nafukovací dráhou a slackline. 

6. Skatepark pro kolo, brusle a skateboard (zde je využito výškových rozdílů, odlišných 

úhlů a rohů). 

7. Recepce, bar a obchod s doplňkovým zbožím. 

8. Skatepark doplněný o překážky jako jsou zábradlí a bedny. 

9. Boulder – zeď s chyty pro horolezce. 

10. Sociální zařízení. 

 

 

http://freestyleacademy.laax.com/uebersichtsplan-en.htm
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3.3 Jednotlivá stanoviště 

 

 Kapitola zaměřená na popis jednotlivých částí tělocvičny, tak jak byly popsány 

uvedeny výše. Pro lepší orientaci je také možno nahlížet na rozmístění jednotlivých stanovišť 

v rámci obrázku 3.2. 

 

 

 Velký skok pro snowboard, lyže a kolo - jedná se o můstek s univerzálním využitím 

se schodištěm a dvěma skoky (menším a velkým) pro lyže a snowboard, na který 

navazuje ještě jeden dřevěný skok pro kolo a brusle. Každý z těchto skoků je 3 metry 

široký a maximální výška je 12 metrů. Můstek má dřevěnou konstrukci z trámů a 

prken a skoky se zaměřením na zimní sporty jsou pokryty speciálním povrchem s 

názvem Snowflex®. V příloze č. 2 je uveden technický nákres skoku. Cena můstku 

byla odhadnuta na 210 000,- Kč a cena na pokrytí Snowflexem® byla vypočtena na 

270 000,- Kč. Odhadovaná cena činí 480 000,- Kč.  

 

 

Obrázek 3.3: Velký skok a dopad 

 

Zdroj: http://www.jumpark.cz/kontakt/fotky-a-videa/ 

 

 

 Přistávací zóna s dopadem do molitanových odřezků - jde o dopadovou jámu, která 

je dnes hojně využívaná pro svou bezpečnost všude po světě, známou také pod 

anglickým názvem foam pit. Dopadová jáma má rozměry 9 x 15 x 2 metrů a výplň je 

tvořena z molitanových kostek o velikosti 20 x 20 x 20 cm. Na tuto jámu bude potřeba 

http://www.jumpark.cz/kontakt/fotky-a-videa/
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cca 27 000 ks takovýchto kostek, kdy cena jedné kostky je cca 50,- Kč. Odhadovaná 

cena doskočiště je tedy 1 350 000,- Kč. 

 

 

Obrázek 3.4: Doskočiště / Foam pit   

  
Zdroj: http://metro.co.uk/2012/05/03/take-a-foam-grasp-on-the-slopes-at-the-laax-ski-resort-

in-switzerland-412650/ 

 

 

 Část pro nácvik slopestyle - je to nájezdová rampa dřevěné konstrukce, která v sobě 

ukrývá ještě malou U-rampu. Tento nepříliš kolmý svah se využívá jako tréninková 

plocha pro osvojení si chování povrchu Snowflex®. Zde se trénuje na lyžích a 

snowboardech první jízdy předtím, než je dotyčný vpuštěn na skokanský můstek. 

Zároveň je také možnost doplnit tuto plochu o různé překážky jako jsou zábradlí (rail), 

bedny (box) nebo piknikový stůl (picnic table). Dráha je zakončena nájezdem u stěny, 

kde se trénuje slopestyle - tedy nácvik odrazu na kolmé stěně. Cena za box s railem je 

15.600,- Kč, za picnic table 11.000,- Kč a konstrukce pojezdové plochy byla 

stanovena na 177 000,- Kč. Pokryv ze Snowflexu® bude stát 250 000,- Kč. Celková 

suma za tento segment tedy činí 453 600,- Kč.    
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Obrázek 3.5: Překážky v části pro slopestyle 

 

Zdroj: vlastní zpracování http://mysticconstructions.cz/prodej-prekazek/picnic-table/ 

 

 Malá U-rampa pro kolo, brusle a skateboard - malá U-rampa o rozměrech 9.8 x 

3.75 x 2.2 m je tvořena ze dřeva a překližky a její hrany jsou doplněny o kovové 

trubky, které brání mechanickému poničení rampy. Rampa je z bezpečnostních 

důvodů také opatřena zábradlím a přijde na 149 300,- Kč. 

 

Obrázek 3.6: Malá U-rampa 

 

Zdroj: http://www.parkpilot-ramps.cz/galerie-39/ 
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 Část se 4 trampolínami, akrobatickou nafukovací dráhou a slackline - tato část 

tělocvičny obsahuje také dva v nadpisu nezmíněné segmenty vybavení. Prvním 

segmentem je nájezd, určený pro nácvik skoků ve velké U-rampě. Ten je vytvořen z 

betonu a je součástí profilu samotné budovy, tudíž nebude v této části započítán a jeho 

cena bude zanesena do rozpočtu tělocvičny, jediným nákladem, který zde bude v 

souvislosti s tímto nájezdem zmíněn, je tedy materiál Snowflex®. Nájezd je 6 metrů 

vysoký a jeho konec (skok U-rampy) měří 3 metry, celý je potom 3 metry široký. Na 

pokrytí nájezdu bude tedy potřeba cca 50 metru čtverečních Snowflexu®. To při ceně 

4000,- Kč/ m
2
 znamená investici 200 000,- Kč. Jako další prvek je zde slackline. Jedná 

se o popruh z dynamického nebo statického materiálu, který skvěle rozvíjí rovnováhu 

a koordinaci formou provazochodectví. Pro svou univerzálnost byl zvolen produkt 

Gibbon Surfer, který je 5 cm široký, měří 30 metrů a k dostání je za cenu 3 000,- Kč. 

Tento slacklinový set bude kotven na ocelové volejbalové sloupy, které jsou dodávány 

spolu s pouzdry a víčky, při ceně 7 250 Kč. 

 

 

Obrázek 3.7: Slackline Gibbon Surfer 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.gibbonslacklines.com/ 
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  Dalšími prvky v této sekci jsou 4 profesionální trampolíny zapuštěné do 

 podlahy tělocvičny. Jedná se značku Eurotramp model Grand Master s rozměry 

 520x305x115 cm. Tyto trampolíny využívají 118 pružin a galvanizovaný ocelový rám, 

 díky čemuž je dosaženo dostatečné  pevnosti i pružnosti. Že jsou tyto trampolíny 

 špičkou ve sportovním vybavení, dokládá také jejich využití na letních olympijských 

 hrách v Sydney 2000, Athénách 2004 a Pekingu 2008. Kvalitě zpracování však 

 odpovídá i cena 201 500 Kč za kus. Tudíž cena za 4 kusy je rovna 806 000 Kč. 

 

 

Obrázek 3.8: Eurotramp trampolína 

 

Zdroj: http://wrs.region-stuttgart.de/sixcms/detail.php/298376?_thema=0&_skip= 

 

 

  Dále je nutné doplnit trampolíny a jejich okolí o bezpečné dopadové zóny. 

 Tuto funkci bude plnit jednak druhá doskoková jáma s molitanem o rozměrech 10 x 

 5 x 2 metru, ta si vyžádá pro své naplnění 10 000 molitanových kostek, což při ceně 

 50 Kč za kus činí investici 500 000 Kč. Zbylé okolí trampolín bude obloženo 

 doskokovými žíněnkami. Jako nejvhodnější se jeví doskokové žíněnky Erhard Sport o 

 rozměrech 200 x 100 x 15 cm. Při ceně 11 750 Kč za kus bude při 24 žíněnkách 
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 výsledná cena 282 000 Kč. Dále bude tento segment tělocvičny doplněn ještě o 2 

 bezpečnostní doskokové žíněnky značky Spieth Happy Landing o rozměrech 20 x 20 x 

 10 cm s cenou 26 200 Kč za kus, tedy celkově 52 400 Kč. 

 

 

Obrázek 3.9: Doskoková žíněnka Erhard Sport  

 

Zdroj: http://sport.vysspa.cz/doskokove-zinenky/2850-doskokova-zinenka-erhard-sport-

rozmer-200-x-100-cm-zluta-vyska-20-cm.html 

 

 

  Poslední část toho segmentu tělocvičny bude tvořit nafukovací akrobatický pás 

 Airtrack, tento prvek může být někdy označován názvem nafukovací žíněnka. Tento 

 pás má rozměry 33cm x 2,8 m x 12m. Pro jeho nafouknutí se používá kompresor a 

 manometr. Celková investice za pás a příslušenství tedy činí 169 900 Kč. Zde 

 nesmíme zapomenout na to, že i tento pás musí být na svém konci doplněn 

 doskokovou plochu, o kterou se zde postarají 3 žíněnky Erhard Sport o rozměrech 300 

 x 200 x 30 cm s cenou 24 200 Kč za kus. Celková cena těchto žíněnek bude tedy 

 72 600 Kč. 
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Obrázek 3.10: Akrobatický pás Airtrack 

 

Zdroj: http://airtracksports.com/ 

 

 

 Skatepark pro kolo, brusle a skateboard - jedná se o vymezený prostor, pro který se 

po celém světě vžil název „bazén“, který pochází nejen ze vzájemné podoby tohoto 

skateparku a bazénů, ale také z toho důvodu, že v 80. letech minulého století začali 

američtí jezdci na skatebordech v obdobích sucha, kdy byl nedostatek vody pro 

napouštění soukromých bazénů, tyto bazény využívat pro své ježdění. Pro tento 

projekt byla kontaktována firma PARKPILOT specializující se na stavbu skateparků a 

překážek pro ně určených. V příloze č. 3 je uveden nákres konstrukce překážek. 

Vzhledem k tomu, že projekt samotný ještě není fyzicky postaven, byla firmou 

poskytnuta alespoň přibližná částka pro nacenění námi požadovaného „bazénu“ a to ve 

výši 3 200 Kč za metr čtverečný. V rámci tohoto projektu, kdy uvažujeme o 

skateparku v rozměrech 18 x 12 metrů, je tedy možné uvažovat investici ve výši 

691 200 Kč.  
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Obrázek 3.11: Skatepark „bazén“ 

 

Zdroj: http://mysticconstructions.cz/projekty/chomutov/ 

 

 

 Recepce, bar a obchod s doplňkovým zbožím - celý objekt je řešen s ohledem na 

minimální provozní náklady a proto byly recepce a místo pro relaxaci spojeny do 

jednoho, tak aby denní provoz mohl být zajištěn přítomností jediné osoby. Tato osoba 

bude u příchodu vítat a informovat návštěvníky, zároveň však bude povinností recepce 

obsluhovat hosty u baru. Nabídka bude obsahovat nápojový lístek, pochutiny a již 

hotové rychlé občerstvení jako jsou bagety a sendviče. V této části zařízení bude 

probíhat také prodej doplňkového sortimentu, jako jsou ručníky, trička s motivem 

tělocvičny a další. Místo s barem je strategicky umístěno uprostřed celé stavby na 

vyvýšeném místě a je odtud tedy dobře vidět na všechny části sportoviště. Díky tomu 

má personál dobrý přehled, jestli někdo z návštěvníků neporušuje bezpečnostní 

předpisy tělocvičny a návštěvníci mají zároveň možnost sledovat výkony ostatních.  

Cena baru včetně 5 stolů se sedačkami a elektrickými spotřebiči byla odhadnuta na 

278 000 Kč. 
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Obrázek 3.19: Recepce a bar 

 

Zdroj: http://www.freeride.cz/girls/clanky/lokality/freestylova-hala-v-laaxu-zajima-vas-jaka-

je--11941/ 

 

 

 Skatepark doplněný o překážky jako jsou zábradlí a bedny - tato část by měla 

sloužit jakožto náhrada za menší venkovní skateparky, které budují buď obce nebo 

jezdci sami. Překážky zde budou postaveny přímo na betonové podlaze, která ovšem 

bude upravena do velmi hladkého povrchu. Skatepark bude mít rozměry 16 x 7,5metrů 

a bude sestávat z 5 rozjezdových bangů za cenu 9 000 Kč za kus, 6 rádiusů s cenou 

9 600 Kč za kus, jednoho betonového obrubníku za cenu 750 Kč, jednoho picnic tablu 

s cenovkou 11 000 Kč, grindboxu s railem za 15 600 Kč a samostatným railem za 

cenu 2 900 Kč. Celkové náklady na tento skatepark tedy činí 129 950 Kč. 
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Obrázek 3.12: Překážky ve skateparku 

   

Zdroj: vlastní zpracování dle http://mysticconstructions.cz/prodej-prekazek/ 

 

 

 Boulder - umělá lezecká stěna, konkrétně se jedná o dřevěnou konstrukci z trámů, 

která je přimontována ke zdi. Rámy nemusí tvořit pouze rovnou plochu, často jsou 

bouldery doplněny o takzvané převisy, aby bylo dosaženo vyšší obtížnosti lezení. 

Příklad takového boulderu a jeho konstrukce je vidět na obrázku 3.21. Pro konstrukci 

boulderu byla oslovena firma AIX, která je od roku 1996 předním českým výrobcem 

lezeckých chytů. Projekt akrobatické tělocvičny ve svém návrhu obsahuje boulder na 

dopadovou jámu s molitanem a rozměry boulderu by měly být 4 x 4 metry, tak jak je 

ukázáno na rozložení prostoru v tělocvičně na obrázku 3.6. Z obrázku je dále patrné, 

že by boulder mohl být řešen také rohově a to po celé zadní stěně dopadové jámy, 

čímž by byla jeho šířka prodloužena ze 4 metrů o dalších 9. Nicméně toto řešení není 

součástí původního projektu a tak tedy bude počítán rozměr původní, tedy 4 x 4 metry 

při ceně od společnosti AIX, čili 3 000 Kč za metr čtverečný. Celkové náklady na 

boulder by tedy neměly přesáhnout celkovou sumu 48 000 Kč.   
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Obrázek 3.13: Konstrukce boulderu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.aix.cz/index-steny.htm 

 

 

 Sociální zařízení - každý objekt by měl obsahovat sociální zázemí. V tomto případě 

můžeme vidět rozložení na obrázku 3.5. Zde je patrné, že tato tělocvična bude 

obsahovat dvě místnosti s oddělenými toaletami, dámskou a pánskou šatnu, malý 

sklad a místnost s technickým zázemím, která bude sloužit jako kotelna. Cena této 

části, je už započítána v celkových nákladech na stavbu objektu, a proto zde nebude 

blíže rozvedena.      
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Obrázek 3.14: Detail sociálního zázemí haly 

 

Zdroj: zpracoval Ing. arch. Tomáš Kratochvíla 

 

 

 Mohlo by být namítáno, že prostor pro šatny by mohl být spojen s toaletami, čímž by 

se šatny staly více prostornými. Nicméně takto řešený prostor sociálního zařízení, nabízí 

možnost konání velkých sportovních a marketingových akcí, které budou sloužit ke zlepšení 

povědomí o tělocvičně. V dlouhodobějším horizontu je třeba nad tímto objektem nepřemýšlet 

v klasické koncepci fitness centra, kam si návštěvníci chodí párkrát do týdne zacvičit, ale jako 

o místu, kde se potkává sportovní špička při soutěžích. Tento objekt by měl mít ambice 

zapojit se do koloběhu závodů a mistrovství v rámci České republiky a následně i Evropy. 
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4 Ekonomický rozbor projektu 

 

 V této části diplomové práce se budu věnovat analýze prostředí. Zjistíme jaké jsou 

možnosti uplatnění se na trhu sportovních služeb, jaké příležitosti a hrozby s sebou trh přináší. 

Závěr kapitoly se bude zaměřen na náklady jako takové. 

 

4.1 SWOT analýza 

 

 Silné a slabé stránky, doplněné o příležitosti a hrozby, které s sebou projekt přináší. To 

vše přináší SWOT analýza, blíže jsou tyto aspekty rozebrány v tabulce. 

 

Tabulka 4.1: SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Silné stránky převažují nad těmi slabými, obrovskou výhodou tohoto projektu je jeho 

jedinečnost na našem území, kdy v tuto chvíli sice existuje konkurence pro trénink 

jednotlivých druhů sportů, ke kterým je tato tělocvična určena, nicméně žádné z těchto 

zařízení nespojuje více sportovních disciplín dohromady. Navíc mnoho z těchto disciplín je 

často odkázáno na rozmary počasí nebo dokonce na to zda je sezóna (zima / léto) či nikoliv. V 

současnosti tedy jedinou stavbou tohoto typu v Evropě je Freesryle tělocvična ve Švýcarském 

Laaxu. Jako další silná stránka je také možnost posedět s přáteli po náročném tréninku u baru, 
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zároveň by to mělo návštěvníkům poskytnout prostor pro pořádání sportovních soutěží a klání 

s možností občerstvení. Bar by měl také vytvářet další příjem do rozpočtu tělocvičny a 

podpořit chuť trávit zde co nejvíce času. Jak již bylo zmíněno výše, neoddiskutovatelnou 

výhodou takovéhoto sportovního komplexu je možnost provozovat zde například zimní sporty 

v průběhu celého roku. Z toho plyne, že sportovci nebudou limitováni počasím a jejich 

trénink nebude závislý od doby trvání sezóny (sněhové pokrývky). Je zde možné také trénovat 

akrobatické prvky s lyžemi nebo snowboardem na trampolínách, což je opět konkurenční 

výhodou oproti areálům, které poskytují pouze samostatné skokanské můstky.   

 

 Mezi slabé stránky patří určitě nezanedbatelná částka na realizaci této akrobatické 

tělocvičny, kterou se bude tato práce zabývat v následujících kapitolách . Tento nepříjemný 

fakt pro banku nebo investora může být ještě zesílen dalším negativem v podobě úzké 

skupiny populace, na kterou je tento projekt cílený. Zda je očekávání malého zájmu o 

využívání akrobatické tělocvičny pravdivé, se pokusím zjistit prostřednictvím dotazníkového 

šetření.  

 

 Hlavní příležitostí je mezera na trhu služeb. Tělocvična je určena pro mladá sportovní 

odvětví, která teprve získávají na popularitě, což do budoucna nabízí nárůst klientely. Pro tuto 

skutečnost hovoří i fakt, že v celé Evropě existuje pouze jedna konkurenční tělocvična tohoto 

zaměření. Což s sebou samozřejmě nese také příležitost pro různé akce a soutěže 

celoevropského charakteru. Pro mnohé asi bude zcela stěžejní možnost přípravy našich 

sportovců na olympijské hry, která v současnosti zoufale chybí. Jako další příležitost se jeví 

možnost zájmu města na tomto projektu v rámci snahy o obhájení titulu Evropské město 

sportu, kterého Ostrava v loňském roce konečně dosáhla. Na závěr by neměla být opomenuta 

možnost pro rozvoj dětí a dorostu, formou akrobatické školičky a zároveň založení 

sportovního oddílu. Univerzálnost této tělocvičny byla doposud spojována jen v souvislosti s 

několika málo sporty, je ale na místě upozornit také na fakt, že akrobacie jako taková dnes 

proniká do mnoha dalších sportovních disciplín, jako je například tanec, proto je otázkou, 

kolik dalších příležitostí tento projekt ještě přináší. 

 

 Za hrozbu je určitě možné vnímat zaměření tohoto zařízení na úzkou cílovou skupinu, 

alespoň takto by se na celou koncepci mohl dívat jedinec neznalý provázanosti akrobatických 

prvků napříč jednotlivými sporty. Zároveň by mohla vyvstat obava z částečně konkurenčních 
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zařízení, která již na našem území existují a s tím související fluktuace návštěvníků v průběhu 

střídajících se ročních období. 

 

 Celkově lze říci, že silné stránky převažují nad těmi slabými. Je zde několik silných 

bodů, které dělají tento projekt výjimečným a pro které je téměř nemožné najít nějaké 

substituty. V tomto ohledu tedy není důvod k neúspěchu. Pokud jde o slabé stránky, zde 

figuruje pouze náklad na první investici, který ale v kategorii sportovní staveb a zařízení není 

nijak přemrštěný. Argument úzkého zacílení je možné také velmi snadno rozbít. Především je 

důležité uvědomit si, kolik sportů je s akrobacií a jejími prvky propojeno. Tím ovšem nekončí 

možnosti tělocvičny jako takové, stále je zde ještě skateboarding, trampolíny, chůze po laně a 

možnost lezení na boulderu, což možnosti razantně rozšiřuje.   

 

 V případě příležitostí a hrozeb je poměr úplně stejný a příležitosti výrazně převyšují 

jednotlivé hrozby, které při hlubším zamyšlení vlastně působí celkem malicherně. Malý zájem 

o akrobatické disciplíny může být vyloučen, jelikož se na trhu sportovních služeb objevuje 

stále více sportů, které v sobě tyto prvky nesou. Další možností využití je také běžný 

sportovní trénink pro děti a dorost, u kterých je skákání na trampolínách velmi oblíbenou 

aktivitou. Pokud jde o hrozby ze strany stávajících zařízení i zde se není příliš čeho obávat, 

konkurenční areály jsou jednak limitovány počasím, ale také leží na místech dosti vzdálených 

od velkých měst, díky čemuž je navštěvují jen skupinky nadšenců a nejsou tedy příliš v 

povědomí. Jako další hrozba byl zmíněn úbytek návštěvníků v průběhu střídání se ročních 

období, tento problém by měl být vyřešen poměrně nízkým vstupným (cca do 100 Kč/vstup), 

které bývá u konkurence často několikanásobně vyšší. Tím se dostávám k velkému množství 

příležitostí, které s sebou projekt přináší. Tou nejzásadnější je samozřejmě zaplnění díry na 

trhu, jelikož podmínky pro trénink jsou na našem území žalostné. Tím se nabízí možnost pro 

rozvoj našich sportovních talentů, zkvalitnění jejich přípravy a pro ně také nižší výdaje na 

trénink těchto sportů, kvůli kterému musejí často trávit dlouhé měsíce během roku v 

zahraničí. Je zde také příležitost pro trénink dětí a dorostu, rozvíjení pohybových aktivit 

napříč všemi věkovými skupinami, možnost pořádat mezinárodní soutěže a v neposlední řadě 

také podpořit město Ostrava v obhájení titulu Evropské město sportu. 
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4.2 Marketingový mix 4P 

4.2.1 Produkt 

Tělocvična je zaměřena na trénink sportů s akrobatickým zaměřením a to jak pro 

volný trénink, tak i trénink pod vedením trenéra. Zařízení je určeno pro veřejnost a může být 

využito kdykoliv během otevírací doby s výjimkou času, kdy podle rozpisu probíhají 

skupinové tréninky s trenéry, tyto tréninkové cykly však budou probíhat vždy v jiný čas v 

jiném segmentu tělocvičny, takže pokud bude právě obsazen skokanský můstek, má 

návštěvník možnost využívat jinou část tělocvičny (trampolíny, skatepark, boulder). Nabízí se 

také možnost si trenéra rezervovat pro osobní trénink jednotlivých disciplín. 

 Skokanský můstek - místo pro nácvik akrobatických prvků a to na kole, lyžích a 

snowboardu s dopadem do molitanové jámy. V tomto ohledu se jedná nejbezpečnější 

možnou variantu, jak nacvičovat tyto akrobatické prvky, které mohou být bez tohoto 

zázemí i životu nebezpečné. 

 

 Trampolíny a Airtrack - jedná se o dosti ojedinělé sportovní zařízení, které často 

nenabízejí ani tělocvičny se zaměřením na gymnastiku. Trampolíny pomáhají rozvíjet 

koordinaci těla a orientaci ve vzduchu při různých přemetech a obratech. Pro 

dokonalejší nácvik a přiblížení se reálným podmínkám mimo tělocvičnu, obsahuje i 

tato sekce molitanovou jámu. Nafukovací dráha Airtrack pak pomáhá tyto samostatně 

trénované prvky spojovat. 

 

 Slackline - v současnosti stále více proniká do povědomí veřejnosti, jelikož je tento 

sport často provozován na veřejných místech, jako jsou městské parky. Často se také 

tato sportovní disciplína objevuje jako jeden s prvků na různých sportovních nebo 

kulturních akcích a příležitostně také bývá zařazen do programu teambuildingů. Toto 

moderní provazochodectví je skvělé pro různá balanční cvičení, či zpevňování dolních 

končetin po úrazech. 

 

 Boulder - postupem času stále oblíbenější forma horolezectví, vyhledávaná především 

pro svou bezpečnost a nezávislost na počasí. Jedná se skvělou formu cvičení, při které 

je rozvíjena koordinace těla, nárůst síly a vzhledem k námaze a povaze pohybu také 

redukce váhy. 
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 Skateparky - skateboarding je stálicí mezi sporty a má mnoho fanoušků a vyznavačů 

po celém světě. V České republice ale existuje jen velmi málo míst, kde jsou pro tuto 

sportovní disciplínu opravdu kvalitní podmínky, a pokud už jsou, velmi často se jedná 

o betonové venkovní hřiště, kde je člověk opět odkázán na rozmary počasí a ročních 

období. Toto halové řešení s sebou tedy přináší jen výhody. 

 

 Bar a obchod - návštěvníci mají možnost výběru z nápojů, pochutin i jednoduchého 

jídla. Celá nabídka je ještě doplněna o sportovní pomůcky a upomínkové předměty, 

jako jsou trička s motivy tělocvičny, placky a další reklamní předměty. Celá tato sekce 

slouží také jako odpočinková a relaxační zóna s posezením. 

 

 

4.2.2 Cena 

  

 Pokud jde o cenu, neměla by se výrazně lišit od lepších fitness center (přesto, že se 

jedná o celkový unikát) a to z důvodu toho, že se sporty jako skateboarding a lezení na 

boulderu můžou v Ostravě provozovat i na jiných místech, bude celková snaha především 

přitáhnout i tyto sportovce. Dalším důvodem je také nabídnout nižší ceny oproti denním 

permanentkám na lyžování např. na Vaňkově kopci a vleku pro vodní lyže na hlučínské 

štěrkovně. Celkový záměr tohoto projektu je spíše vzdělávacího / rozvojového zaměření pro 

mládež a sportovce, než cílení na movitou a VIP klientelu.  

 

Tabulka 4.2: Ceník 

Ceník  Dospělí Studenti a děti do 15 let  

1 vstup 100 Kč 80 Kč 

10 vstupů 950 Kč 700 Kč 

30 vstupů 2700 Kč 2200 Kč 

1 měsíc 900 Kč 650 Kč 

3 měsíce 2500 Kč 2000 Kč 

6 měsíců 4800 Kč 3800 Kč 

12 měsíců 9000 Kč 7000 Kč 

Osobní trenér 1 hodina 350 Kč 350 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ceník v této podobě neinformuje o dvou důležitých bodech. Jednotlivé vstupy budou 

odečítány z čipu, který bude mít každý návštěvník, což poslouží jednak jako podklad pro další 

marketingové kroky, kdy tento čip bude zálohován částkou 200 Kč, ale bude také dokladem 

toho, že návštěvník není v tělocvičně poprvé. Vstup do tělocvičny bude totiž podmíněn první 

návštěvou, která bude probíhat pod vedením trenéra. Tento první vstup bude trvat 2,5 hodiny, 

během nichž budou návštěvníci informováni o bezpečnosti pohybu a používaní vybavení 

tělocvičny a budou s nimi také projity základní skoky a techniky, celá první lekce s trenérem 

bude zpoplatněna 500 Kč. 

 

4.2.3  Místo 

Stavba tělocvičny je koncipována jako projekt na „zelené louce“. Může být tedy 

postaven kdekoliv, nicméně by se mělo jednat o unikát, který bude do Ostravy přitahovat 

nejen sportovce z České republiky, ale zároveň také evropskou freestylovou špičku. Z tohoto 

důvody by měla mít stavba dobrou dopravní dostupnost a to jak městskou hromadnou 

dopravou, ale i autem. Jedním z řešení je nově plánovaný projekt města Ostravy na rekultivaci 

krajiny kolem městské časti Nová ves, kde má vyrůst nové sportovní centrum. Na tomto místě 

by se tato služba mohl skvěle vyjímat.  

 

4.2.4 Propagace 

 V případě realizace, která byla zmíněna výše, tedy jako součást projektu sportovního 

centra v Nové vsi, by se o propagaci jistě velmi dobře postaralo město samotné. Při realizaci v 

jiné lokalitě, by se jistě dalo využít většiny televizních stanic, které na našem území působí, 

např. ČT 1, ČT 2, Nova, Prima a jejich dceřiné televize, na základě výjimečnosti celého 

projektu. Dále v Ostravě působí známá rádia jako je Kiss Morava a Helax. Další formou 

pomocí sdělovacích prostředků by bylo využití novin města Ostrava, reklama v časopisech 

zaměřených na sporty, kterých se projekt dotýká, tedy magazín Snow, který se zabývá 

lyžováním, magazín skateboardingu Boardmag.cz a další. Online reklama by probíhala za 

pomoci Facebooku a oficiální stránky tělocvičny, což by v dnešní době vedlo k rychlému 

získání povědomí o tělocvičně a pro celou republikovou veřejnost by byla využita reklama 

prostřednictvím webového fóra Freeride.cz, která spojuje freestylové nadšence různých 

sportovních zaměření.       
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4.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

 Zaměřuje se na konkurenci v odvětví, nově vznikající konkurenci, zákazníky, 

dodavatele a substituty. Jedná se o obraz vzájemného působení těchto veličin vůči 

plánovanému projektu. 

 

4.3.1 Konkurence v odvětví 

 

 Zde je nutné zmínit, že plnohodnotná konkurence, která by nabízela celoroční 

možnosti sportu ve vnitřních prostorech na území České republiky, zkrátka neexistuje. Proto 

se zaměřím na výčet a zhodnocení konkurence, která svým zaměřením, alespoň částečně 

překrývá mnou plánovaný projekt.  

 

 V případě skokanských můstků řešíme otázku bezpečnosti samotného skákáni. Je 

důležité si rozdělit areály podle dopadového média a jejich výhod a nevýhod: 

 

 skoky do molitanu  

o dopad do molitanu je bezpečnější, lépe tlumí nárazy 

o má celoroční využití 

o není potřeba neoprén ani plovací vesta 

o nehrozí ztráta nebo opotřebení vybavení 

o pod otevřeným nebem je potřeba ho zakrývat 

   

 skoky do vody 

o nižší náklady na projekt (v případě využití již existující vodní nádrže - takové 

místo může být velmi nebezpečné - na podobném místě ochrnul při skoku do 

přírodního doskočiště mediálně známý Martin Zach - Muž roku 2009) 

o skákat lze jen v letním období (v opačném případě je voda studená nebo 

zamrzlá) 

o výbava je těžká protože nasákne vodou, může vést také ke ztrátě nebo 

poškození výbavy 

o tvrdá hladina tlumí náraz mnohem hůře než molitan 
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 Na našem území tedy existují tyto lokality pro skoky: 

 

 Mělník - areál Freejump - skok do vody s přírodním dopadem  

 Hrozenkov (jižní morava) - areál Bigair -  skok do vody s přírodním dopadem 

 Božanov (Krkonoše) - areál BCB FreestylePark - skok do vody s přírodním dopadem 

 Šumperk - areál Acrobat park - skoky do uměle vybudovaného bazénu s hladinou 

měkčenou vzduchem, autorem projektu je náš olympijský vítěz Aleš Valenta  

 Havraň (u Mostu) - areál Jumpark - skoky do molitanu 

 

 Pro lepší představu naleznete obrazovou dokumentaci v příloze č. 4. 

 

 Mezi další konkurenční místa je možné zařadit snowparky. V současnosti si nejsem 

vědom žádných areálů, kde by bylo možné jezdit ve snowparku v letním období. Pro období 

zimní je přiložena tabulka se snowparky na našem území, ze které je patrné, že freestylové 

sporty nejsou okrajovou záležitostí. 
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Tabulka 4.3: Snowparky na území ČR seřazené podle roku založení 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle http://www.freeride.cz/ 

 

 Podobným případem jsou skateparky. V každém větším městě většinou nějaký 

skatepark najdeme, ale najít nějaký zastřešený, který by fungoval i za deště nebo zimní 

sezóny není vůbec jednoduché i na takové případy pamatuje tento podnikatelský záměr. 

 

 V případě velkých profesionálních trampolín je situace ještě méně přehledná, jedno z 

mála míst, kde by snad sportovec se zájmem o tento sport mohl uspět, se nabízejí staré 

sokolské tělocvičny, které tímto vybavením stejně v drtivé většině nedisponují. Najít tedy 

takové místo mimo hlavní město Prahu je téměř nemožné. 
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4.3.2 Nově přicházející konkurence 

 

 Přesto že se jedná o velmi populární sporty, především mezi mladší generací, nemají 

sporty akrobatického zaměření takové povědomí jako tradiční fotbal, hokej nebo házená. 

Generace, pro kterou jsou tyto disciplíny běžnou součástí života, ještě povětšinou nedospěla 

do míst v zastupitelstvech obcí, aby někdo s těmito projekty přicházel v takové míře jako u 

tradičních sportů, pro které je všeobecně zázemí na dobré úrovni. To v důsledku vede jen k 

velmi pozvolnému vývoji na scéně freestylových sportů a tuto situaci vnímám jako odvětví, 

které bude časem více a více medializované, tak jak je tomu již jinde ve světě. Zde se stačí 

poohlédnout na vývoj posledních let na úrovni našich olympijských sportovců. Kolik jedinců 

vědělo, kdo je to Martin Černík, když měl naši republiku reprezentovat ve snowboardingu. A 

dnes se zkusme zaměřit na to, kdo by neznal jméno Šárka Pančochová. 

 Nová konkurence tedy vzniká, ale jen velmi pomalu a v tuto chvíli spíše nahodile, 

proto je současná doba obrovskou příležitostí pro změnu. 

 

 

4.3.3 Zákazníci 

 

 Cílovou skupinou by měli být mladší jedinci ale i ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Věkově tedy můžeme cílit zhruba na děti třeba i kolem 5 let, kdy je vhodné začínat s 

rozvojem jejich koordinačních dovedností. Dále zde máme další skupinu dorostenců, od 

nějakých 10 let věku, kdy pro tuto skupinu může být důležité najít nějakou smysluplnou náplň 

svého volného času, který tato generace stále častěji tráví potulováním se po nákupních 

centrech nebo parcích bez jakékoliv činnosti, což vede jednak ke špatné fyzické kondici, ale i 

zdravotním problémům až po drobnou kriminalitu. Největší zájem lze očekávat od věkové 

skupiny 15 - 26 let, kdy jedinci v tomto věku velmi často zkoušejí nové věci a velká část z 

nich se nějakému z výše uvažovaných sportů již věnuje. A v neposlední řadě zde máme 

ekonomicky aktivní skupinu nad 26 let, kdy se stále prodlužuje věková hranice jedinců, kteří 

se věnují adrenalinovým sportům. Všechny výše zmíněné skupiny tedy mohou být uvažovány 

jakožto cílové skupiny. 
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4.3.4 Dodavatelé 

 

 Vybrat správné dodavatele je základním kamenem úspěchu. I z tohoto důvodu byly 

pro nákup vybavení vybírány špičky v oboru se sportovním nářadím a vybavením, kdy za tyto 

výrobce mluví jejich reference. V tomto ohledu byly zvoleny tyto společnosti: Eurotramp - 

výrobce profesionálních trampolín, jejichž výrobky byly několikrát využity na olympijských 

hrách; firma AIX - jejichž chyty a lezecké stěny se staly natolik oblíbenými, že se stali nejen 

stálicí na území České republiky, ale jejich výrobky jsou velmi oblíbené i v zahraničí; firma 

Park Pilot - která za dobu svého působení zhotovila mnoho zakázek pro města a obce, co se 

týče realizací skateparků (betonových, dřevěných i kovových) a je jednou z mála firem na 

trhu disponujícím také certifikací, pro tuto činnost; firma M + D Market s.r.o. - která je 

jednou z největších u nás v oblasti se sanitární a topenářskou technikou a také se podílela na 

nacenění tohoto projektu. Ale právě tito velcí hráči na trhu jsou zárukou kvalitních výrobků a 

zpracováním, díky nimž by se mělo jednat o moderní a špičkové zařízení, které může 

konkurovat světové úrovni, a které umožní přípravu našim současným a budoucím 

profesionálním sportovcům a olympijským nadějím. 

 

 

4.3.5 Substituty 

 

 Zde vnímám největší přednost celého podnikatelského záměru, jak již bylo uvedeno v 

bodu věnujícím se konkurenci. Substituty sice existují, ale jsou špatně dostupné, návštěva 

podobných míst si žádá buď cestování po velké části našeho území, nebo jsou možnosti 

využití těchto substitutů odkázány na aktuální počasí. Je sice možné navštívit skateparky, 

snowparky nebo navštívit skokanské můstky a velké tělocvičny, nikdy však na jednom místě 

a ještě z možností celoročního provozu. Tudíž se jedná o unikát.  
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4.4 Dotazníkové šetření 

 

 Součástí marketingového průzkumu pro stavbu akrobatické tělocvičny byl také 

dotazník. Cílem dotazníku bylo zjištění zájmu u cílových skupin za pomocí 10 otázek. Otázky 

byly zaměřeny na jednotlivé sporty a zájem o jejich provozování, otevírací dobu, služby 

trenéra a demografické rozdělení dotazovaných. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 

211 respondentů.  

 

Vyhodnocení dotazníků: 

  

1. Pohlaví? 

 

 

 I přes mé očekávání, kdy jsem počítal s jen malou účastí a mizivým zájmem žen o 

téma akrobatických sportů, jsem byl nakonec mile překvapen tím, jak byl celkový vzorek 

dotázaných vyrovnaný. Zároveň to ukazuje, že zájem o tyto sporty není výhradně mužskou 

záležitostí, ale že o něj něžnější polovina populace projevuje téměř srovnatelný zájem.    

 

 

2. Věk? 

 

 

 Složení respondentů podle věku v této podobě není překvapením, vzhledem k tomu, že 

byl dotazník povětšinou směřován k cílovým skupinám, alespoň co se věku týká. 
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3. Jak daleko bydlíte od Ostravy? 

 

 

 Cílem tohoto dotazu bylo zjistit vzdálenost bydliště od Ostravy. V návaznosti na to, 

zda by i tito jedinci projevili zájem o návštěvu takovéhoto zařízení a to i bez ohledu na 

vzdálenost, kterou by za tímto účelem museli urazit. Celkově bylo zajímavé sledovat, že 

někteří dotázání projevili chuť navštěvovat akrobatickou tělocvičnu i přes časově a finančně 

nákladné cestování.  

 

4. V současnosti jste? 

 

 

 Otázka byla zaměřena na zjištění kupní síly respondentů. Výsledek měl podpořit 

očekávání autora, kdy se za cílovou skupinu považují jedinci obou pohlaví a to ve věku od 6 

do 35 let věku, což vedlo k cílení nízkého vstupného. Z odpovědí tedy vyplývá, že mezi 

nejčastějšími návštěvníky by figurovali především studenti a mladší ročníky. Na druhou 

stranu se k návštěvě tělocvičny stavěli kladně i ekonomicky aktivní jedinci, což bylo i mírným 

překvapením.  
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5. Provozujete nějaký akrobatický / adrenalinový sport? 

 

 

 Dotaz měl za úkol zjistit vztah dotazovaných k adrenalinovým sportům, aby byla 

vyloučena možnost, kdy by se drtivá většina vzorku skládala jen z adrenalinových nadšenců, 

čímž by došlo ke zkreslení zjištěných údajů, jelikož by nebylo dosaženo názoru jedinců, kteří 

s těmito sporty zatím nepřišli do styku a mohli by se tedy k těmto disciplínám stavět více 

skepticky nebo by o ně neměli zájem. 

 

 

6. Označte sport/y, které byste si chtěli v tělocvičně vyzkoušet.   

 

 

 Mezi všemi nabízenými sporty se nejhůře umístil skateboarding. Přesto, že se nejedná 

o radostnou zprávu vzhledem k nízkému zájmu a prostoru, který je tomuto sportu v rámci 

tělocvičny vymezen, jde z mého pohledu pouze o skutečnost, že ve vzorku dotazovaných 

nefigurovalo mnoho skateboardistů. Z vlastní zkušenosti vím, že vyznavačů této sportovní 

disciplíny je velmi mnoho. Naopak je příjemným zjištěním, že by velká část dotázaných 

využila hned několik částí tohoto zařízení. 
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7. Využili byste možnost provozovat výše zmíněné sporty celoročně? 

 

 

 Drtivá většina respondentů by uvítala možnost celoročního provozování svých 

oblíbených sportů a celkovou nabídku tělocvičny. Dá se tedy předpokládat, že v průběhu roku 

by nemělo docházet k výrazným poklesům návštěv z důvodu změn ročních období a měnících 

se podmínek pro provozování jednotlivých sportů.  

 

 

8.  Jak často byste tělocvičnu s tímto zaměřením navštěvoval/a?  

 

 

 Z odpovědí vyplývá, že téměř 40 % dotázaných by rádo navštěvovalo akrobatickou 

tělocvičnu v pravidelných týdenních cyklech a dalších 36 % by se taky rádo vracelo. Pouze 

slabá jedna čtvrtina, by o takovéto sportovní služby neměla zájem nebo by si dané sporty ze 

zvědavosti občasně vyzkoušeli. Vzhledem k tomu, že předchozí otázky ukázaly, že se 

dotazování účastnili především jedinci bez zkušeností s akrobatickými sporty, můžeme brát 

tento výsledek jako velmi uspokojivý.  
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9. Využili byste služeb trenéra? 

 

 

 V otázce využití služeb trenéra skončil poměr odpovědí mírným nadpolovičním 

zájmem. Nicméně v porovnání s využíváním trenérských služeb například při lyžování, tenisu 

a jiných tradičních sportech, se jedná o nadstandardní zájem o trenérské služby. Dá se tedy 

říci, že je tato možnost pro respondenty poměrně lákavá a pokud by už využívali těchto 

služeb, můžeme očekávat i pravidelnou návštěvnost jedinců, kteří o služby trenéra projevili 

zájem. 

 

10. Jaká otevírací doba, by pro Vás byla nejpřijatelnější? 

 

  

 Z odpovědí je patrné, že potencionální návštěvníci preferovali pro dobu cvičení spíše 

večerní hodiny. Nicméně z dotazníku už nevyplývá skutečnost, že respondenti projevili zájem 

i o jiné časové rozložení, které by zahrnovalo dřívější ranní provoz a to od 6:00 do pozdních 

23:00. Pokud by se tento zájem výrazněji projevil i během prvních týdnů provozování 

tělocvičny, bylo by možné o tyto hodiny dobu provozu prodloužit. 

  

 



57 

 

4.5 Finanční rozbor podnikatelského záměru 

 

 Finanční rozbor bude věnována investicím, fixním a variabilním výdajům, které bude 

nutno vynaložit na stavbu, vybavení a provoz tělocvičny. Pro kalkulaci ceny a návrh budovy 

byl osloven Ing. arch. Tomáš Kratochvíla, který vytvořil půdorysové plány budovy, které jsou 

připojeny v příloze č. 1, a také vyčíslil přibližnou cenu za stavbu tělocvičny. Pro získání 

dalších cen, byly jednotlivě osloveny firmy zmíněné u jednotlivých kusů sportovního 

vybavení, které poskytly rozpočty podle již realizovaných projektů nebo předběžné orientační 

částky za své služby. 

 

 

4.5.1 Suma potřebná pro realizaci 

 

 Zde se zaměřím na zjištění celkové ceny projektu, bez této částky by bylo nemožné 

pokračovat v dalších cenových kalkulacích. 
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Tabulka 4.4: Rozpočet tělocvičny 

Položka rozpočtu Částka 

Stavba tělocvičny 20 000 000 Kč 

Skokanský můstek 210 000 Kč 

Snowflex® 720 000 Kč 

Molitanové kostky 1 850 000 Kč 

Překážky snowpark 26 000 Kč 

Snowpark 177 000 Kč 

U-rampa 149 300 Kč 

Slackline a příslušenství 10 250 Kč 

Trampolíny Eurotramp 806 000 Kč 

Žíněnky Erhard Sport 354 600 Kč 

Žíněnky Spieth Happy Landing 52 400 Kč 

Gymnastický pás Airtrack 169 900 Kč 

Skatepark bazén 691 200 Kč 

Bar s posezením 278 000 Kč 

Překážky skatepark 129 950 Kč 

Boulder 48 000 Kč 

Celková částka 25 672 600 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pro další výpočty bude použita celková suma 26 miliónů Kč, s ohledem na možnost 

víceprací spojených s dokončovacími pracemi na projektu, výdaje na založení společnosti, 

finanční rezervu pro první roky fungování tělocvičny a ostatní menší výdaje s projektem 

spojené. 

 

 

4.5.2 Financování projektu 

 

 Projekt je uvažován za použití vlastního kapitálu, a to ve výši 6 miliónů korun. Zbytek 

kapitálu potřebného pro stavbu je zamýšlen z cizích zdrojů. V tomto ohledu připadá v úvahu 

několik variant. Na prvním místě je jistě vhodné uvažovat dotace od města a kraje či v rámci 
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České republiky a nezapomínejme také na dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Ačkoli se jedná o velmi lákavé řešení, je s ním spojeno poměrně velké množství náležitostí a 

velmi detailně propracovaná studie celého podnikatelského záměru, aby mohly být dotace 

schváleny. Další alternativou by bylo získat chybějící zdroje od potencionálních investorů, 

zde však vzniká závazek vůči investorům nejen v podobě finanční, ale velmi často také podílu 

na podnikání jako takovém s možností a chutí podílení se na rozhodování a vedení, v tomto 

ohledu, pak mohou investoři ve velké míře rozhodovat o budoucím dění, což může značně 

ovlivnit a omezit původní podnikatelský záměr. Takže nejrozumněji se jeví často využívané 

řešení v podobě získání prostředků cestou úvěru na podnikatelský záměr. 

 

 Pro potřeby finanční rozvahy budeme tedy uvažovat možnost úvěru na podnikatelský 

záměr a to ve výši 20 miliónů Kč. Při průzkumu mezi obchodními bankami se předběžná 

nabídka pro takový finanční obnos pohybovala kolem 3,5% p.a. s dobou splatnosti na 20 let. 

Pro získání úvěru je nutné dodat tyto náležitosti: výpis z obchodního rejstříku, doklad 

totožnosti, daňové přiznání za dvě poslední účetní období, podnikatelský plán, rozbor 

pohledávek a závazků, vyplněný dotazník banky, majetkové podíly (pokud nějaké jsou), 

doklady o zajištění úvěru. 

 

 

4.5.3 Výdaje na provoz 

 

 V tabulce níže budou spočítány výdaje na roční provoz tělocvičny. Do těchto výdajů je 

třeba započítat výdaje na osvětlení a vytápění tělocvičny a mzdy zaměstnanců, což budou 2 

recepční, kteří/které se budou střídat podle systému krátký/dlouhý týden a to ve 12 

hodinových směnách, zároveň bude jejich úkolem dohlížet na dodržování bezpečnostních 

pravidel a obsluhovat návštěvníky u baru. 

 

 Organizační struktura počítá se dvěma zaměstnanci - recepčními. Jejich povinnosti již 

byly popsány výše. Zde vzniká prostor pro školení o bezpečnosti chování se v tělocvičně a 

využívaní přítomného vybavení. Tuto funkci budou recepční sdílet s trenéry, kteří budou 

využíváni externě a budou placeni z objednaných hodin klienty zařízení, z tohoto důvodu 

nebudou v soupisu výdajů uvažování. Vzhledem k většímu počtu činností, které budou 



60 

 

recepční vykonávat, bude tato pozice také mírně nadstandardně ohodnocena a to částkou 

18 500 Kč měsíčně.  

 

 Úklid bude zajišťován jednou uklízečkou, jejíž povinností bude 3x týdně vytřít 

sociální zařízení a zbylé prostory tělocvičny. V tomto případě se bude jednat o využití 

úklidových služeb s pevnou měsíční částkou 5 000 Kč, díky čemuž se nezvýší náklady na 

zaměstnance. 

 

 Co se dalších výdajů na zaměstnance týče, nejsou již žádné uvažovány. Opravy 

vybavení a údržbu náčiní budou zajišťovat dodavatelské společnosti a o řízení provozu a 

marketing se bude starat majitel projektu, jakožto jednatel společnosti. Z tohoto postu není 

nutné, aby sám sobě vyplácel mzdu.   

 

 Provoz sportovního objektu s sebou také přináší další výdaje v podobě protopeného 

tepla, spotřebované vody a energie. Vzorem pro kalkulaci posloužil výpočet na cenu 

pronájmu tělocvičny základní a mateřské školy Dolní Žandov (okres Cheb). Tento rozpočet je 

uveden v příloze č. 5.   

 

Tabulka 4.5: Výdaje na energie 

Položka - denní výdaje Částka za měsíc provozu 

Voda - 200 osob x 10 litrů/osoba x 66 Kč/kubík  3 960 Kč 

Elektřina - 42 kWh x 5 Kč  6 300 Kč 

Otop - 18 Kč/hodina x 200 dní topné sezóny 7 200 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Důležitou částkou provozních výdajů bude vysoká částka za splátku úvěru 20 miliónů 

Kč na stavbu tělocvičny. Výše této splátky byla kalkulována prostřednictvím interního 

kalkulátoru pro výpočet anuitních splátek společnosti Fincentrum a.s. Náhled kalkulace je 

součástí práce v příloze č. 6.  
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Tabulka 4.5: Výdaje na provoz 

Položka Částka za měsíc provozu 

Zaměstnanci (2x recepční, super hrubá mzda) 49 600 Kč 

Úklid 5 000 Kč 

Stočné 3 960 Kč 

Elektrická energie 6 300 Kč 

Otop 7 200 Kč 

Splátka úvěru na 20 miliónu Kč 116 000 Kč 

Celková suma 187 790 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.4 Příjmy 

 

 Základním zdrojem příjmů bude prodej služeb, konkrétně tedy prodej vstupů 

návštěvníkům. Zde je možné vycházet z kapacity tělocvičny. Z tohoto důvodu jsem se obrátil 

na Freestyle Akademii v Laaxu, která posloužila jakožto základní koncept tohoto 

podnikatelského záměru. Odpověď uváděla 80 účastníků na jeden kurz v délce trvání 2,5 

hodiny, které pořádají 3x denně. Horní hranice pro případ soutěží a podobných společenských 

akcí však určena nebyla. Z tohoto údaje je možné uvažovat denní kapacitu návštěvníků při 12 

hodinové otevírací době někde okolo počtu 400 osob. Samozřejmě takové návštěvnosti 

zřejmě nebude dosaženo v prvním roce. 

 

 Vývoj příjmů v prvních 4 letech podnikání zachycuje následující graf. Pro hodnoty v 

grafu byla uvažována lineárně rostoucí návštěvnost, vždy o 100 návštěvníků ročně, kdy 

kapacity tělocvičny 400 osob za den bude dosaženo po 4 letech fungování tělocvičny. Částky 

vycházejí ze zprůměrované ceny vstupného 80 Kč za vstup.        
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Graf 4.1: Výsledky hospodaření 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

  

 Z grafu je patrné, že při dosažení 100 návštěvníků denně, je projekt životaschopný a to 

i s vytvořením zisku. Prognóza následujících let je ještě daleko optimističtější a za 

optimálních podmínek by při udržení návštěvnosti 400 osob denně projekt vydělal dostatečné 

množství prostředků ke splacení zbylé výše úvěru do 5 let od svého vzniku! 
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5 Shrnutí výsledků šetření 

 

 V průběhu předchozí kapitoly byl podnikatelský záměr a stavba akrobatické 

tělocvičny vyhodnocen z různých pohledů.  

 

 Úvod předchozí kapitoly byl zaměřen na marketingové možnosti a předpoklady 

zamýšleného projektu. V tomto ohledu se ukázalo mnoho silných stránek a také obrovský 

potenciál, který na trhu sportovních služeb v kategorii akrobatických sportů existuje. Zároveň 

bylo poukázáno na stav současné konkurence, která by v případě realizace tohoto 

podnikatelského záměru neměla žádnou možnost konkurovat. 

 

 Ze zjištěných skutečností také vyplývá, že se jedná o dynamicky se rozšiřující 

sportovní odvětví, které si získává stále více fanoušků a to nejen v řadách aktivních 

sportovců, ale i mezi diváky, kteří s těmito disciplínami nemají osobní zkušenosti.  

 

 Při zkoumání vhodné výše vstupného, se ukázalo, že jednorázový vstup 100 Kč na 

dospělou osobu je dostatečný pro pokrytí nákladů na provoz i výstavbu tělocvičny. Z hlediska 

konkurence se jedná o velmi nízkou cenu za vstup a neměl by tak vzniknout problém se 

získáním si věrných klientů. Jako další pozitivum hovoří skutečnost, že nebyly uvažovány 

zisky z doplňkových činností, např. prodej sportovních a reklamních doplňků, prodej 

občerstvení a pořádání soutěží, který by ještě zvýšil celkový příjem z provozování sportoviště. 

 

 Pokud jde o jednotlivé dodavatele, bylo zjištěno, že případná realizace nemá žádné 

překážky, jelikož všechny potřebné části nutného vybavení je možné v České republice opatřit 

bez větších obtíží. 

 

 Posledním a nejzásadnějším hlediskem byl výpočet struktury financí a faktu, zda bude 

tento podnikatelský záměr výdělečný. I přes prvotní, mnoha miliónový úvěr, se ukázalo, že 

takto koncipovaný projekt je výdělečný i při čtvrtinovém naplnění kapacity návštěvníků a to v 

dostatečné míře i pro případ neočekávaných výdajů.    
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6 Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit, s jakými náklady by se dalo počítat při stavbě 

akrobatické tělocvičny a také to, jestli by pak tato tělocvična byla z ekonomického hlediska 

nezávislá, tedy jestli by svým provozem pokryla náklady na stavbu a provoz. 

 

 V druhé kapitole byly vymezeny základní teoretické-metodologické postupy pro 

zpracování podnikatelského záměru, založení obchodní společnosti za účelem provozování 

sportovního zařízení a uvedeny základy, pro marketingové výzkumy, které byly provedeny ve 

čtvrté kapitole. V závěru kapitoly bylo také rozhodnuto o tom, že nejvhodnější formou 

obchodní společnosti bude společnost s ručením omezeným. 

 

 Ve třetí kapitole práce navazuje na část teoretickou částí praktickou. Byla zde popsána 

tělocvična i s obrazovou dokumentací, její vnitřní prostory i jednotlivé kusy sportovního 

zařízení nutné pro provoz tělocvičny. Všechny tyto části byly také doplněny o jednotlivé ceny 

a staly se tak základem pro další kapitolu. 

 

 Čtvrtá kapitola byla zaměřena na analýzu prostředí konkurence a celkový finanční 

pohled na návratnost investice do stavby a její budoucí fungování. V kapitole najdeme 

marketingové strategie jako je SWOT analýza, metoda 4P nebo Porterův model pěti 

konkurenčních sil. Jejich výsledkem bylo zjištění, že tento podnikatelský záměr přináší velké 

možnosti vzhledem k téměř nulové konkurenci na trhu sportovních služeb a obrovský 

potenciál pro přípravu našich současných i budoucích olympijských nadějí. Na tato zjištění 

navázalo dotazníkové šetření, které opět potvrdilo tušený potenciál tohoto záměru. Závěr 

kapitoly patřil finanční analýze projektu, která se ukázala velmi slibnou. 

 

 Pátá kapitola byla pouze shrnutím zjištěných údajů, a proto není nutné ji zde více 

rozebírat. 

 

 Diplomová práce může sloužit jako základ pro podnikatelský záměr na založení 

akrobatické tělocvičny pro rozvoj sportovců všech výkonnostních úrovní napříč širokým 

spektrem freestylových disciplín. Důraz byl kladen především na jedinečnost tohoto projektu 
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a mezeru na trhu sportovních služeb, kterou zázemí pro tyto sporty představuje. Minimální 

konkurence, příležitost jako pomoci našim olympijským nadějím i volnočasové aktivity pro 

většinu produktivního obyvatelstva, to všechno by měl tento projekt nabídnout. Poslední 

neznámou byla ziskovost celého projektu, která se za ideálních podmínek a dosažení plného 

limitu návštěvníků ukázala také velmi zajímavou s návratností 5 let. Na základě těchto 

zjištěných skutečností zbývá už jen jedno - najít vhodný pozemek pro stavbu a podnikatelský 

plán realizovat.   
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Příloha č. 1/3 

 
Vytvořil: Ing. arch. Tomáš Kratochvíla 
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Příloha č. 2 

 

Zdroj: Studie skoku, projekt Jumpark.cz 
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Příloha č. 3 

 

Zdroj: Konstrukce překážek, Park Pilot 
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Příloha č. 4/1 

 

Acrobat Park - Štíty, majitelem je olympijský vítěz Aleš Valenta 

 

Zdroj: http://www.acrobatpark.com/sport/leto 

 

Jumpark - Havraň 

 

Zdroj: http://www.jumpark.cz/novinky/fotogalerie2/ 
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Příloha č. 4/2 

 

Big Air - Nový Hrozenkov   

 

Zdroj: http://www.bigair.cz/foto.html 

 

Free jump - Mlékojedy 

 

Zdroj: http://www.freejump.cz/
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Příloha č. 5 

 

Zdroj: Rozpočet pronájmu tělocvičny, ZŠ Dolní Žandov   



78 

 

Příloha č. 6/1 

 

Zdroj: Anuitní kalkulačka, Fincentrum a.s. 
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Příloha č. 6/2 

 

 

 

 

Zdroj: Anuitní kalkulačka, Fincentrum a.s. 

 

 


