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1 Úvod 

Jak je známo, tak sport je v současné době obrovským fenoménem. Máme možnost se 

s ním setkat na každém kroku a dalo by se říct, že je všude kolem nás. Lidé sledují sport 

v masmédiích, chodí ho sledovat na stadiony a různá sportoviště, hovoří o něm, ale 

samozřejmě také většina z nich sama aktivně sportuje. Ať už na výkonnostní, nebo rekreační 

úrovni. Řada z nás má v oblasti sportu své idoly, především děti. 

 

Sport slouží k udržení tělesné i duševní kondice jedince, přispívá k rozvoji a obnově 

tělesných sil. V neposlední řadě napomáhá k upevňování zdraví, slouží k aktivnímu 

odpočinku a přináší zábavu. Pro naprostou většinu lidí se stal sport neodmyslitelnou součástí 

životního stylu.  

 

Tématem této bakalářské práce jsou možnosti sportovního vyžití obyvatel dvou obcí 

na Opavsku. Vybrány byly dvě menší sousedící města s podobným počtem obyvatel. Jedná se 

o Dolní Benešov a Kravaře. 

 

Cílem této práce je zanalyzovat současné možnosti sportovního vyžití v obou 

zvolených městech a jejich následná komparace. Dále určit, jaké postavení má sport 

mezi občany v těchto obcích a uvést možné nápady a doporučení ke zlepšení současné 

situace. 

  

Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou 

vymezeny klíčové pojmy, které s tímto tématem úzce souvisí. V této části jsem čerpal 

z dostupné odborné literatury. Ve druhé, praktické, části jsem nejprve stručně charakterizoval 

obě obce a popsal jejich sportovní nabídku. Dále jsem sestavil SWOT analýzy a určil tak silné 

a slabé stránky, možné příležitosti a hrozby obou měst. Chybět nesmí ani výzkumné šetření, 

které jsem provedl pomocí dotazníku a rozhovorů.  

 

Na závěr pak uvádím návrhy a doporučení, které mě napadly po vyhodnocení 

výsledků z výzkumného šetření. Tyto návrhy by měly vést ke zlepšení kvality sportovního 

vyžití jak v Dolním Benešově, tak v Kravařích.  
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2 Teoretický úvod do problematiky 

 

2.1 Tělesná kultura 

 

Tělesná kultura vychází z obecné kultury. Je souhrnem a tvorbou norem a hodnot 

v oblasti pohybové činnosti lidského těla, v oblasti upevňování zdraví a pohybového a 

tělesného zdokonalování. Složky specifických činností tělesné kultury jsou: 

 sport, 

 tělesná výchova, 

 tělocvičná rekreace.  

 

„Definice pojmu „tělesná kultura“ vychází z kinantropologie. Kinantropologie (kin = 

pohyb, antropos = člověk, logos = věda), tedy vědecký základ této oblasti, považuje tělesnou 

kulturu za část kultury a celého kulturního dědictví národa.“ (Hobza a Rektořík, 2006, str. 9) 

[7] 

2.1.1 Sport 

 

„Sport se odvozuje od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, 

což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas.“ (Novotný, 2011, str. 19) [3] 

 

Sport je součást tělesné kultury, jejíž obsah tvoří přesně vymezené činnosti pomocí 

pravidel, které jsou osvojené v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným 

znakem sportu je organizované soutěžení a snaha po co nejvyšším výkonu. Jako významný 

společenský jev je sport charakteristický jednak specifickými projevy (sportovní výkon, 

trénink, soutěže, diváctví aj.), jednak postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života (politiky, výchova, vzdělání, umění aj.). Vyznačuje se výrazným 

formativním působením, aktivní provozování sportu výrazně ovlivňuje psychický, sociální a 

hlavně tělesný stav jedince. Sport lze dělit dle výkonnostní úrovně na:  

 rekreační,  

 výkonnostní, 

 vrcholový. 
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Rekreační sport je dobrovolná zájmová činnost, která je zaměřena zejména na 

zvyšování a udržování kondice, upevňování zdraví, na prevenci proti stárnutí a na osvěžení a 

aktivní odpočinek. Rekreační sport je úzce spjat s pohybovou rekreací. Díky své masovosti je 

cennou složkou tělesné kultury. 

Výkonnostní sport je provozování sportu s pravidelným a systematickým tréninkem a  

účastí v nižších soutěžích, je nejrozšířenější a také společensky nejvýznamnější oblast 

sportu pro svou působnost a masovost. Hlavním znakem je snaha po cílevědomém zvyšování 

sportovní výkonnosti. Vede k rozvoji pohybových schopností i osvojování techniky a taktiky 

daných sportovních odvětví, respektive disciplín a k formování osobnosti sportovce. Je 

nejefektivnějším druhem tělovýchovného procesu.  

Vrcholový sport je oblast sportu, která přispívá k propagaci sportu mezi mládeží, 

zabezpečuje reprezentaci státu a diváckou zábavu pracujících v jejich volném čase. Týká se 

však pouze malé části sportovců (asi 1% ze všech registrovaných), vysoce talentovaných 

jednotlivců. Vytváří systém, jehož cílem je zajišťování dlouhodobé přípravy k vrcholové 

sportovní výkonnosti. Sport na vrcholové úrovni vyžaduje přizpůsobení životního způsobu 

sportovců náročnému a vyčerpávajícímu tréninku. Vrcholový sport je řízen společenskými 

organizacemi (ČMFS aj.) za vydatné podpory státu. [4,5] 

 

V dnešní době je sport zpřístupněn širokému spektru obyvatel. Vzhledem ke vztahu ke 

sportu a tělovýchovným aktivitám se dělí veřejnost zhruba do čtyř skupin:  

 aktivně cvičící, sportující na úrovni buďto rekreačního, výkonnostního nebo 

vrcholového sportu,  

 bývalí aktivní sportovci,  

 pasivní konzumenti – diváci, posluchači, čtenáři,  

 nezajímající se o sport vůbec. [2] 

 

2.1.2 Tělesná výchova 

Tělesná výchova probíhá během pedagogického procesu, kde je využívána jako hlavní 

prostředek tělesných cvičení, sloužících k všestrannému zdokonalování člověka a také 

k rozvoji jeho osobnosti. Tělocvičný výkon není v tělesné výchově hlavním cílem, ale je 

prostředkem. [7] 
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2.1.3 Tělocvičná rekreace 

Tělocvičná rekreace je součástí tělesné kultury a zároveň vychází z principů rekreace. 

Zaměřuje se na rozvoj tělesných sil a jejich obnovu, na udržení kondice, jak tělesné, tak 

duševní. Tělocvičná rekreace také poskytuje osvěžení, zábavu a aktivní odpočinek 

prostřednictvím zájmové pohybové činnosti. [2] 

 

2.2 Sport – symbol zdravého životního stylu 

 

Podle Durdové (2009) je životní styl způsob života, který vyjadřuje cítění lidí, národa 

či celé společnosti v určitém historickém okamžiku. Způsoby života se rozumí výrobní a 

lidské vztahy, způsob bydlení, trávení volného času, oblékání apod. 

 

Zdraví je vnímáno jako stav celkového blaha tělesného, duševního a sociálního. 

Zdravým životním stylem chápeme tu formu života člověka či společnosti, jež 

zdůrazňuje a podporuje zdraví jako složku nejvýznamnější.  

 

„Je vědecky dokázáno, že vhodně zvolené pohybové aktivity, vykonávané ve vhodném 

prostředí ve vhodné době a v rozsahu odpovídající věku jedince, přispívají k celkovému zdraví 

člověka, k udržení jeho tělesné a duševní kondice.“ (Durdová, 2009, str. 13) [2] 

 

Existuje celá řada podmínek, které zásadně ovlivňují formování životního stylu. 

Vezmeme-li v úvahu zdravý životní styl ve spojitosti se sportovní činností, nalezneme 

determinanty, jež značně ovlivňují fakt, proč jsou či nejsou pohybové aktivity součástí života 

jedince. 

 

Determinanty zdravého životního stylu: 

 Obecné – podnebí, klima, přírodní prostředí, vegetace, 

 Sociální – kultura, politika, náboženství, ekonomika, vzdělání, profese, rasová a 

etnická příslušnost, 

 Demografické – lokalita a místo bydliště, počet obyvatel, osídlení, 

 Úzce vázané na osobnost – typ osobnosti a její temperament, záliby, volný čas. 
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Sport má významný společenský charakter. Je odrazem životního způsobu a hlavně 

neodmyslitelnou součástí společenského dění. Sport plní úlohu jak aktivní zábavy pro 

sportující, tak pasivní zábavy pro diváky.  

Větší sportovní události, hlavně u populárních sportů, se stávají záležitostí široké 

veřejnosti. Lidé je mohou sledovat ve velkém počtu bezprostředně na místě, ale mnohem větší 

je počet diváků, kteří se účastní sportovních událostí pomocí televizních a rozhlasových 

přenosů. [2] 

 

2.2.1 Faktory ovlivňující současný růst a sociálně-ekonomický význam sportu 

Sport je v současnosti pozoruhodným společenským fenoménem a existuje celá řada 

faktorů, které ovlivňují jeho ekonomický, společenský a politický význam. Mezi tyto faktory 

řadíme: 

 nárůst nových sportů a pohybových aktivit, 

 zvyšování množství volného času, 

 šíře populace věnující se sportu a pohybovým aktivitám, 

 zvýšení konkurence u zařízení nabízející stejné pohybové aktivity, 

 zvyšování povědomí o sportu, 

 vznik nových sportovišť a nárůst zboží vztahujícího se ke sportu, 

 nárůst marketingu ve sportu, 

 rostoucí význam sponzoringu, 

 rozvoj sportovní reklamy, 

 zvyšování zájmu masmédií o sport, 

 větší množství pracovních míst poskytovaných sportem, 

 nárůst možností vzdělávání ve sportu, 

 globalizace sportu. [2] 
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2.3 Sportovní prostředí 

 

Durdová (2009) uvádí, že sportovní prostředí v České republice lze rozdělit tímto 

způsobem: 

1) Komunální sektor 

a) řízení sportovních a tělovýchovných zařízení v komunální správě, 

b) zajišťování tělocvičné rekreace ve městech, 

c) zajišťování péče o sportovní a tělovýchovné aktivity handicapovaných. 

2) Spolkový sektor 

a) zastřešující sportovní organizace – svazy, federace, asociace, 

b) sportovní organizace, kluby na bázi občanských sdružení a obchodních 

společností, 

c) veřejně prospěšné společnosti. 

3) Podnikatelský sektor 

a) vedení zařízení, které poskytují placené služby (sportovní a tělovýchovné), 

provozované podnikateli, 

b) podniky vyrábějící sportovní náčiní a nářadí, 

c) zařízení provozující reklamní a marketingové služby, 

d) rekreační komplexy, 

e) cestovní kanceláře. [2] 

 

2.4 Volný čas 

 

Volný čas je část mimopracovní doby, využívaná jedincem dle jeho potřeb v souladu s 

celospolečenskými zájmy, ze své vlastní vůle a podle své hodnotové orientace k rozvoji a 

obnovení psychických, duševních a fyzických sil. Volný čas se stal ve společnosti masovým 

jevem, postupně roste jeho rozsah a jeho dopad na život společnosti. Určité množství volného 

času je základní podmínkou pro vykonávání většiny forem tělesné kultury, která je jednou z 

jeho nejvýznamnějších náplní. [4,5] 

Existuje také pojem “polovolný čas“, zavedený francouzským sociologem 

Dumazedierem. Tento pojem označuje aktivity, které si člověk dobrovolně zvolil, ale jejichž 

vykonávání je něčím podmíněno a stává se do určité míry závazným (sportovní kroužek, 

apod.). [6] 
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Z mnoha výzkumů vyplývá, že si lidé dokážou nalézt stále více času pro své záliby a 

také pro pohybové aktivity. Ve zkratce to znamená, že roste-li množství volného času, tak 

roste současně i zájem o sport. Sport se v dnešní době stává velice výraznou volnočasovou 

aktivitou.  

 

Determinanty volby způsobu trávení volného času: 

 rodina, 

 druh práce,  

 vzdělání, 

 žebříček hodnot, 

 místo bydliště, 

 věk, 

  pohlaví, 

 temperament,  

 typ osobnosti, 

 finanční podmínky. [2] 

 

2.5 Obec 

 

Je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které tvoří územní celek 

vymezený hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, hospodaří s vlastním majetkem, v 

právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za důsledky z těchto vztahů 

vyplývajících. Stará se o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, kterými jsou fyzické 

osoby, které jsou státními občany ČR a mají v obci nahlášen trvalý pobyt. 

2.5.1 Samosprávné orgány obce  

 obecní zastupitelstvo – nejvyšší orgán,  

 obecní rada – výkonný orgán, 

 starosta – statutární orgán, reprezentace obce,  

 obecní úřad – zabezpečuje činnost orgánů obce. [8] 
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2.5.2 Úkoly obcí k vytvoření podmínek pro sport 

 zabezpečovat finanční podporu sportu z obecního rozpočtu, 

 zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů,   

 zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů,   

 kontrolovat účelné využívání sportovních zařízení.
1
 

 

2.6 Organizace sportu 

 

Čáslavová (2009) tvrdí, že prostředí sportu je v ČR kombinováno z velkého počtu 

organizací, které lze roztřídit do 3 sektorů. 

 

1. sektor – státní správa pro TV a sport  

Garantem pro tělesnou výchovu a sport v oblasti státní správy je Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), které má za úkol plnit tyto základní body: 

 vytvoření návrhu koncepce politiky ve sportu, která je schvalována vládou ČR, 

 koordinace realizování koncepce schválené vládou, 

 zajišťování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 

 vytváření podmínek pro sportovní reprezentaci státu, pro přípravu a rozvoj 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených, 

 organizace a kontrola uskutečňování antidopingového programu, 

 schvalování akreditací vzdělávacích zařízení ve sportu, 

 zřizování rezortního sportovního centra. 

 

Krajské úřady a jednotlivé obce jsou dalšími články státní správy a na jejich úrovni lze 

hovořit o komunální tělovýchově. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 
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2. sektor – spolková TV a sport 

Zařazují se zde sportovní kluby, jednoty a sportovní svazy, které jsou podporovány 

z celospolečenských zdrojů. Jednoznačně zde převládají neziskové organizace, vznikající za 

účelem provozování sportovní činnosti a zisk není prvotním kritériem. 

3. sektor - podnikatelský 

Patří sem fitness centra, wellness centra, solária a mnoho dalších podnikatelských 

zařízení v oblasti sportu, které nabízejí své služby veřejnosti za úplatu. V tomto sektoru 

dominují obchodní společnosti a podnikání fyzických osob dle živnostenského zákona, tudíž 

jde o ziskové organizace. [1] 

 

2.7 Financování tělesné kultury a sportu 

 

Financování tělesné kultury je zajišťováno ze dvou zdrojů – ze soukromých a 

veřejných. Každá z oblastí zdrojů má své ekonomické odůvodnění, ve většině případů dochází 

k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, proto je v souvislosti s tímto faktem často 

uváděno vícezdrojové financování tělesné kultury (viz. Obr. 2.1). Přesto, že všechny složky 

tělesné kultury jsou výrazně podporovány dotacemi z veřejných rozpočtů, je největším 

zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností a to díky oblíbenosti a rozšířenosti „sportu pro 

všechny“. [7] 
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Obr. 2.1: Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hobza V., Rektořík J. a kol. Základy ekonomie sportu, Ekopress, Praha 2006,s. 52 

 

2.7.1 Veřejné zdroje financování tělesné kultury 

 

V tělesné kultuře se vyskytuje velké množství externalit, jak pozitivních, tak  

negativních. K těm pozitivním patří vliv tělesné kultury na pracovní schopnosti, zdraví či  

výkonnost, čili souhrnně řečeno kladný vliv na uchování a obnovení lidského potenciálu.  

K negativním externalitám patří zdravotní důsledky, ekologický dopad některých sportů, 

přehnaná komercionalizace apod. Jelikož je sportovní odvětví producentem spíše pozitivních 

externalit, je tedy nedostatkovým sortimentem, a proto je podporováno z veřejných prostředků 

a státního rozpočtu. Podpora financování ze státního rozpočtu a územních celků zahrnuje 

dotace: 

 ze státního rozpočtu, 

 z místních rozpočtů (krajské, městské a obecní), 

 dotace školní tělesné výchovy. [8] 
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2.7.2 Soukromé zdroje financování tělesné kultury 

 

Nejvýznamnějším soukromým finančním zdrojem jsou výdaje domácností. Mezi další 

soukromé zdroje financování tělesné kultury řadíme:  

 podíly z výnosů sportovních loterií a sázek, 

 podpora velkých firem a podniků, 

 poplatky televize a ostatních médií za sportovní reportáže, 

 výnosy ze sportovních činností klubů, 

 výnosy vlastní hospodářské činnosti klubů. [7] 

 

2.8 Tělesná kultura a veřejný sektor 

 

Tělesná kultura je zajišťována zařízeními, jako jsou hřiště, tělocvičny, posilovny, 

bazény, stadiony a veřejně přístupné plochy. Do této kategorie můžeme zařadit také volnou 

přírodu. Trendem současné doby se stávají tzv. „multifunkční zařízení“, která se stávají 

podstatnou součástí infrastruktury dnešních měst a obcí.  

 

Hobza a Rektořík (2006) uvádějí, že v tělesné kultuře lze rozlišit tyto typy statků: 

 čistý veřejný statek, 

 smíšený statek, 

 statek pod ochranou, 

 privátní statek. 

 

„Pojem statek patří k základním ekonomickým kategoriím, název “statek“ pochází 

z neoklasické ekonomie. Statek ve fyzické podobě (případně v podobě služby) je určen ke 

spotřebě a má specifickou schopnost přinášet užitek a uspokojovat potřeby.“ (Hobza a 

Rektořík, 2006, str. 18) [7] 
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2.8.1 Tělesná kultura a sport jako čistý veřejný statek  

Okolnostmi vymezení veřejného statku jsou: nevylučitelnost ze spotřeby, nerivalita, 

nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele. 

Nevylučitelnost je dána podmínkami provozování určitých sportů. Může to být 

například pěší turistika, lyžování ve volné přírodě, jízda na kole a spousta dalších sportů. 

Zároveň je v těchto případech vykazována nerivalita, jelikož podmínky ve kterých jsou 

nabízeny tyto aktivity, nabízejí všem volný přístup. 

 

2.8.2 Tělesná kultura a sport jako smíšený statek a statek pod ochranou  

K tomuto druhu statků řadíme kupříkladu veřejné zimní stadiony, koupaliště a další. U 

těchto statků je také nevylučitelnost ze spotřeby, jsou spotřebovávány kolektivně a při 

naplnění mohou vykazovat efekt přetížení. Je mnoho individuálních i kolektivních sportů, u 

kterých rostoucí počet provozovatelů daného sportu snižuje kvalitu poskytovaného statku. 

Nejvíce využívanou formou organizované činnosti ve sportu a tělovýchově v ČR jsou 

občanská sdružení, ty však mají v třídění statků diskutabilní postavení. Rozhodujícím 

kritériem zařazení statku, zda je statkem pod kontrolou či statkem smíšeným je kritérium „kdo 

získává?“ z poskytnuté služby. V momentě, kdy získává individuální spotřebitel, jde o statek 

pod ochranou, pokud získává spotřebitel a společnost jde o statek smíšený. V obou případech 

je spotřeba nedělitelná a je zde vylučitelnost ze spotřeby. 

 

2.8.3 Tělesná kultura a sport jako privátní statek 

Jedná se především o nabídku sportu a pohybové rekreace. Nabídka produktů v této 

oblasti je podmíněna především ziskovými příležitostmi trhu a také schopností uspokojit 

určený okruh spotřebitelů v jejich nestandardní podobě. Privátní nabídku zajišťují především: 

 statky, jejichž význam a provozování je z celospolečenského hlediska neutrální, 

popřípadě diskutabilní, 

 statky, které není schopen uspokojit veřejný sektor, 

 statky, které mají spotřebu zcela závislou na individuálních požadavcích každého 

spotřebitele. 
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Provozování zařízení formou nabídky různých druhů statků, má podstatný vliv na 

jejich spotřebu, spotřebitele i provozovatele. Statek, který je poskytován jako čistý veřejný, 

může být nabízen i bezplatně. V případě smíšeného statku je tomu jinak, poněvadž stát, město 

či obec přispívají na provoz daného zařízení, což reguluje spotřebu výše zmíněného statku 

v příslušném místě. Cena a nabídka u soukromých statků je dána tržními atributy. [7] 

 

2.9 Metody a techniky výzkumu 

 

Metoda je ucelený systém pravidel a principů, určující třídy možných systémů 

operací, které vedou od počátečních podmínek až k dosažení předem stanoveného cíle. 

Některé metody lze použít pro více vědních oborů, čili víceúčelově, jiné pouze pro jeden 

obor. 

Technika je pracovní nástroj, jímž je shromažďován materiál a jímž se zjišťují 

potřebná data pro vyhodnocení výzkumu. V každé metodě se využívají různé techniky. 

 

2.9.1 Metody výzkumu 

 

Jsou známy tyto metody: 

 metoda terénního výzkumu – informace získané sběrem v terénu, kde terénem je 

myšlena skupina, respondenti, 

 metoda experimentální – experiment může probíhat v terénu, laboratoři nebo na 

vybraném pracovišti, díky svému složitému provedení vyžaduje značné 

zkušenosti, 

 metoda sociometrická – při této metodě se měří sociální vazby a vztahy v menší 

sociální skupině, 

 metoda statistická – používá matematické statistiky ke zpracování dat, 

 metoda historická – sleduje vývoj určitého jevu v historii, 

 metoda srovnávací – porovnání určitých jevů podle jejich znaků, 

 metoda introspektivní – vychází z “vnitřních“ poznatků výzkumníka, 

 metoda monografická – většinou výzkum jevu pouze na jednom případu. 
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2.9.2 Techniky sběru dat 

 

1) Dotazník – nejčastější a nejrozšířenější technika výzkumu. Používá se v případě, že je 

potřeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. 

 

Zásady tvorby dotazníku 

 účelnost a správnost otázek, 

 jasné vytyčení problému, 

 znalost prostředí sledovaného jevu. 

 

Pilotáž – jde o volné rozhovory v terénu a to s otázkami zasahujícími do dané 

problematiky. 

Pretest – pouze ověření dotazníku na vzorku cca 25-30 respondentů, po pretestu 

mohou ještě přijít úpravy. 

 

Typy otázek: 

 otázky otevřené – na tyto otázky odpovídá dotazovaný svými slovy, 

 otázky uzavřené – otázky, kde dotazovaný dostane určitý výčet možností, ze 

kterých má možnost vybírat, 

 otázky polootevřené - nevyhovuje-li dotazovanému žádná z předem definovaných 

odpovědí, využije možnost „jiná odpověď“. 

 

Typy uzavřených otázek: 

 dichotomické – možnost zvolit pouze jednu ze vzájemně se vylučujících odpovědí 

(např. ano x ne), 

 polytomické – možnost vybrat jednu z nabízených možností, 

 polytomické výčtové – respondent vybírá více než jednu z možností, 

 polytomické stupnicové – respondent vybere několik odpovědí a seřazuje je, 

 filtrační – eliminuje respondenty, kteří nemají k dané problematice žádné 

informace, 

 kontrolní – ověření věrohodnosti odpovědí dotazovaného. 
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2) Rozhovor – jde o přímý rozhovor výzkumníka se zkoumanou skupinou či člověkem. 

 

Typy rozhovorů: 

 standardizovaný – řídí se přísným řádem, postupuje se podle předem připraveného 

textu (čtený dotazník), 

 nestandardizovaný – také je předem dobře připraven, ale vede k bezprostřednímu 

projevu respondenta, 

 skrytý – respondent netuší o skutečném cíli rozhovoru, 

 zjevný – výzkumník otevřeně sdělí respondentovi cíl své návštěvy, klade otázky a 

zaznamenává odpovědi, 

 individuální – rozhovor s jednou osobou  

o měkký – navozen stav pohody a důvěry, volnost otázek a odpovědí, 

o tvrdý – tazatel je autoritativní, vyžaduje přesné odpovědi, 

o neutrální – nejčastější, respondent má zájem vyslovit svůj názor, tazatel jej 

vede k dosažení cíle, 

 skupinový – rozhovor vedený současně s několika lidmi. [6] 

 

Fáze rozhovoru: 

 přípravná - zahrnuje přípravu tazatele a výběr respondentů,  

 zahájení - umění a takt, prolomení nedůvěry, vysvětlení (kdo, co, proč), 

diskrétnost,   

 průběh - udržet zájem, nepřekročit délku 60min,  

 záznam – pravdivý, přesný, u nahrávání souhlas respondenta,  

 zakončení - poděkování, srdečnost, neformálnost přání. [9] 

 

2.10 SWOT analýza 

 

K dokonalému pochopení nashromážděných informací se v marketingových 

výzkumech využívá  SWOT analýza (viz. Obr. 2.2), což je analytický marketingový nástroj. 

Tato analýza umožňuje objektivní posouzení pro organizaci (obec, město) v oblasti silných 

stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats).  
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Obr. 2.2: SWOT analýza 

 

Zdroj: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

 

Strenghts - silné stránky vyzdvihují fakta marketingového mixu, které přinášejí 

výhody pro zákazníky i pro organizaci. Důraz je kladen na přednosti, využití možností před 

konkurenčními subjekty.   

 

Weaknesses – slabé stránky zaznamenávají ty aspekty, které jsou dělány špatným 

způsobem a ve kterých si ostatní konkurenti vedou lépe. Snahou je odstranění slabých stránek.  

 

Opportunities – příležitosti ukazují směry, kde se dá očekávat, že dojde k prudkému 

tempu využití potenciálu organizace, dojde ke zvýšení poptávky nebo jak lépe uspokojit 

zákazníka a získat tak větší úspěch.  

 

Threats  – hrozby přinášejí informace o situacích, které mohou zapříčinit 

nespokojenost zákazníků nebo snížit poptávku. [10, 11] 

 

 

 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza
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3 Komparace možností sportovního vyžití obyvatel dvou 

obcí 

 

3.1 Popis současného stavu sledovaných lokalit 

 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, ke komparaci sportovního vyžití jsme si zvolili dvě 

sousedící města, s přibližně stejným počtem obyvatel. A to Dolní Benešov a Kravaře. Tato 

města byla zvolena záměrně, abychom zjistili, jaké rozdíly panují mezi nabídkami 

sportovního vyžití.  

Sport jako součást zdravého životního stylu je v dnešní době významnou složkou 

volného času. Proto bylo dalším záměrem pomocí dotazníku zjistit, zda jsou s nabídkou 

sportovního vyžití spokojenější obyvatelé Dolního Benešova, či Kravař.  

V této kapitole jde především o seznámení s obcemi a popis součastným sportovních 

možností. A to jak z hlediska sportovišť, tak i z hlediska klubů a oddílů, které se v daných 

lokalitách nacházejí. 

3.1.1 Město Dolní Benešov 

 

Dolní Benešov je městečko ležící na území České republiky, v Moravskoslezském 

kraji, na levém břehu řeky Opavy a je obklopeno malebnými rybníky. Dolní Benešov se 

nachází asi 15 km východním směrem od Opavy a zhruba 20 km severozápadně od Ostravy.  

Město se skládá ze dvou částí, kterými jsou Dolní Benešov a Zábřeh. Celková rozloha 

města je 1 479 ha, z toho 405 ha zaujímá část Zábřeh. Dolní Benešov čítá zhruba 4 100 

obyvatel, z čehož 700 obyvatel připadá na část Zábřeh. 
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Obr. 3.1: Mapa a znak města – Dolní Benešov 

 

Zdroj: www.dolnibenesov.cz 

 

Dolní Benešov je město, ve kterém se každoročně koná řada sportovních akcí. 

Jednoznačně nejznámější akcí s dlouholetou tradicí je „Železný Prajzák“. Dále se zde mimo 

různé amatérské turnaje a mistrovská utkání zdejších sportovních klubů koná také akce zvaná 

jako „Sportovní den“. 

 

Železný Prajzák 

Jedná se o triatlonový závod, konaný každoročně v červenci, už od roku 2002. Závod 

se skládá z 250 m plavání, 24 km jízdy na kole a 4 km běhu a každý rok se ho účastní stovky 

závodníků z celého kraje v několika kategoriích. 

 

Sportovní den 

Sportovní den je nová akce, zavedená teprve od roku 2014, ale už sklidila velký ohlas. 

Garantem a hlavním organizátorem je vedení města. Cílem je zapojit do akce co nejširší 

spektrum obyvatel. Organizační tým rozčlení Benešov na pět částí, ve kterých se musí složit 

tým pro každý soutěžní sport. Soutěží se například v malé kopané, volejbale, tenisu, stolním 

tenisu, florbalu, v šachu a v dalších sportech.  

 

3.1.1.1 Sportoviště v Dolním Benešově 

Většina zdejších sportovišť je situována na okraji Dolního Benešova, přesněji poblíž 

sídliště na Osadě míru. Nalezneme zde fotbalový stadion, sportovní halu, tělocvičnu a 

venkovní kurty (tenisové, volejbalové, nohejbalové). 
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Areál fotbalového hřiště 

Jak v Dolní Benešově, tak i v Zábřehu máme možnost najít areál fotbalového hřiště. 

Oba tyto areály jsou pod správou FC Dolní Benešov. Hřiště v Zábřehu slouží především jako 

tréninkové, svá mistrovská utkání zde sehrávají pouze dorostenecké týmy. Součástí těchto 

hřišť je zázemí v podobě šaten, sprch a sociálního zařízení. Za správu, údržbu a provoz hřišť 

zodpovídá FC Dolní Benešov a jím určený správce. 

Na stadionu v Dolním Benešově je k dispozici také krytá tribuna pro zhruba 400 

návštěvníků. Za touto tribunou je ještě travnatá tréninková plocha. Veřejnosti je volně 

přístupné pouze hřiště v Zábřehu a tréninková plocha, na hlavní hřiště je vstup zakázán. 

  

Sportovní hala 

Hala je také součástí fotbalového areálu, hrací plocha je pokryta dřevěnými parketami 

a slouží především ke hře sálové kopané, tenisu, nohejbalu, florbalu a badmintonu. V hale 

není možnost vytápění. Slouží především pro potřeby FC Dolní Benešov, ale je zde také 

možnost pronájmu (viz. Tab.3.1). 

 

Tělocvična 

Tělocvična je celkově zrekonstruovaná. Rekonstrukce byla dokončena koncem roku 

2009, částka na rekonstrukci činila něco přes 18 miliónů korun, ale téměř 50% z této částky 

pokryla dotace z EU. O provoz a údržbu se stará městem určený správce. 

Součástí tělocvičny je také malé posilovna. Nechybí zde samozřejmě ani dostatek 

velkých šaten a sociálního zařízení, včetně sprch. V této moderní víceúčelové hale je prostor 

pro mnoho sportů, kterými jsou:  

 sálová kopaná (futsal), 

 florbal, 

 tenis, 

 badminton, 

 volejbal, 

 házená, 

 basketbal, 

 stolní tenis, 

 gymnastika, 

 aerobik. 
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Tělocvična slouží především pro potřeby ZŠ a to z toho důvodu, že přímo v areálu 

školy se nachází pouze malá tělocvična, která není dostačující pro kapacitu celé školy. Proto 

zde v průběhu pracovního týdne v dopoledních hodinách probíhá výuka a možnost pronájmu 

pro veřejnost (viz. Tab. 3.1) je pouze v odpoledních a večerních hodinách.  

 

Tab. 3.1: Ceník pronájmu (tělocvična, hala) 

 Zimní období Letní období 

Dospělí:   

Tělocvična 350 Kč / hod 300 Kč / hod 

Hala 180 Kč / hod 120 Kč / hod 

Děti a mládež:   

Tělocvična 300 Kč / hod 300 Kč / hod 

Hala 120 Kč / hod 120 Kč / hod 

Zdroj: www.dolnibenesov.cz  

 

Tenisový areál 

Tenisový areál se nachází hned vedle fotbalového stadionu, čítá celkem tři klasické 

kurty a k tomu ještě jeden malý s betonovou zdí pro začátečníky. Všechny kurty jsou pokryty 

antukou. Po domluvě se správcem kurtů je zde možnost pronájmu.   

 

Volejbalový a nohejbalový areál 

Poblíž fotbalového stadionu je ještě jeden areál, který obsahuje tři antukové kurty a 

nepříliš moderní šatny. V dohledné době čeká tyto šatny rekonstrukce. Kurty jsou využívány 

ke hře volejbalu a nohejbalu. V létě se zde koná spousta amatérských turnajů jak v nohejbale, 

tak ve volejbale. 

 

SPORTCENTRUM 

Mimo restauraci zde najdeme také posilovnu, dvě bowlingové dráhy a squashový kurt. 

Toto centrum je sice v majetku města, ale o provoz a drobnou údržbu se stará nájemce. Ceny 

za pronájem sportovišť se odvíjejí podle toho, jestli je víkend, nebo pracovní den (viz. Tab. 

3.2). 
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Tab. 3.2: Ceník pronájmu (squash, bowling) 

Squash 

 11:00 – 13:00 13:00 – 21:00 21:00 – 24:00 

Po - Pá 170 Kč / hod 220 Kč / hod 170Kč / hod 

So - Ne 220 Kč / hod 220 Kč / hod 220 Kč / hod 

Bowling 

 11:00 – 15:00 15:00 – 18:00 18:00 – 24:00 

Po - Pá 180 Kč / hod 230 Kč / hod 280 Kč / hod 

So - Ne 280 Kč / hod 280 Kč / hod 280 Kč / hod 

Zdroj: www.restauracesport.eu  

 

Letiště Zábřeh 

Na tomto letišti sídlí Slezský aeroklub Zábřeh. Konají se zde různé akce, jako 

například letecký den. Návštěvníci letiště si mohou zaplatit vyhlídkový let, parašutistický 

výcvik se seskokem, nebo se naučit létat ve zdejší letecké škole. 

 

V Dolním Benešově máme možnost najít ještě dvě hřiště s umělým povrchem, 

využívané především k malé kopané. Obě patří zdejší ZŠ, ale v odpoledních hodinách po 

skončení výuky, je zde opět možnost pronájmu po domluvě. Nelze opomenout, že celé 

Opavsko je protkáno cyklostezkami, které procházejí i katastrem Dolního Benešova, tudíž 

jsou zde příhodné podmínky k cykloturistice. V neposlední řadě je nutno uvést, že se 

v Dolním Benešově nachází nespočet dětských hřišť. 

 

3.1.1.2 Sportovní kluby v Dolním Benešově 

 

Jak je známo, tak sport lze vykonávat nejen aktivně, ale i pasivně. Zde je nabídka 

sportovních klubů, které mohou zdejší obyvatelé jako fanoušci navštívit a podílet se tak na 

sportovních událostech obce. Tyto kluby mohou pomoci při výchově dětí a mládeže  

a pozitivně tak ovlivňovat jejich aktivní trávení volného času.   

V současné době aktivně fungují v obci Dolní Benešov tři kluby. Patří mezi ně 

Fotbalový klub (FC) Dolní Benešov, Tělovýchovná jednota (TJ) MSA Dolní Benešov a také 

SKI MSA Dolní Benešov. 
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FC Dolní Benešov 

Počátek sportovní činnosti se datuje do roku 1921. Klub má svou základnu na místním 

stadionu. Ještě v loňském roce byl tvořen sedmi mužstvy, ale z důvodu zrušení “B“ týmu 

mužů a jednoho mužstva dorostu jej už tvoří pouze mužstev pět. V mužské kategorii už má 

tedy jen jeden tým hrající divizi skupiny E. Dorostenecký tým je už také jen jeden, a to 

z důvodu nedostatku mladých hráčů tohoto věku v Dolním Benešově. Benešovský dorost 

válčí v krajské soutěži skupiny A. V žákovské kategorii má FC jak tým mladších, tak i 

starších žáků, kteří hrají krajskou soutěž. Mini žáci hájí barvy Dolního Benešova v okresní 

soutěži.  

O financování FC se starala v dřívějších letech především Moravskoslezská armaturka 

(MSA), proto klub dříve nesl název FC MSA Dolní Benešov. Armaturka však fotbal 

v Benešově sponzorovat přestala, a tak v roce 2014 z názvu vypadla. Hlavním zdrojem 

finančních prostředků je nyní město, které ročně přispívá částkou 1 400 000 Kč.  

 

TJ MSA Dolní Benešov  

Tělovýchovná jednota zahrnuje celou řadu sportovních oddílů. Jsou jimi oddíly tenisu, 

stolního tenisu, volejbalu, sportu pro všechny, jachtingu a také šachový klub (ŠK) TJ Dolní 

Benešov. Na tyto oddíly přispívá obec částkou 100 000 Kč. 

Za zmínku stojí především posledně uvedený šachový klub, který má v Dolním 

Benešově širokou základnu. V klubu působí pět družstev, přičemž to nejlepší bojuje ve druhé 

lize. Zajímavostí je určitě také, že je v této obci oddíl jachtingu, ten provozuje své aktivity 

především na místním rybníku Nezmar.   

 

SKI MSA Dolní Benešov 

Ačkoli město Dolní Benešov neleží nikde v horách, tak má jako jedno z mála měst 

svůj lyžařský oddíl. Vznikl v roce 1993 a vlastní lyžařské a rekreační středisko v Beskydech, 

v katastrálním území Grúň – Staré Hamry.  

Podmínky jsou zde příhodné především pro zimní sporty, ale SKI MSA pořádá také 

letní tábory, školy v přírodě a podobně. Pro návštěvníky je zde možnost sportovního i 

společenského vyžití po celý rok. Toto středisko obsahuje 4 sjezdové tratě se stejným počtem 

vleků a půjčovnu lyžařského vybavení. 
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3.1.2 Město Kravaře 

 

Město Kravaře se rozprostírá na území České republiky, v Moravskoslezském kraji. 

Je vzdáleno 13 km směrem na jih od polských hranic a 9 km východně od Opavy.  

Kravaře jsou rozděleny na tři části, kterými jsou Kravaře, Kouty a Dvořisko. Počet zde 

žijících obyvatel je 6800 a katastrální výměra města je necelých 2 000 ha. K největším 

chloubám tohoto města patří barokní zámek. 

 

Obr. 3.2: Mapa a znak města - Kravaře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.kravare.cz 

 

Stejně jako v Dolním Benešově, tak i v Kravařích se koná řada sportovních akcí. Mezi 

ty nejznámější akce patří „Plave celé město“, „O pohár starostky“ a charitativní akce 

„Mraveneček“. 

 

 Plave celé město 

Plave celé město je akce, kterou má na starost vedení obce a koná se pod záštitou 

ČOV. Akce se koná každý rok v říjnu. Jedná se v postatě o den otevřených dveří v místním 

aquaparku, kde si lidé chodí zdarma zaplavat. Měří se zde časy i uplavaná vzdálenost a 

výsledky se srovnávají s jinými městy. Tato akce je v Kravařích velmi populární a ve své 

kategorii se toto město umisťuje vždy velmi vysoko. 
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O pohár starostky 

Tato akce je specifická v tom, že je pouze pro zvané zástupce okolních obcí. Koná se 

v areálu Buly arény, kde spolu sportují představitelé měst a obcí z celého Moravskoslezského 

kraje. Akce slouží především k pobavení a relaxaci, ale také je zde prostor k uzavírání 

různých dohod. 

 

Mraveneček 

Akce zvaná „Mraveneček – Pomozte postiženým dětem“ je charitativní akce, která se 

v Kravařích koná už přes 10 let a jejíž výtěžek putuje na konto charity v Opavě a na stacionář 

Mraveneček. Hlavním organizátorem je OFS Opava. Vyvrcholením akce je fotbalové utkání 

sportovních osobností a samozřejmostí je bohatý doprovodný program.  

 

3.1.2.1 Sportoviště v Kravařích 

 

Areál fotbalového hřiště 

Na fotbalovém stadionu v Kravařích působí tým MFK Kravaře, který se zároveň stará 

o jeho údržbu. Stadion se rozkládá hned vedle kravařského zámku, je zde jedno hlavní a jedno 

tréninkové hřiště. Součástí je také tribuna, která skrývá ve svých útrobách šatny a sociální 

zázemí, včetně sprch. Stadion je čerstvě po rozsáhlé rekonstrukci, která zahrnovala 

vybudování šesti nových kabin, sociálního zařízení, novou vstupní bránu, pokladny i osvětlení 

tribuny. Nově zde byla položena také zámková dlažba a na tribuně lze sedět na nových 

sedadlech. Rekonstrukce přišla na 11 miliónů korun a byla pokryta dotacemi. 

 

Tělocvična 

ZŠ Kravaře má k dispozici dvě tělocvičny v areálu školy. Malá tělocvična je 

využívána především ke cvičení gymnastiky, velká tělocvična převážně ke hře klasických 

míčových sportů jako sálová kopaná, florbal, basketbal aj. V odpoledních a večerních 

hodinách je zde po domluvě možnost pronájmu. 
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Golfové hřiště 

Hřiště je umístěno do anglického parku kolem barokního zámku v Kravařích. Působí 

zde Zámecký golf club, který vznikl v roce 1997. Původní hřiště mělo pouze 9 jamek, avšak 

v roce 2012 bylo rozšířeno a nyní disponuje hřištěm s 18-ti jamkami o rozloze 80 ha. Hra na 

golfovém hřišti je přístupná pouze pro hráče, kteří jsou majiteli tzv. zelené karty
2
. 

Konají se zde především klubové turnaje, ale také turnaje jako například: 

 Velikonoční otvírák, 

 O Gagarinův pohár, 

 Let’s golf classic, 

 Cowboy turnaj. 

 

Jak je známo, tak golf není levná záležitost. Členství ve zdejším klubu vyjde řádného 

člena ročně na 12 000 Kč.  

 

Sportovní komplex - Buly aréna 

Buly aréna je sportovně-rekreační areál, položený v klidné části obce Kravaře-Kouty, 

který byl otevřen v roce 2003. Komplex nabízí široké veřejnosti sportovní a kulturně-

společenské vyžití. Areál hojně využívají sportovní kluby, poněvadž zde najdou vše, co 

potřebují k vykonání sportovních soustředění. Často si zdejší komplex vybírá pro svá 

soustředění také česká hokejová reprezentace. 

V tomto uceleném komplexu naleznete: 

 hotel s restaurací, 

 fotbalové hřiště s umělým povrchem a nočním osvětlením, 

 zimní stadion, 

 aquapark, 

 adventure golf, 

 tělocvičnu, 

 vyhřívanou nafukovací halu s dvěma tenisovými kurty a pevným povrchem, 

 3 antukové tenisové kurty, 

 víceúčelové hřiště s umělým osvětlením, 

 2 bowlingové dráhy, 

                                                           
2
 Zelená karta - je garantem nejnižšího výkonnostního stupně a umožňuje majiteli účast na všech 

domácích i zahraničních turnajích 
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 fitness, 

 sauny, 

 nadstandardně vybavené moderní dětské hřiště.   

 

Fotbalové hřiště 

 Buly aréna jej nabízí celoročně k pronájmu. Hřiště o rozměrech 100m x 64m 

s pryžovou podložkou má atest ČMFS. Je využíváno především v zimních měsících a je zde 

možnost využít za poplatek umělé osvětlení (viz. Tab. 3.3). 

 

Tab. 3.3: Ceník pronájmu (fotbalové hřiště) 

Pronájem hřiště Poplatek 

Bez osvětlení a bez šaten 990 Kč / hod 

S osvětlením a bez šaten 1390 Kč / hod 

2x šatna +400 Kč 

Zdroj: www.bulyarena.cz 

 

Zimní stadion 

Zimní stadión ukrývá ledovou plochu o rozměrech 28m x 59m. V letních měsících je 

využíván výhradně hokejovou školou, v zimních měsících pak slouží především k hokejovým 

tréninkům, oddílu krasobruslení a veřejnému bruslení. K dispozici je 10 šaten, včetně 

sociálního zařízení, a tribuna s kapacitou 640 míst. Pronájem ledové plochy činí 2 200 Kč na 

hodinu. 

 

Aquapark 

Aquapark je samostatnou částí komplexu. Hlavní atrakcí je bezpochyby 65m dlouhý 

tobogán. Dále je zde whirlpool určený pro 6 osob, bazénky pro děti, divoká řeka, vodní děla, 

chrliče, masážní lavice a lehátka. Součástí jsou i dvě plavecké dráhy o délce 25m. V prvním 

podlaží se pak nachází sauna, pára, masáže a solárium. Děti, studenti a ZTP zde zaplatí za 

hodinu 60 Kč, dospělí pak 85 Kč. Hoteloví hosté mají vstup zcela zdarma. 
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Adventure golf 

Jedná se o minigolfové hřiště, které nabízí přírodní vzhled a překážky, které jsou 

typické pro klasický golf. Slouží především k rekreaci a zábavě. Hodina hry vyjde jednoho 

hráče na 120 Kč. 

 

Víceúčelové hřiště 

Hřiště o rozměrech 37m x 18m je využíváno především k basketbalu, ale lze jej 

využívat také pro volejbal, nohejbal, florbal a házenou. Je zde vytvořen speciální tvrdý povrch 

pro případ nepřízně počasí, aby se na něm nedržela voda a dalo se hrát ihned po dešti. 

Poplatek za pronájem činí 300 Kč na hodinu. 

 

Tenisové kurty 

Mimo tenisové kurty patřící Buly aréně máme možnost najít v Kravařích ještě dva 

tenisové areály. První se nachází v části Kravaře – Kouty na ulici Olšinky a tento areál čítá 

dva antukové kurty. Druhý areál, se třemi antukovými kurty, leží na ulici Nábřežní. 

 

Mimo výše uvedené sportoviště mají Kravaře ještě dvě hřiště na malou kopanou. 

V areálu ZŠ v Kravařích je hřiště s přírodní trávou a u ZŠ v Koutech je hřiště s umělým 

povrchem. Dále má v obci svůj areál SDH Kravaře, a to ve směru na Dvořisko, podél řeky 

Opavy. Opomenout nelze ani síť stále se rozvíjejících cyklostezek a také nespočet dětských 

hřišť. 

 

3.1.2.2 Sportovní kluby v Kravařích 

 

Stejně jako v Dolním Benešově, tak i v Kravařích je několik sportovních klubů. 

V současné době aktivně funguje v Kravařích 5 sportovních klubů. Jedná se o MFK Kravaře, 

TJ SK Kravaře, Prajzský BK Kravaře, Zámecký golf club a FbC Kravaře. 

 

MFK Kravaře  

Městský fotbalový klub datuje svůj vznik do roku 1923 a v současné době je tvořen 

šesti mužstvy. “A“ tým mužů hraje v současnosti krajský přebor. V kategorii dorostu mají 

v Kravařích týmy starších i mladších dorostenců, které hrají, stejně jako muži, krajský přebor. 

Jinak to není ani v žákovské kategorii, kde mají týmy mladších a starších žáků hrajících 

krajský přebor. V klubu funguje také přípravka, která hraje okresní soutěž. 
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Na financování MFK se podílí především město, které přispívá částkou 800 000 Kč 

ročně. Dále klubu finančně pomáhají drobní sponzoři. 

 

SK Kravaře 

Sportovní klub sdružuje řadu oddílů. Patří zde oddíly tenisu, stolního tenisu a zdejší 

šachový klub. Všechny tyto oddíly mají širokou členskou základnu. Vedení města přispívá na 

chod klubu částkou přesahující 150 000 Kč. 

 

Prajzský BK Kravaře 

Cílem klubu je propagace rekreačního běhu a zdravého životního stylu v Kravařích a 

okolí. Vrcholem činnosti klubu je organizace Běhu zámeckým parkem, který Prajzský BK 

pořádá. V současné době má klub 24 členů. 

 

Zámecký golf club Kravaře 

Zámecký golf club je klub rekreačních golfistů založený v roce 1997. Sídlí na zdejším 

golfovém hřišti, které mělo donedávna pouze 9 jamek. V současnosti však hřiště disponuje 

18-ti jamkami, protože bylo v roce 2012 rozšířeno. Řádný člen klubu je povinen ročně uhradit 

částku 12 000 Kč. 

 

FbC Kravaře 

Zdejší florbalový klub je teprve v začátcích své činnosti, byl založen před nedávnem. 

Zaměřuje se především na rozvoj mládeže. 
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3.2 SWOT analýzy 

 

SWOT analýzy jsou vytvořeny podle subjektivního názoru. Cílem je zanalyzovat silné 

a slabé stránky a zároveň najít možné příležitosti i hrozby týkající se zkoumaných obcí, a to 

v oblasti sportu. 

3.2.1 SWOT analýza – Dolní Benešov 

 

Tab. 3.4: SWOT analýza města Dolní Benešov 

Silné stránky Slabé stránky 

o podpora sportu vedením obce, 

o podpora mládežnického sportu, 

o nabídka sportovišť, 

o čerpání dotací, 

o informovanost veřejnosti, 

o strategicky výhodná poloha obce, 

o rozmanitost krajiny, 

o zpřístupnění školních hřišť veřejnosti. 

 

o absence in-line stezek, 

o absence fitness, 

o absence koupaliště, 

o omezené možnosti pro zimní sporty, 

o nedostatek sponzorů. 

Příležitosti Hrozby 

o dotace, 

o výstavba nových sportovišť (in-line 

stezky), 

o dostavba cyklostezek. 

 

o snížení podpory sportu ze strany 

obce,  

o ekonomická krize, 

o zvyšující se náklady na provoz 

sportovišť, 

o konkurence sportovní nabídky 

v okolí, 

o úbytek obyvatel, 

o úpadek zájmu mládeže o sport. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky 

 Podpora sportovních aktivit vedením obce je významná. Vedení obce investuje do 

sportu každoročně nemalé částky z celkového rozpočtu obce, nemluvě o tom, že bojují o další 

dotace na výstavbu a rekonstrukci sportovišť. 

Zástupci obce mají prioritu v podpoře mládežnického sportu a snaží se přilákat ke 

sportu co nejvíce dětí a mládeže. Nemalá je taká finanční částka, která z rozpočtu obce putuje 

právě na podporu sportu mládeže, jedná se o 435 000 Kč ročně. 

Nabídka sportovišť a sportovních aktivit je poměrně široká a v plánech obce se rýsují 

samozřejmě další sportoviště. V porovnání se sousedními obcemi jsou zde tedy možnosti 

sportovního vyžití nadprůměrné, ale nedostatky samozřejmě najdeme. 

 Vedení obce Dolní Benešov se v posledních letech podařilo získat několik dotací na 

výstavbu a rekonstrukci sportovišť. Například na rekonstrukci tělocvičny byla poskytnuta 

dotace z EU a na výstavbu hřiště s umělým povrchem přispěla dotace z FIFA. 

 Nutno podotknout, že informovanost veřejnosti je také velice důležitá a v Dolním 

Benešově je na velmi dobré úrovni. Kromě internetových stránek, které jsou v dnešní době 

samozřejmostí, funguje v obci také televize. Co dva měsíce vychází Dolnobenešovský 

zpravodaj. Zdejší obyvatelé v něm mají možnost najít jak plánované sportovní akce, tak i 

ohlédnutí za akcemi již konanými. 

 Poloha obce je další ze silných stránek. Dolní Benešov leží na hlavním tahu mezi 

Ostravou a Opavou. Je zde dobrá dostupnost hromadnou dopravou z okolních měst a obcí. 

Rozmanitost krajiny hraje taky důležitou roli. Jak již bylo uvedeno, tak je Dolní 

Benešov obklopen malebnými rybníky a nachází se na jižním okraji hlučínské pahorkatiny, 

což jsou ideální podmínky například pro cykloturistiku. 

Obyvatelé obce mají možnost využívat školní hřiště mimo výuku. Některá jsou volně 

přístupná, na jiné je přístup možný po domluvě. 

  

Slabé stránky 

 Absence in-line stezek, fitness a koupaliště jsou jedny z nedostatků v obci. O 

výstavbě in-line stezek už vedení obce delší dobu uvažuje a mohly by se tak v blízké době 

v Benešově objevit. Naopak koupaliště je prozatím asi uzavřená kapitola, a to z toho důvodu, 

že by to byla obrovská investice. V Dolním Benešově máme možnost najít dvě malé 

posilovny, avšak větší fit centrum v obci chybí. 

 Ačkoli má město svůj lyžařský klub, tak v jeho okolí žádné hory nenajdeme, z toho 

důvodu jsou zde omezeny možnosti pro zimní sporty. 
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 Finančních prostředků ve sportu neustále ubývá, snižuje se počet sponzorů a i 

v Dolním Benešově už se sponzoring objevuje velmi zřídka v podobě malých sponzorů. 

 

Příležitosti 

 Dotace jsou příležitostí pro každou obec, pomocí nichž mohou obce vybudovávat 

nová sportoviště a tím tak rozšiřovat svou sportovní nabídku. Dotace lze čerpat především od 

státu, kraje a EU. 

V dnešní době je velkým hitem in-line bruslení, avšak v Dolním Benešově in-line 

stezky chybí. Proto by to pro vedení města mohla být určitá příležitost, jak přilákat zvláště 

mladší generaci ke sportu, kdyby se jim povedlo nějaké tyto stezky v obci vybudovat. 

 Dostavba cyklostezek už je naplánovaná a v nejbližších letech by se měl tento projekt 

dotáhnout do konce. 

 

Hrozby 

 Jak již bylo zmíněno podpora vedení města Dolní Benešov v oblasti sportu je 

nadprůměrná, není však řečeno, že s novým volebním obdobím a příchodem jiných 

zastupitelů bude podpora stejná. Mohlo dojít k tomu, že nové vedení města by mělo jiné 

priority a tím by tak mohlo dojít ke snížení podpory sportu, ne-li k úplnému úpadku sportu 

v této obci. 

 Mezi možné hrozby patří také dopad ekonomické krize, která ještě neustále přetrvává. 

Projevuje se ve všech oblastech, včetně sportu. 

 Rostoucí ceny energií a nákladů spojených s provozem a údržbou sportovišť jsou 

neodmyslitelnou hrozbou pro všechny obce. Naštěstí není v Dolním Benešově tolik 

sportovišť, které by byly energeticky náročné, protože většina sportovišť je venkovních. 

Konkurence sportovní nabídky v okolí je vysoká, a to především ze strany 

sousedního města Kravaře. V Dolním Benešově jsou sice sportoviště pro všechny tradiční 

sporty, avšak nějaké netradiční sportoviště v obci chybí. Tím jej Kravaře, které disponují 

například golfem, ledovou plochou, či aquaparkem, převyšují.  

V Dolním Benešově dochází v posledních letech k úbytku obyvatel, nejde sice o 

nějak dramatický počet, ale i to je samozřejmě možná hrozba do budoucna. 

Jednou z největších hrozeb v oblasti sportu, které se však netýká jen Dolního 

Benešova, je úpadek zájmu o sport, především u mládeže. Tím pádem by sport jako takový 

začal upadat úplně. 
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3.2.2 SWOT analýza – Kravaře 

 

Tab. 3.5: SWOT analýza města Kravaře 

Silné stránky Slabé stránky 

o podpora sportu vedením obce, 

o turisticky atraktivní oblast, 

o golfové hřiště, 

o strategicky výhodná poloha obce, 

o čerpání dotací, 

o zájem obyvatel o rekreační sport, 

o Buly aréna. 

 

o absence squashe, 

o absence adrenalinových sportů, 

o nízká kapacita některých sportovišť. 

Příležitosti Hrozby 

o dotace, 

o výstavba nových sportovišť, 

o zpřístupnění řeky Opavy vodákům. 

o ekonomická krize, 

o zvyšující se náklady na provoz 

sportovišť, 

o úpadek zájmu mládeže o sport. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Podpora obce v oblasti sportu je v Kravařích velmi silná. Jedním ze zastupitelů je 

bývalý dlouholetý trenér české hokejové reprezentace, který se výrazně podílí na rozvoji obce 

v oblasti sportu. 

Kravaře jsou pro turisty oblíbenou destinací, především díky baroknímu zámku, ve 

kterém se nachází muzeum. V zámeckém parku se navíc rozprostírá golfové hřiště. Zdejší 

golfové hřiště je v širším okolí Opavy jediné a ve spojení se zámeckým parkem je to v letních 

měsících ráj turistů. 

Poloha obce je velmi dobrá. Město Kravaře leží kousek od Opavy, je velmi dobře 

dostupné. Z okolních obcí a měst se zde dostaneme bez problému hromadnou dopravou.  
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Vedení obce se daří čerpat státní dotace na výstavbu a rekonstrukci sportovišť. 

Potvrzuje to i fakt, že se obci podařilo získat dotaci ve výši 11 miliónů Kč na rekonstrukci 

fotbalového stadionu, která proběhla na přelomu roku 2014/2015. 

Velkou výhodou této obce je zájem obyvatel o rekreační sport, kteří se v hojném 

počtu účastní většiny zdejších akcí, ať už aktivně, nebo pasivně.  

Buly aréna je centrem sportovního dění v Kravařích, tudíž je velmi silnou stránkou 

obce. Výhodou je její multifunkčnost a koncentrace sportovišť na jednom místě. V tomto 

komplexu má často svá soustředění česká hokejová reprezentace a konají se zde turnaje 

mládežnických reprezentací v hokeji, což je pro lidi velké lákadlo. 

 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří absence squashového kurtu a adrenalinových sportů. 

Squash je v dnešní době poměrně moderní a vyhledávaný sport a v Kravařích toto sportoviště 

chybí. 

Přesto, že je v Kravařích dostatek sportovišť, je kapacita některých z nich 

nedostačující. Například aquaparku a bowlingu. 

 

Příležitosti 

Pokud se i v dalších letech bude dařit Kravařím čerpat stání a evropské dotace do 

sportu, tak bude toto město po sportovní stránce jen vzkvétat.  

Příležitostí je samozřejmě i výstavba nových sportovišť, především chybějícího 

squashe a venkovních volejbalových kurtů.  

Kravaře by mohly využít toho, že jimi protéká řeka Opava. Zpřístupněním řeky 

vodákům by se rozšířily možnosti sportovního vyžití, a to bez větších finančních investic. 

 

Hrozby 

Většina hrozeb týkajících se Kravař v oblasti sportu je stejná jako v Dolním Benešově. 

Mezi hlavní hrozby patří ekonomická krize, rostoucí náklady spojené s provozem a 

údržbou sportovišť. Samozřejmě se nesmí opomenout ani možný úpadek zájmu mládeže o 

sportovní aktivity. 
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3.3 Vlastní výzkum 

 

K vlastnímu výzkumnému šetření byly využity dvě techniky sběru dat: 

 dotazník, 

 rozhovor. 

3.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl náhodně rozdán obyvatelům zkoumaných obcí se snahou, aby byli mezi 

dotazovanými zástupci všech věkových kategorií. V dotazníku bylo položeno celkem 14 

otázek, přesněji 12 uzavřených a 2 otevřené. Otázky byly položeny tak, aby byly 

srozumitelné, a aby s jejich pochopením neměl nikdo problém. Z každého města bylo vybráno 

60 respondentů. Navráceno a správně vyplněno bylo celkem 111 dotazníků, celková 

návratnost tedy činila 92,5 %. 

 

Dolní Benešov 

V Dolním Benešově bylo navráceno a správně vyplněno 54 dotazníků, tudíž 

návratnost v tomto městě byla 90%. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví? 

 Z 54 respondentů, kteří správně vyplnili dotazník, bylo 32 mužů a 22 žen. 

V procentech je to tedy 59,26% mužů a 40,74% žen. 

 

Otázka č. 2: Věk? 

 

 Graf 3.1: Věkové kategorie respondentů – Dolní Benešov 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Největší zastoupení respondentů v Dolním Benešově bylo ve věkové kategorii 19–30 

let. V této kategorii bylo osloveno 25 dotazovaných (46,3%). V pořadí druhou nejvíce 

zastoupenou kategorií respondentů byl věk v rozmezí 31-50 let. Do této věkové skupiny 

spadalo 15 dotazovaných (27,78%). Ve věkovém rozmezí 0-18 let bylo 8 respondentů 

(14,81%). Nejnižší počet zastoupení měli respondenti ve věku přes 50 let, konkrétně 6 

dotazovaných (11,11%). Podařilo se tedy oslovit všechny věkové kategorie. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

 Graf 3.2: Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů – Dolní Benešov 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vybraní respondenti měli v největší míře středoškolské vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou. Jednalo se o 22 respondentů (40,74%). Dále bylo 11 dotazovaných (20,37%) 

vyučených v oboru, či-li se středoškolským vzděláním bez maturity. Vysokoškolské vzdělání 

mělo v Dolním Benešově 10 respondentů (18,52%) a pouze základní vzdělání mělo 7 

respondentů (12,96%). Nejméně bylo osloveno respondentů se vzděláním vyšším odborným, 

konkrétně byli jen 4 (7,41%). 

 

Otázka č. 4: Sportujete ve svém volném čase? 

Na tuto otázku zvolila valná většina (41 respondentů, 75,93%) odpověď ANO. 

Zbylých 13 respondentů (24,07%) označilo možnost NE. Nutno však podotknout, že se 

jednalo převážně o respondenty ze starších věkových kategorií. 
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Otázka č. 5: Jak často sportujete? 

  

Graf 3.3: Četnost sportovních aktivit – Dolní Benešov 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na otázku číslo 5 měli za úkol odpovídat pouze respondenti, kteří v předchozí otázce 

zaznačili možnost ANO. Tudíž na tuto otázku odpovědělo 41 dotazovaných, z čehož více než 

polovina respondentů (24 respondentů, 58,54%) uvedla, že sportovní aktivity provozuje 1-

2krát týdně. 3-4krát týdně sportuje 8 respondentů (19,51%) a méně než 1krát respondentů 5 

(12,2%). Našli se i takoví respondenti, kteří sportují více než 4krát týdně. Byli to 4 

respondenti (9,76%). 

   

Otázka č. 6: Využíváte sportoviště ve Vaší obci? 

Stejně jako na předchozí, tak i na tuto otázku odpovídalo pouze 41 respondentů, kteří 

uvedli, že se ve volném čase věnují sportovním aktivitám. 73,17% z těchto respondentů 

využívá sportoviště v Dolním Benešově, což je přesně 30 dotazovaných. Zbylých 11 

dotazovaných (26,83%) uvedlo, že zdejší sportoviště nevyužívá. 
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Otázka č. 7: Jakou částku jste ochoten/a vynaložit měsíčně za sportovní aktivity? 

 

 Graf 3.4: Částky za sportovní aktivity - Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvíce respondentů, konkrétně 19 (35,19%) uvedlo, že je ochotno utratit za sportovní 

aktivity částku 401-600 Kč. V pořadí druhou nejvíce zastoupenou kategorií bylo 0-200 Kč, 

kterou označilo 17 dotazovaných (31,48%). 10 námi oslovených obyvatel Dolního Benešova 

(18,52%) uvedlo, že je měsíčně ochotno vynaložit na sport 201-400 Kč. Posledních 8 

respondentů (14,81%) zvolilo částku nad 600 Kč. 

 

Otázka č. 8: Jste členem nějakého sportovního klubu ve Vaší obci? 

Na otázku, zda jsou dotazovaní členy nějakého místního sportovního klubu, nám 22 

respondentů (40,74%) odpovědělo ANO. Zbylých 32 respondentů (59,26%), z tohoto města 

obklopeného malebnými rybníky, zvolilo opačnou odpověď. 
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Otázka č. 9: Pokud jste na otázku č. 8 odpověděl/a ANO, tak v jakém? 

 

Graf 3.5: Členství respondentů ve sportovních klubech – Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Někteří z respondentů, odpovídajících na tuto otázku, uváděli přímo oddíly 

sdružované pod hlavičkou TJ MSA Dolní Benešov. Tyto odpovědi byly tedy zahrnuty do 

odpovědi TJ MSA Dolní Benešov. Bylo tedy zjištěno, že 14 respondentů (63,64%) je členem 

místní TJ. Zbylých 36,36% (8 respondentů) je členem zdejšího fotbalového klubu. Právě 4 

z těchto členů uvedli, v otázce číslo 5, že sportují více než 4krát týdně. 

 

Otázka č. 10: Jak jste spokojen/a se sportovní nabídkou ve Vaší obci? 

 

 Graf 3.6: Celková spokojenost respondentů se sportovní nabídkou v obci – Dolní Benešov 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Naprostá většina respondentů uvedla, že je se sportovní nabídkou v Dolním Benešově 

spíše spokojena. Jednalo se o 36 dotazovaných, v procentech je to 66,67%. Velice spokojeni 

jsou dokonce 4 respondenti (7,41%). Ne všichni jsou však s touto nabídkou spokojeni. 
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Celkem 14 respondentů totiž uvedlo, že jsou nespokojeni. Z toho 12 (22,22%) dotazovaných 

označilo, že je spíše nespokojeno a 2 (3,7%)dotazovaní jsou se sportovní nabídkou v obci 

velice nespokojeni. 

 

Otázka č. 11: Jak jste spokojen/a s úrovní a kvalitou sportovišť ve Vaší obci? 

 

 Graf 3.7: Celková spokojenost respondentů s úrovní a kvalitou sportovišť – Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zhruba tři čtvrtiny dotazovaných jsou spokojeny s úrovní a kvalitou sportovišť 

v Dolním Benešově. Přesněji 3 respondenti (5,56%) jsou velice spokojeni a u dalších 38 

respondentů (70,37%) převládá spíše spokojenost. Naopak 11 (20,37%) dotazovaných uvedlo, 

že jsou spíše nespokojeni. Celkovou nespokojenost projevili pouze 2 respondenti (3,7%). 

 

Otázka č. 12: Které sportoviště Vám v obci chybí? (můžete uvést i více odpovědí) 

 

 Graf 3.8: Chybějící sportoviště dle respondentů – Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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K této otázce bylo možno uvádět i více odpovědí. Někteří dotazovaní neuvedli ani 

jednu, jiní uváděli více odpovědí. Největší zastoupení mělo koupaliště, nebo bazén. Tuto 

odpověď uvedlo 18 dotazovaných (34,6%). Druhé v pořadí byly in-line stezky, které se 

objevily u 17-ti respondentů (32,7%). Je vidět, že tato dvě sportoviště obyvatelům v obci 

jednoznačně nejvíce chybí. Následovalo fit centrum, které uvedlo 9 dotazovaných (17,3%). 

Dále se pak v odpovědích objevil ještě minigolf, skatepark a také paintball (viz. Graf 3.8). 

 

Otázka č. 13: Jaká je podle Vás podpora sportu vedením obce? 

 

 Graf 3.9: Podpora sportu vedením obce dle respondentů – Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Téměř 80% respondentů se přiklání k tomu, že podpora sportu ze strany obce je spíše 

silná než slabá. Konkrétně 10 respondentů (18,52%) je názoru, že je podpora silná, dalších 32 

respondentů (59,26%) uvedlo odpověď spíše silná. 7 respondentů (12,96%) je toho názoru, že 

je podpora obce v oblasti sportu spíše slabá a 5 dotazovaných (9,26%) je přesvědčeno, že je 

podpora slabá úplně.  
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Otázka č. 14: Hodláte v budoucnu využívat vytvořené cyklostezky ve Vaší obci a okolí? 

 

 Graf 3.10: Respondenti a cyklostezky – Dolní Benešov 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poslední otázka nám ukázala, že projekt cyklostezek je opravdu trefou do černého. 

Většina respondentů odpověděla, že cyklostezky v Dolním Benešově a okolí bude využívat. 

Odpovědělo tak 33 respondentů, což je v procentuálním vyjádření 61,11% dotazovaných. 

Dalších 16 dotazovaných (29,63%) uvedlo, že ještě netuší, zda cyklostezky využije. A 

pouhých 5 respondentů (9,26%) jednoznačně označilo, že cyklostezky využívat nebude. 
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Kravaře 

Ve městě Kravaře bylo navráceno a správně vyplněno 57 dotazníků, návratnost zde 

tedy činila 95%. 

 

Otázka č. 1: Pohlaví? 

Z respondentů oslovených v obci Kravaře nám správně vyplnilo dotazník 30 mužů a 

27 žen. V procentuálním vyjádření je to 52,63% mužů a 47,37% žen. Tudíž stejně jako 

v Dolním Benešově bylo osloveno více mužů než žen. 

 

Otázka č. 2: Věk? 

 

 Graf 3.11: Věkové kategorie respondentů - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší zastoupení mezi respondenty v Kravařích měla věková kategorie 19-30 let. 

Z této kategorie bylo 29 dotazovaných (50,88%). Následovala kategorie 31-50 let, ze které 

bylo 13 respondentů (22,81%). Dotazovaných ve věku 0-18 let bylo 11 (19,3%) a v menší 

míře pak byla zastoupena kategorie nad 50 let, kam spadali pouze 4 respondenti (7,02%). 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

 Graf 3.12: Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší zastoupení měli mezi respondenty lidé se středoškolským vzděláním 

s maturitou. Jedná se o celou třetinu (33,33%), což je 19 respondentů. Dalším v pořadí jsou 

lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a se vzděláním vysokoškolským, kterých bylo 

shodně 13 (22,81%). Následovali respondenti se základním vzděláním, kterých bylo 9 

(15,79%). Pouze 3 respondenti (5,26%) uvedli vzdělání vyšší odborné. 

 

Otázka č. 4: Sportujete ve svém volném čase? 

Pouhých 10 respondentů (17,54%) uvedlo, že ve svém volném čase neprovozuje žádné 

sportovní aktivity. Opět se jednalo zejména o starší respondenty. Zbylých 47 dotazovaných 

(82,46%) označilo, že ve volném čase sportují. 
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Otázka č. 5: Jak často sportujete? 

 

 Graf 3.13: Četnost sportovních aktivit - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku opět odpovídali jen respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, že ve 

volném čase sportují. Necelá polovina z těchto respondentů uvedla, že sportuje 1-2krát týdně. 

Jednalo se o 22 dotazovaných (46,81%). Dalších 10 respondentů (21,28%) sportuje 3-4krát 

týdně. Méně než 1krát za týden se věnuje sportovním aktivitám 9 dotazovaných (19,15%). 6 

obyvatel Kravař (12,77%), oslovených k vyplnění dotazníku, dokonce uvedlo, že sportují více 

než 4krát týdně. 

  

Otázka č. 6: Využíváte sportoviště ve Vaší obci? 

Opět zde odpovídali, jen respondenti, kteří uvedli, že ve volném čase sportují. Dalo by 

se říct, že skoro všichni obyvatelé Kravař, kteří sportují, využívají zdejší sportoviště. Málokdo 

zde nenajde to, co hledá. Proto pouzí 3 respondenti uvedli (6,38%), že sportují mimo toto 

město. Ostatních 44 dotazovaných (93,62%) využívá sportoviště v Kravařích. 
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Otázka č. 7: Jakou částku jste ochoten/a vynaložit měsíčně za sportovní aktivity? 

 

 Graf 3.14: Částky za sportovní aktivity - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejčastěji byla označena odpověď 201-400 Kč, kterou uvedlo 23 dotazovaných 

(40,35%). Druhá nejčastěji uváděná částka byla 401-600 Kč, která byla nalezena v 17-ti 

dotaznících (29,82%). Počet respondentů, kteří jsou ochotni vynaložit za sportovní aktivity 

částku v rozmezí 0-200 Kč, je 11 (19,3%). Nejméně byla značená částka nad 600 Kč, uvedlo 

ji pouze 6 respondentů (10,53%). 

 

Otázka č. 8: Jste členem nějakého sportovního klubu ve Vaší obci? 

Mezi respondenty bylo 17 zástupců (29,82%) sportovních klubů v Kravařích. Zbylých 

40 dotazovaných (70,18%) není členem žádného sportovního klubu v obci. 

 

Otázka č. 9: Pokud jste na otázku č. 8 odpověděl/a ANO, tak v jakém? 

 

 Graf 3.15: Členství respondentů ve sportovních klubech - Kravaře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejvíce zástupců měl mezi respondenty SK Kravaře, konkrétně se jednalo o 9 

sportovců (52,94%). Z dotazovaných bylo také 5 členů (29,41%) MFK Kravaře. Dále byl 

mezi respondenty 1 člen (5,88%) Prajzského BK Kravaře a 2 členové (11,76%) FbC Kravaře. 

 

Otázka č. 10: Jak jste spokojen/a se sportovní nabídkou ve Vaší obci? 

 

 Graf 3.16: Celková spokojenost respondentů se sportovní nabídkou v obci - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkovou spokojenost se sportovní nabídkou v Kravařích vyjádřilo 35 respondentů 

(61,4%). Přesně u třetiny dotazovaných (19 respondentů, 33,33%) převládá spíše spokojenost. 

Menší nespokojenost projevili pouze 3 respondenti (5,26%). Mezi dotazovanými nebyl nikdo, 

kdo by byl se sportovní nabídkou v obci hrubě nespokojen. 

 

Otázka č. 11: Jak jste spokojen/a s úrovní a kvalitou sportovišť ve Vaší obci? 

 

 Graf 3.17: Celková spokojenost respondentů s úrovní a kvalitou sportovišť - Kravaře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkovou spokojenost s úrovní a kvalitou sportovišť opět projevila většina 

dotazovaných. Jednalo se o 40 respondentů (70,18%). 16 dotazovaných (28,07%) by možná 

nějaké chyby našlo, ale i přesto jsou spíše spokojeni. Pouhý jeden respondent (1,75%) je spíše 

nespokojen a dokonce se nenašel nikdo, kdo by byl nespokojen úplně. Z těchto odpovědí 

můžeme usoudit, že sportoviště v Kravařích jsou kvalitní a na velmi vysoké úrovni. 

 

Otázka č. 12: Které sportoviště Vám v obci chybí? (můžete uvést i více odpovědí) 

 

 Graf 3.18: Chybějící sportoviště dle respondentů - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přesto, že je v Kravařích mnoho sportovišť, tak pár respondentů uvedlo některá, která 

podle nich v obci chybí. Ačkoliv je v Kravařích aquapark, tak nejčastější odpověď byla 

venkovní koupaliště. Toto sportoviště zmínilo 14 dotazovaných (45,16%). Další odpověď 

byla squash. Sportoviště pro tento sport postrádá v obci 9 respondentů (29,03%). Dále se 

v malém počtu objevovaly odpovědi jako volejbal, nohejbal a skatepark (viz. Graf 3.18). 
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Otázka č. 13: Jaká je podle Vás podpora sportu vedením obce? 

 

 Graf 3.19: Podpora sportu vedením obce dle respondentů - Kravaře 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Žádný z respondentů neuvedl, že si myslí, že by podpora sportu v obci byla výrazně 

slabá. Pouhých 6 respondentů uvádí, že je podle nich spíše slabá. Zbylých téměř 90% 

dotazovaných se přiklání k tomu, že je silná. Konkrétně 29 respondentů (50,88%) označilo, že 

je podpora spíše silná a 22 dotazovaných (38,6%), že je silná. 

 

Otázka č. 14: Hodláte v budoucnu využívat vytvořené cyklostezky ve Vaší obci a okolí? 

 

 Graf 3.20: Respondenti a cyklostezky - Kravaře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Téměř 75% respondentů z Kravař je přesvědčeno, že bude v budoucnu využívat místní 

cyklostezky. Jen 3 dotazovaní (5,26%) uvedli, že tyto cyklostezky užívat nebudou. Zbylých 

12 respondentů (21,05%) ještě netuší, zda budou, nebo nebudou využívat cyklostezky 

v Kravařích a okolí. 
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3.3.2 Rozhovor se zástupci obcí 

 

Se zástupci obcí, kteří jsou kompetentní vyjadřovat se k této problematice, byl veden 

standardizovaný rozhovor, který obsahoval 6 otázek. Tyto otázky byly stejné pro oba 

respondenty, abychom měli lepší možnosti pro komparaci. 

Z vedení města Dolní Benešov na otázky odpovídal starosta obce Martin Štefek. Za 

obec Kravaře odpovídal bývalý, dlouholetý starosta a nynější místostarosta Ing. Andreas 

Hahn. 

 

Otázka č.1: 

Jak silná je podpora sportu vedením obce? Kolik financí vkládáte ročně do sportu? 

 

Martin Štefek: Město Dolní Benešov vydává pro sportovní činnost poměrně velkou 

částku, ročně je to 1 500 000 Kč. Tato částka se za poslední roky navýšila jen minimálně, 

přesto si myslím, že finanční podpora není malá. Z této sumy se financuje největší měrou 

zdejší fotbalový klub. Menší díl přispívá obec na ostatní sportovní oddíly sdružované v TJ. 

V letošním roce přispívá městko částkou 435 000 Kč na sportovní vyžití dětí a mládeže. 

Vedení obce podporuje jakoukoliv sportovní aktivitu v obci, jako prioritu vnímá zapojení 

mládeže do sportovního dění. Neustále se snaží zlepšovat podmínky pro sportovní vyžití 

všech občanů. 

 

Ing. Andreas Hahn: Podpora sportu ze strany obce je podle mě velmi silná, zejména 

po finanční stránce. Město dotuje sport v obci částkou převyšující 3 600 000 Kč. Z této sumy 

jde většina na režijní náklady spojené s Buly arénou, konkrétně se jedná o 2 500 000 Kč. Ze 

sportovních klubů má největší finanční podporu zdejší fotbalový klub, na který přispíváme 

částkou 800 000 Kč. Zbývajících asi 300 000 Kč je rozděleno mezi ostatní sportovní kluby 

v obci a také mezi hokejové týmy hrající AHL. Velkým plusem Kravař je také přítomnost 

Aloise Hadamczika v zastupitelstvu, který je jakýmsi patronem sportu u nás. 
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Otázka č.2: 

Kde získáváte finanční prostředky na výstavbu nových sportovišť? Daří se vám využívat 

dotace EU?  

 

Martin Štefek: Jak jsem již uvedl, velká část financí věnovaná sportu pochází 

z rozpočtu města. Kromě toho se neustále snažíme čerpat dotační tituly z EU. V posledních 

letech se podařilo získat dotaci na opravu tělocvičny ve výši téměř 9 miliónů korun. Ne vždy 

jsme byli v žádostech o dotaci úspěšní, podařilo se získat pouze část peněz na výstavbu hřiště 

s umělým povrchem u základní školy z dotací FIFA. Chybí zde dobudovat běžecký ovál, 

víceúčelové hřiště a také celkové zázemí. Neustále věříme, že se nám tento projekt podaří 

dotáhnout do konce. Sledování vypsaných dotačních titulů pro sportovní činnost je jednou 

z našich priorit. 

 

Ing. Andreas Hahn: Finanční prostředky na výstavbu a rekonstrukci sportovišť 

v obci čerpáme především z vlastních zdrojů z rozpočtu města a také ze státních dotací. Ať už 

z MMR, nebo MŠMT. Poslední státní dotace byla získána na rekonstrukci areálu fotbalového 

stadionu a to v plné výši 11 miliónů korun. Město financovalo pouze projektovou 

dokumentaci ve výši necelých 700 000 Kč. Dotace z fondů EU se nám daří využívat, ale spíše 

pro kulturní účely. 

 

Otázka č.3: 

Objevuje se v této oblasti sponzoring? 

 

Martin Štefek: Co se týče sponzorování sportu, tak se situace v období krize výrazně 

zhoršila. Náš největší sponzor MSA Dolní Benešov přestal fotbalový klub podporovat úplně, 

zůstali pouze malí sponzoři z řad drobných podnikatelů. Sponzorovány bývají menšími 

částkami odměny a ceny při různých sportovních akcích. 

 

Ing. Andreas Hahn: Při výstavbě nových sportovišť se sponzoring neobjevuje. 

Jednotliví sponzoři podporují spíše sportovní kluby v obci. Jedná se vesměs o menší 

sponzory. 
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Otázka č.4: 

Myslíte si, že má vaše obec dostatek sportovišť, nebo si myslíte, že nějaké sportoviště v obci 

chybí? Které? 

 

Martin Štefek: Samozřejmě, že s rostoucí popularitou nových, moderních odvětví 

sportu vzniká poptávka po nových sportovištích. Není možné vyhovět všem malým skupinám 

sportovců. V Dolním Benešově chybí například skatepark. Velká poptávka je v dnešní době 

po in-line stezkách, které v našem městě také chybí, ale je v zájmu vedení obce tento 

nedostatek odstranit. Jelikož je v našem okolí dostatek možností pro koupání neplánujeme 

vybudování letního koupaliště. Hlavním důvodem je finanční náročnost projektu a také 

konkurence okolních měst a obcí. Tradiční sporty mají u nás dostatečnou kapacitu sportovišť. 

Je jasné, že sportoviště stárnou a amortizují se a je nutné je modernizovat. 

 

Ing. Andreas Hahn: Osobně si myslím, že je v naší obci dostatek sportovišť. 

Málokde najdeme tak malé město s tak rozsáhlou nabídkou sportovního vyžití. Už jen 

samotný komplex Buly arény má více sportovišť, než kdejaké větší město. Důkazem toho, že 

je Buly aréna špičkový komplex, je fakt, že si ho vybrala ruská hokejová reprezentace pro 

pobyt po dobu Mistrovství světa v hokeji 2015 v ČR. Když se však zamyslím, tak v obci 

chybí volejbalový areál s antukovými kurty, avšak možnost si zahrát volejbal je v kterékoliv 

tělocvičně, nebo na víceúčelovém hřišti.  Samozřejmě se najdou i příznivci sportů, pro které 

v obci nemáme sportoviště (např. skatepark).  

 

Otázka č.5: 

Má obec vybudovanou nějakou vizi, která se týká oblasti sportu? 

 

Martin Štefek: Našim cílem do budoucna je přitáhnout co nejširší veřejnost 

k aktivnímu trávení volného času, napříč věkovým spektrem. Máme snahu udržovat 

sportoviště v co nejlepším stavu. Velkou vizí je přebudování celého areálu fotbalového 

stadionu a vytvořit tak moderní sportovní komplex, který bude plně vyhovovat vysokým 

nárokům dnešní doby. V současné době jsou připraveny projekty na dobudování cyklostezek 

směrem na Kravaře – Kouty, směr Borová a v jednání je směr Kozmice. 
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Ing. Andreas Hahn: Jak jsem již zmínil, tak sportovišť je v Kravařích opravdu 

dostatek, avšak ve vedení obce máme dva hlavní cíle. Prvním z nich je rekonstrukce školního 

hřiště, kde je v plánu zrekonstruovat hřiště na malou kopanou a vybudovat atletickou dráhu a 

také již zmiňované, chybějící, volejbalové kurty. Podle odhadů by se tato investice měla 

pohybovat ve výši okolo 10-ti miliónů korun, ale ty se nám zatím nedaří získat. Druhým cílem 

do budoucna je propojení cyklostezek s Dolním Benešovem a také s Bolaticemi. Projekt na 

propojení cyklostezek s Dolním Benešovem už je vypracován, tak snad se nám podaří 

v nejbližších letech dotáhnout do konce.  

 

Otázka č.6: 

Co říkáte na projekt cyklostezek? 

 

Martin Štefek: Cyklostezky jsou v současné době naší prioritou, protože v době 

neustále zvyšující se dopravy na všech druzích komunikací, chceme co nejvíce cyklisty 

směrovat na bezpečnější cyklostezky, propojit síť cyklostezek na celém Hlučínsku a napojit se 

na okolní okresy a Polsko. Konečným cílem budování cyklostezek na katastru Dolního 

Benešov a Zábřehu by mělo být propojení cyklotras Kravaře – Krnov a cyklotras Kozmice – 

Darkovičky a Kozmice – Bohuslavice ve východním směru. Vybudováním cyklotrasy Dolní 

Benešov – Borová by došlo k navázání na výše uvedené propojení západ-východ i této 

severní trasy. 

  

Ing. Andreas Hahn: Projekt cyklostezek je výborný, já jako člen výboru pro dopravu 

Moravskoslezského kraje jsem určitě pro. Nově vybudované asfaltové cyklostezky 

v Kravařích neslouží pouze cyklistům, ale najdeme zde in-line bruslaře, maminky s kočárky, 

lidi na procházce, nebo si tady chodí spousta lidí zaběhat. Hodně občanů Kravař využívá tyto 

cyklostezky také při cestě do práce, takže jsou velmi užitečné především v době velkého 

provozu na silnicích. Snad jedinou vadu, kterou zde shledávám, je okupace cyklostezek 

zemědělci. Velká část cyklostezek se totiž nachází v oblasti Koutských luk.  
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3.4 Komparace dvou vytipovaných měst  

 

Z hlediska vybavenosti je lépe vybaveným městem, co se týká sportovního zázemí, 

město Kravaře. Jasně to znázorňuje níže uvedená tabulka (viz. Tab. 3.6), která přehledně 

srovnává sportovního zázemí ve vybraných obcích. 

Kravaře mají velkou výhodu v Buly aréně, ve které se nachází skoro polovina ze všech 

sportovišť tohoto města. V Kravařích se nachází hokejový stadion, aquapark, tenisová hala, 

golfové hřiště, adventure golf, in-line stezky a fit centrum. Všechna tato sportoviště naopak 

v Dolním Benešově chybí. Podíváme-li se opačně, zjistíme, že i město Kravaře má drobné 

nedostatky oproti Dolnímu Benešovu. A to konkrétně v absenci volejbalových, nohejbalových 

a squashových kurtů.  

Zohledníme-li velikost města Kravaře a počet jeho obyvatel, musíme si uvědomit, že 

množství sportovišť nacházejících se na území tohoto města je opravdu úctyhodné. 

 

Tab. 3.6: Přehled sportovního zázemí 

Dolní Benešov Kravaře 

Fotbalový stadion Fotbalový stadion 

--- Hokejový stadion 

--- Aquapark 

Tělocvična Tělocvična 

Tenisové kurty Tenisové kurty 

Volejbalové kurty --- 

Nohejbalové kurty --- 

--- Tenisová hala 

--- Golfové hřiště 

--- Adventure golf 

Squash --- 

Bowling Bowling 

Veřejná sportoviště Veřejná sportoviště 

--- Fit centrum 

Cyklostezky a cyklotrasy Cyklostezky a cyklotrasy 

--- In-line stezky 

Dětské hřiště Dětské hřiště 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak už bylo několikrát zmíněno, podpora sportu vedením obce je v obou městech silná. 

Srovnáme-li však podporu sportovních klubů v obou městech, tak je zřejmé, že větší podporu 

mají sportovní kluby v Dolním Benešově (viz. Graf 3.21). V Dolním Benešově přispívá 

vedení obce do sportovních klubů a oddílů z rozpočtu obce ročně zhruba 1 500 000Kč, kdežto 

v Kravařích 1 100 000Kč. V obou městech se z největší podpory těší fotbalové kluby. 

 

Graf 3.21: Roční podpora sportovních klubů a oddílů ve vybraných obcích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Srovnáme-li výsledky dotazníkového šetření vybraných dvou měst a zaměříme-li se na 

spokojenost občanů se sportem v obci, zjistíme, že spokojenější jsou se sportovní nabídkou 

v Kravařích. Zhruba 95% respondentů z Kravař se přiklánělo k tomu, že jsou se sportovní 

nabídkou v obci více spokojeni než nespokojeni. Zatímco v Dolním Benešově to bylo zhruba 

75% respondentů.  

A podíváme-li se na spokojenost obyvatel s úrovní a kvalitou sportovišť v obci, 

zjistíme, že se v Kravařích na stranu spokojenosti přiklání 98% respondentů. V Dolním 

Benešově je to opět lehce přes 75% dotazovaných. 

Z toho jednoznačně vyplývá, že se sportovním zázemím jsou spokojenější obyvatelé 

Kravař. Přesto se však nedá říct, že by v Dolním Benešově panovala v této oblasti nějaká 

nespokojenost. 

Z rozhovorů vedených se zástupci obcí jsme měli možnost zjistit řadu informací, 

například postoje obou měst a jejich zastupitelstev ke sportovnímu vyžití. Srovnáme-li postoje 

vedení měst ke sportu v obci, zjistíme, že jsou si velmi podobné. Zastupitelé obou měst se 

neustále snaží rozšiřovat a rozvíjet sportovní nabídku v obci, vypracovávají projekty, díky 

nimž jsou rekonstruována a rozšiřována sportoviště v Dolním Benešově i v Kravařích.  
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 Z rozhovoru se starostou města Dolní Benešov je zřejmé, že jejich hlavní prioritou je 

rozvoj mládeže a zapojení široké veřejnosti do sportovních aktivit v obci.  

 Zatímco město Dolní Benešov čerpalo v posledních letech dotace na výstavbu a 

rekonstrukci sportovišť například z EU a FIFA, tak Kravařím se daří pro tyto účely čerpat 

především státní dotace. 
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4 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

 

4.1 Shrnutí výsledků šetření 

V bakalářské práci jsem se nejprve snažil, co nejlépe popsat sledované lokality 

z hlediska center sportovního vyžití, sportovních klubů a sportovních akcí. Z tohoto rozboru 

mi vyplynulo, že sportovní nabídka a možnosti pro sportovní vyžití zdejších obyvatel jsou na 

velmi dobré úrovni. U města Kravaře se nebojím tvrdit, že je v porovnání s městy 

s podobným počtem obyvatel dokonce na vynikající úrovni, co se týká sportu v obci. Na své 

si přijdou v obou městech také pasivní sportovci, kteří mohou vybírat z široké nabídky utkání 

zdejších sportovních klubů a oddílů. Tudíž ani jedno město v tomto ohledu nezanedbává své 

obyvatele.  

 

V obci Dolní Benešov je nabídka sportovního vyžití na odpovídající úrovni. Kvalita 

sportovišť je také velmi slušná, a to především díky tomu, že se podařilo v obci 

zrekonstruovat a zmodernizovat zdejší tělocvičnu. Obyvatelé v této obci postrádají především 

koupaliště, in-line stezky a v neposlední řadě také fit centrum. Provoz a hlavně výstavba 

koupaliště by byly pro obec investice, které si v současné době nemohou dovolit. Naopak 

absence in-line stezek už je v řešení. Jak se nám v rozhovoru podařilo zjistit, tak se vedení 

Dolního Benešova tímto problémem v současnosti zabývá a v blízké době by se tak tuto 

absenci mohlo podařit zacelit.  

V současné době působí v Dolním Benešově tři sportovní kluby, které nabízejí 

místním obyvatelům možnost zapojit se do sportu v obci jak aktivně, tak pasivně. Zajímavostí 

je, že má město svůj lyžařský klub, s lyžařským areálem v Beskydech. 

 

Město Kravaře se může pyšnit rozsáhlou nabídkou sportovišť, především pak jejich 

kvalitou a úrovní. Po zrekonstruování fotbalového stadionu už skoro nemáme šanci najít 

nějaké nedostatky. Zdejší obyvatelé by však uvítali ještě venkovní koupaliště, squash a 

volejbalové kurty. Volejbalové kurty by měly vzniknout v areálu zrekonstruovaného školního 

hřiště, problémem však je, že se městu prozatím nedaří sehnat finanční prostředky na tuto 

rekonstrukci. 

V Kravařích funguje pět sportovních klubů. Nejzajímavější je asi Prajzský BK 

Kravaře, jehož posláním je propagace rekreačního běhu a zdravého životního stylu. Populární 

je v obci také zdejší MFK, na jehož zápasy chodí vždy početná návštěva.  
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Dále jsem sestavil SWOT analýzy, zpracoval výsledky dotazníku a vedl jsem rozhovor 

s představiteli obcí, kteří byli kompetentní mi na otázky tohoto tématu odpovědět. 

SWOT analýzy jsem sestavoval podle subjektivního názoru. Zjistil jsem, že tato města 

mají spousty společných rysů. Ať už jde o polohu obce, různé hrozby, ale také mají podobně 

silnou podporu sportu vedení obce. Jednou z příležitostí Kravař je možnost zpřístupnění řeky 

Opavy, čímž by se otevřely nové příležitosti pro vodní sporty. Silnou stránkou Kravař je také 

fakt, že jsou díky svému zámečku oblíbenou turistickou oblastí. Za zmínku stojí také to, že 

oběma městům se v posledních letech daří čerpat dotace, které poměrně výrazně napomáhají 

k rozvoji sportu v obci. 

Další částí bylo vyhodnocení dotazníkového šetření. Je zřejmé, že v současné době je 

sport mezi lidmi velmi populární. Jinak tomu není ani u těchto měst. Naprostá většina 

respondentů uvedla, že se ve volném čase věnuje sportu. Co se týče spokojenosti obyvatel se 

sportovní nabídkou, tak v Kravařích najdeme jen zřídka člověka, který by byl nespokojen. 

Vyplývá to jednoznačně z výsledků dotazníků. U města Dolní Benešov je s nabídkou také 

spokojena většina, ale není to tak jednoznačné jako u Kravař.  

Z rozhovorů jsem získal mnoho informací. Přesvědčil jsem se o tom, jak silná je 

podpora sportu v obou obcích. Dále považuji za velmi užitečné, že jsem se dozvěděl plány do 

budoucna u obou obcí. Vedení Dolního Benešova má v plánu v nejbližší době dobudovat 

cyklostezky a vybudovat in-line stezky. V Kravařích to mají, co se týče cyklostezek, podobně.  

 

4.2 Náměty a doporučení 

Doporučení, která bych uvedl pro město Dolní Benešov, se týkají především rozšíření 

sportovní nabídky. Město by mělo v první řadě dotáhnout do konce projekt cyklostezek. 

Dalším cílem by měla být výstavba in-line stezek na příhodných místech. V Dolním Benešově 

by si mohli pohrát také s myšlenkou vybudování fit centra, která jsou v dnešní době velmi 

populární a vyhledávané. Jinak si myslím, že koupaliště a podobně nákladné projekty by nyní 

byly zbytečné, poněvadž má toto město výbornou polohu pro dostupnost do větších, okolních 

měst, kde najdeme v podstatě vše, co zde chybí. 

 Zaměříme-li se na Kravaře, zde bych v první řadě doporučil vybudovat nějaký 

squashový kurt. Dále by se ve vedení města mohli zamyslet, zda by nebylo možné nějakým 

způsobem zpřístupnit řeku Opavu a rozšířit tak nabídku vodních sportů. Jelikož by většina 

obyvatel uvítala venkovní koupaliště, tak mě napadá možnost s rozšířením areálu aquaparku o 

nějaký venkovní bazén.  
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 Hlavní však je, aby obě obce pokračovaly v nastoleném trendu. Měly by stále usilovat 

o zdokonalování stávajících podmínek sportovního vyžití a snažit se přitáhnout ke sportu co 

nejvíce obyvatel, především pak mládež. 
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5 Závěr 

 

Cílem této práce bylo zanalyzovat a srovnat možnosti sportovního vyžití dvou měst na 

Opavsku. Mým záměrem bylo vytvořit přehled, pomocí kterého bychom mohli lépe porovnat 

tato města. Dále jsem chtěl zjistit, jaké má sport postavení mezi občany v jednotlivých obcích, 

co jim ke sportovnímu vyžití chybí a podobně. K naplnění těchto cílů jsem použil SWOT 

analýzu, srovnávací analýzu, dotazníkové šetření a rozhovor se zástupci obcí. 

Při tvorbě této práce se mi naskytla možnost nahlédnout do problematiky sportu 

v komunální sféře a zjistit, jak to v této oblasti chodí, a co obnáší. Mnoho informací jsem 

zjistil především díky rozhovorům s představiteli obou obcí. Chtěl bych uvést, že všichni 

zúčastnění, které jsem žádal o informace k tomuto tématu, byli ochotní a snažili se mi vyjít 

vstříc. Za to jim patří velký dík. 

Jak u Dolního Benešova, tak i u Kravař jsem si pomocí SWOT analýzy určil silné a 

slabé stránky, možné příležitosti a také hrozby. Po zhodnocení výsledků výzkumného šetření 

jsem také uvedl náměty a doporučení, které by se daly v budoucnu zrealizovat. Dle mého 

názoru by realizace těchto mých doporučení pomohly k rozvoji a zkvalitnění sportovního 

vyžití v obou obcích. 

Na základě výsledků výzkumného šetření máme možnost konstatovat, že obě města 

dbají na to, aby sportovní vyžití jejich občanů, bylo na odpovídající úrovni. Myslím si, že obě 

města dělají maximum pro to, aby nabídka a kvalita sportovišť byla na co nejvyšší úrovni. 

Musíme jen doufat, že se postoj ke sportu, ze strany vedení obou měst, nezmění. 

Z výsledku srovnávací analýzy je zřejmé, že lepší podmínky pro sportovní vyžití jsou 

ve městě Kravaře. Musíme však uvést, že jsou tyto podmínky velmi nadstandardní. Z toho 

vyplývá, že i v Dolním Benešově jdou dobrou cestou a podmínky pro sport jsou zde také 

kvalitní. 
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Seznam zkratek: 

 

AHL   Amatérská hokejová liga 

BK   Běžecký klub 

ČMFS  Českomoravský fotbalový svaz 

ČOV   Český olympijský výbor 

EU   Evropská unie 

FbC   Florbalový klub 

FC   Fotbalový klub 

Ha   Hektar 

MFK   Městský fotbalový klub 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSA   Moravskoslezská armaturka 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OFS    Okresní fotbalový svaz 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

TJ   Tělovýchovná jednota 

TV   Tělesná výchova 

ZŠ   Základní škola 

ZTP   Zvlášť těžce postižení 
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Příloha č. 1 – Dotazník 
 

1. Pohlaví? 

 

a) muž 

 

b) žena 

 

2. Věk? 

 

a) 0-18 let 

 

b) 19-30 let 

 

c) 31-50 let 

 

d) 51 a více let 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

a) základní 

 

b) středoškolské bez maturity (vyučení v oboru) 

 

c) středoškolské s maturitou 

 

d) vyšší odborné 

 

e) vysokoškolské 

 

4. Sportujete ve svém volném čase? 

 

a) ANO 

 

b) NE 

 

Pokud jste odpověděl/a na otázku č. 4 NE, tak neodpovídejte na otázky č. 5, 6! 

 

5. Jak často sportujete? 

 

a) 1krát týdně 

 

b) 2-3krát týdně 

 

c) 4-5krát týdně 

 

d) 6-7krát týdně 
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6. Využíváte sportoviště ve Vaší obci? 

 

a) ANO 

 

b) NE 

 

7. Jakou částku jste ochoten/a vynaložit měsíčně za sportovní aktivity? 

 

a) 0 - 200 Kč 

 

b) 201 – 400 Kč 

 

c) 401 – 600 Kč 

 

d) nad 600 Kč 

 

8. Jste členem nějakého sportovního klubu ve Vaší obci? 

 

a) ANO 

 

b) NE 

 

9. Pokud jste na otázku č. 8 odpověděl/a ANO, tak v jakém? 

 

 

__________________________________________________ 

 

10. Jak jste spokojen/a se sportovní nabídkou ve Vaší obci? 

 

a) velice spokojen/a 

 

b) spíše spokojen/a 

 

c) spíše nespokojen/a 

 

d) velice nespokojen/a 

 

11. Jak jste spokojen/a s úrovní a kvalitou sportovišť ve Vaší obci? 

 

a) velice spokojen/a 

 

b) spíše spokojen/a 

 

c) spíše nespokojen/a 

 

d) velice nespokojen/a 
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12. Které sportoviště Vám v obci chybí? 

 

 

__________________________________________________ 

 

13. Jaká je podle Vás podpora sportu vedením obce? 

 

a) silná 

 

b) spíše silná 

 

c) spíše slabá 

 

d) slabá 

 

14. Hodláte v budoucnu využívat vytvořené cyklostezky ve Vaší obci a okolí? 

 

a) ANO 

 

b) NE 

 

c) NEVÍM 
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Příloha č. 2 – Rozhovor se zástupci obcí 

 

Otázka č.1: 

Jak silná je podpora sportu vedením obce? Kolik financí vkládáte ročně do sportu? 

 

 

Otázka č.2: 

Kde získáváte finanční prostředky na výstavbu nových sportovišť? Daří se vám využívat 

dotace EU?  

 

 

Otázka č.3: 

Objevuje se v této oblasti sponzoring? 

 

 

Otázka č.4: 

Myslíte si, že má vaše obec dostatek sportovišť, nebo si myslíte, že nějaké sportoviště v obci 

chybí? Které? 

 

 

Otázka č.5: 

Má obec vybudovanou nějakou vizi, která se týká oblasti sportu? 

 

 

 

Otázka č.6: 

Co říkáte na projekt cyklostezek? 
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Příloha č. 3 – fotogalerie vybraných sportovišť v Dolním Benešově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadion FC Dolní Benešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově zrekonstruovaná tělocvična 
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Příloha č. 4 – Fotogalerie vybraných sportovišť v Kravařích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie a plán hřiště Zámeckého golf clubu 
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Plán sportovního komplexu – Buly aréna 

 


