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1 ÚVOD 

 

Sport je jednou z nejvyhledávanějších aktivit na světě. Dějiny sportu sahají až 

do starověku. Existuje řada dokladů o sportu už ze starověké Číny, Indie, Egypta či 

Chetície. Organizace a regulace se od starověkých časů zvyšovala. Průmyslová 

revoluce a masová výroba přinesly zvýšení volného času, který dovolil zvyšování 

diváckých sportů a větší přístupnost. Tyto trendy pokračovaly s příchodem 

sdělovacích prostředků a globálních komunikací. Profesionalismus začal převažovat, 

popularita sportu dále stoupala.  

 

Není pochyb o tom, že jednou z nejkrásnějších kolektivních her a současně 

nejrozšířenějším sportem na naší planetě je fotbal. První zmínky, které vzdáleně 

připomínají fotbal jsou více než 2000 let staré a pocházejí z Číny. Na přelomu 18. a 

19. století se rozvíjí a vzniká novodobý fotbal. 

 

Fotbal v 21.století už není jen hra, ale také velký byznys. Do fotbalu se dostaly 

pojmy jako sportovní management, vrcholový management, marketing, sponzoring a 

další ekonomické termíny. Majitelé klubů platí za nákup posil milionové částky a také 

samotné platy hráčů jsou velmi vysoké. Očekává se, že klub bude úspěšný. Proto je 

třeba hráče i tým dokonale připravit po stránce sportovní, fyzické a psychické.  

Nedílnou součástí ke splnění těchto cílů je rehabilitace a regenerace. 

 

Cílem mé práce je srovnat prvoligový fotbalový klub FC Baník Ostrava 

s druholigovým fotbalovým klubem FC Hlučín z hlediska rehabilitace a regenerace. 

Porovnat je jak po stránce ekonomické tak po stránce sportovní.  

 

 

 

 



 

2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1 Organizační struktura akciové společnosti (a.s.) 

 

Tvorba organizační struktury je zčásti vázána obchodním zákoníkem. U 

českého modelu akciové společnosti jde o valnou hromadu, dozorčí radu, 

představenstvo a vrcholový management. [2] 

 

Obr. 2.1. Zjednodušená struktura akciové společnosti 

 

 

                                   Zdroj: [2] 

 

Valná hromada a.s. projednává: 

• změnu stanov, 

• rozhodnutí o snížení a zvýšení základního jmění, 

• volbu a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni 

a odvoláváni dozorčí radou, 

• volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami a výjimkou 

členů dozorčí rady, 

• schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení 

tantiém, 

• rozhodnutí o zrušení společnosti, 
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• rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do 

působnosti valné hromady. [2] 

 

Dozorčí rada má za úkol: 

• prosazovat všechny strategické záměry akcionářů,  

• dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské 

činnosti. Z vymezení v obchodním zákoníku je chápána jako kontrolní orgán.  

[2] 

 

„Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, který řídí a.s. a 

jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech a.s., pokud nejsou vyhrazeny  

do působnosti valné hromady. Z dikce obchodního zákoníku je chápáno jako řídící 

orgán.“ I.Durdová (2009, str.29) 

 

„Vrcholový management představuje profesionální operativní řízení 

společnosti. Vymezení činnosti již není dáno obchodním zákoníkem, ale formuje se 

vzhledem ke konkrétní povaze činnosti společnosti. U sportovních klubů začíná 

diferenciace organizačních struktur právě při organizování jeho profesionálního 

managementu.“ I.Durdová (2009, str.29) 

 

2.2 Náklady 

 

2.2.1  Definice pojmu náklady 

 

„Náklady se v účetnictví vymezují jako peněžní vyjádření vynaložených nebo 

obětovaných ekonomických zdrojů na určitý výsledek ekonomické aktivity, tzv. výkon, 

která přináší očekávaný ekonomický prospěch, tzv. výnos. Se vznikem nákladů ve 

výsledovce je nerozlučně spojen úbytek majetku podniku vykazovaného v rozvaze 

(snížení netto aktiv).“ J.Novotný (2008, str.33) 

„Náklady jsou definovány jako účelové vynaložení výrobních prostředků a  

práce při uskutečňování hospodářské činnosti podniku a jsou vyjadřovány 

v peněžních jednotkách. Náklady se také dají stručně definovat jako peněžní 



 

vyjádření spotřeby práce a kapitálu. Náklady nelze zaměňovat s pojmem výdaje. 

Výdaj je úbytek hospodářských prostředků vyjádřeny v penězích.“ V. Dytnarová 

(2009, str.11) 

Náklady můžeme sledovat jako náklady celkové – což jsou veškeré náklady 

vynaložené na celý objem produkce. Náklady průměrné – ty se vypočítají jako 

celkové náklady děleno objem produkce. Mezní náklady – jsou náklady, které 

připadají na jednotku další produkce. [4] 

 

2.2.2  Účetní členění nákladů 

 

Provozní náklady zahrnují náklady vznikající v souvislosti s hlavní činností 

firmy, vztahují se k pravidelně se opakujícím činnostem kromě finančních činností, do 

provozních nákladů se zařazuje například spotřeba materiálu, mzdy výrobních 

dělníků, cestovné, náklady na opravy a udržování dlouhodobého majetku, … 

„ Finanční náklady zahrnují náklady vznikající v souvislosti s finančními 

operacemi, například zaplacené úroky, zaplacené pojistné, … “ 

„Mimořádné náklady zahrnují ne zcela předvídatelné náklady, souvisí 

s mimořádně vzniklými účetními případy, například manka, škody, …“ [4] 

 

2.2.3  Členění nákladů dle ekonomických teorií 

 

„ Explicitní náklady jsou zachyceny v účetnictví, týkají se plateb ve vztahu 

k jiným subjektům, například platba dodavatelům, placené mzdy zaměstnancům, 

…“V. Dytnarová (2009, str.15) 

Implicitní náklady jsou náklady, které firma neplatí, například používání 

vlastního majetku za který si firma neplatí, … Když je firma používá sama, tak se 

připravuje o možnost získat pronajmutím svého majetku nájemné za jeho používání. 

Ušlé nájemné je tedy implicitní náklad. [4] 

 

 

 



 

2.3 Sponzoring ve sportu 

 

2.3.1  Definice spozoringu 

 

„ Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, 

podnikem) na jedné straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou 

zúčastněných stran. Jedná se o specifickou vazbu mezi sponzorem a 

sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby se dávají k dispozici 

osobám a organizacím působícím ve sportu.“ Durdová (2009, str.55) 

 

Sponzor, za své vložené prostředky očekává, že mu sponzorovaný poskytne 

nějakou protislužbu, například šířením reklamy. Sponzorovaný využívá vložené 

prostředky od sponzora k plnění svých sportovních, ekonomických a sociálních cílů. 

 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru a lze ho chápat jako právní 

vztah mezi tím, kdo poskytuje příspěvek a tím, kdo takový příspěvek přijímá a plynou 

mu z toho vůči sponzorovi povinnosti a závazky. Tímto se sponzoring odlišuje od 

reklamy, kdy plátce reklamy sleduje úmysl přímo propagovat své podnikatelské 

aktivity. Účelem sponzoringu je spíše vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu 

u veřejnosti.[2] 

 

2.3.2  Typy sponzoringu ve sportu 

 

1. Exkluzivní sponzor  

Spojený s titulem „oficiální sponzor“ – za vysokou cenu přijímá sponzor 

veškeré protivýkony. 

2. Hlavní sponzor, vedlejší sponzor  

Sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony, vedlejší sponzoři si 

rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti. 

 

 



 

3. Kooperační sponzor 

Protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých sponzorů, přičemž se dá 

využít rozličné doby platnosti sponzorských smluv.  

 

Sponzoři neposkytují pouze finanční částky sponzorovaným, ale často i vlastní 

produkty nebo služby (sponzor - dodavatel). [2] 

     

2.3.3  Formy sponzoringu ve sportu  

 

„Sponzorování sportovních týmů – tato forma sponzoringu přešla 

z vrcholového sportu i do sportu výkonnostního a také do sportu pro všechny. 

Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení (výzbroj, výstroj), ubytování 

a jiné služby. Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, reklamu 

prostřednictvím inzerátu, opatření na podporu prodeje.“ Durdová (2009, str.56) 

 

„Sponzorování sportovních klubů – tato forma nabízí velké množství 

protivýkonů, neboť sportovní klub disponuje jak sportovci, tak sportovními družstvy a 

pořádá sportovní akce.“ Durdová (2009, str.56) 

 

2.4 Regenerace 

 

2.4.1  Význam slova regenerace 

 

Regenerace je biologický proces, který vyrovnává a obnovuje dočasný pokles 

funkčních schopností jednotlivých orgánů nebo celého organismu. Zároveň se jedná i 

o proces společenský, jehož nositelem jsou tělovýchovní pedagogové – učitelé, 

trenéři a maséři. V tělesné výchově a sportu upřednostňujeme regeneraci záměrnou, 

cílenou a komplexní. Komplexní využívá více druhů regeneračních prostředků 

současně a tím celý proces zotavení urychluje. Vzhledem k náročnosti pohybové 

aktivity plní regenerace tyto úkoly: 

• odstraňuje únavu s možností zvyšovat dávky a intenzitu tréninku,  



 

• urychluje zotavné fáze s cílem zabránit úrazům, které vznikají ve stavech 

únavy, snižuje riziko poškození pohybového aparátu z jednostranné zátěže 

nebo přetížení v oblasti  výkonnostního sportu mládeže,  

• v oblasti rekreačního sportu cílená regenerace prohlubuje účinky ostatních 

pohybových aktivit. [9] 

 

2.4.2  Rozdělení regenerace 

 

Regeneraci lze rozdělit na pasivní a  aktivní. Z hlediska časového vztahu 

k zátěži pak na časnou a pozdní. 

Pasivní regenerace – Je přirozená činnost organismu bez vnějších zásahů, 

která směřuje  k návratu vychýlených hodnot a funkcí vnitřního prostředí k původní 

rovnováze. Základní formou je odpočinek a spánek.  

Aktivní regenerace – Jsou všechny plánovitě aplikované činnosti a prostředky, 

které urychlují přirozený proces zotavení po zátěži.  

Časná regenerace – „Cílem je rychle odstranit akutní únavu. Z praktického 

hlediska se dělí na fázi I., v trvání do 1 až 1,5 hodiny po ukončení zátěže, a fázi II., 

od konce první fáze do dalšího zatížení. 

Pozdní regenerace – Týká se delšího časového úseku a nastupuje po delším  

intenzivním zatížení. [6] 

 

2.4.3  Dělení regeneračních prostředků 

 

2.4.3.1 Pedagogické prostředky 

 

Jedná se o dodržování základních didaktických zásad – postupnosti a 

všestrannosti, promyšlenou stavbou tréninkových cyklů, správným režimem dne se 

střídáním zatížení a odpočinku. Odpočinek může být pasivní nebo aktivní. Způsobem 

pasivního odpočinku je spánek. Aktivním odpočinkem je pohyb nebo regenerační 

pohybová činnost. [9] 

 



 

2.4.3.2 Psychologické prostředky 

 

Stav psychiky je pro úspěch v soutěži rozhodující. Cílem psychologické 

přípravy sportovce je působit na něj tak, aby byl schopen uplatnit maximálně svůj 

výkonnostní potenciál. [9] 

 

2.4.3.3 Farmakologické prostředky  

 

Farmakologické prostředky může ordinovat pouze lékař. Jejich aplikace musí 

být vždy řešena individuálně a musí vycházet ze závažnosti aktuálního zdravotního 

stavu. Je třeba respektovat antidopingové směrnice. [6] 

 

2.4.3.4 Biologické prostředky 

Biologické prostředky se dělí na dvě skupiny:  

1. Výživa, dehydratace, remineralizace.  

2. Prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem: 

• tepelné, vodní, světelné procedury, 

• elektroprocedury, 

• aktivní pohybová cvičení a masáže. [6] 

 

2.4.4  Výživa 

 

Výživa je dominantním faktorem ovlivňující zdravotní stav. Lidský organismus 

potřebuje pro život stálý přívod látek umožňující růst, regeneraci tkání, fyziologické 

funkce, pohybovou aktivitu. Výživa velmi ovlivňuje regeneraci po zátěži a sportovní 

výkon. 

Součástí potravy jsou:  

• základní živiny – makronutrienty: bílkoviny, tuky, cukry,  

• další živiny – mikronutrienty: minerální látky, stopové prvky, vitamíny, 

• voda. [6] 

 



 

2.4.5  Příjem tekutin a pitný režim 

 

Péče o pitný režim je ve sportu velmi důležitá. Lidský organismus je složen 

přibližně ze 60% z vody. Pro sportovní výkon je dostatečná hydratace klíčová.  

Vodu přijímáme ve formě nápojů a v potravě, ztráty vody se uskutečňují 

potem, močí, stolící a dýcháním. [6] 

„Dopad na sportovní výkon a zdravotní stav je dán velikostí ztrát. Ztráty tekutin 

nad 2% tělesné hmotnosti již představují měřitelný pokles výkonnosti, ztráty kolem 

6% vedou k přerušení výkonu, do 10% k vážným poruchám, nad 10% se již jedná o 

ohrožení života.“  B.Hošková (2010, str.93) 

 

2.4.6  Tepelné regenerační procedury 

 

Tepelné procedury využívají účinků tepla na lidský organismus. Můžeme zde 

zařadit: 

• peloidy, parafín, 

• infrasauna, sauna, 

• parní lázeň, polarium. [6] 

 

2.4.7  Vodní regenerační procedury 

 

• otěry,zábaly, sprchy, 

• koupele – šlapací, celkové, vířivé,  

• bazén. [6] 

 

2.4.8  Světelné procedury 

 

Světelné procedury využívají účinků optického záření různých vlnových délek. 

Dělení světelných procedur: 

• infračervené záření, ultrafialové záření,  

• viditelné světlo, 

• biolampa. [6] 



 

2.4.9  Regenerace pohybem 

 

V aktivní regeneraci má regenerace pohybem nezastupitelnou roli. V dnešní 

době u mnoha lidí převažuje pracovní zátěž v sedě, naopak u sportovců snaha o 

stále větší nároky na sportovní výkon. Obě tyto věci vedou k nerovnoměrnému 

zatěžování jednotlivých svalových skupin. [6] 

2.5 Regenerační metody nejčastěji využívané ve fotbale 

2.5.1  Masáž 

2.5.1.1 Charakteristika a význam masáţe  

Masáž ve sportu je velmi oblíbeným a prakticky nejpoužívanějším 

prostředkem regenerace. Můžeme ji charakterizovat jako působení mechanických 

hmatů na lidské tělo. Masáž ve sportu má obvykle připravit sportovce k podání 

určitého výkonu, urychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním výkonu.. Využívá 

se rovněž k doléčení některých zranění. Účinek masáže je ovlivňován působením 

masérských hmatů, jejich intenzitou, směrem a rychlostí provedení. Za masážní 

prostředky, které by měli být hlavně kluzké můžeme posoudit mýdla, pudry, oleje, 

masti nebo krémy.                                                                                                 

Masáž kladně ovlivní prokrvení a tím se zlepší přívod kyslíku a potřebných 

výživných látek ke tkáním, odstraňování únavových látek a zplodin látkové výměny, 

dále kladně ovlivňuje centrální nervový systém, psychické napětí a kloubní 

pohyblivost. [6] 

 

2.5.1.2 Cíl sportovní masáţe  

Mezi důležité cíle masáže řadíme: 

• přípravu na sportovní výkon, specifickou pomoc při strečinku,  

• podporu zotavovacích procesů po zátěži, navození pocitu pohody a relaxace,  

• specifickou pomoc při doléčování zranění. [6] 

 

 



 

2.5.1.3 Účinky masáţe  

Mechanické účinky se projevují jako výsledek působení tlaku a pohybu rukou 

na tělo. Tato činnost povzbuzuje žilní krevní oběh a pohyb mízy. Například výrazně 

naplněné povrchové žíly se při dostředivé masáži zřetelně vyprazdňují, masáží se 

ovlivňuje i průtok krve ve svalech čímž se ulehčí práce srdce. 

Účinky fyziologické a s nimi úzce související účinky biochemické. Mnoho 

vědců si všimlo že při masáži, podobně jako při účinku jiných fyzikálních faktorů, se 

v tkáních uvolňují určité chemické látky schopné rozšiřovat drobné cévy. Tento 

účinek zrychluje krevní oběh a s ním související jevy. [7] 

„Reflexní účinky masáže jsou procesy, které jako odezva na tření těla jsou 

přenášeny k organismům aferentními nervovými vlákny a zpět k jinému orgánu 

eferentními nervovými vlákny. Reflexní odezvy vedou k rozsáhlé reakci organismu, 

například tělesnému uvolnění (relaxaci) nebo nabuzení (stimulaci).“ B.Hošková 

(2010, str.9)                                                                                       

„Psychologické účinky se váží na reakci na dotek. Velikost psychologického 

účinku je velmi individuální a může ovlivnit celkový dopad sportovní masáže na 

jedince vzhledem k jeho vnímání masáže na svém těle a jeho postoji k masáži jako 

prostředku aktivní regenerace. Sportovní masáž je využívána k podpoře uvolnění a 

relaxace.“ B. Hošková (2010, str.9)                                                                                       

 

2.5.1.4 Specifická sportovní masáţ 

2.5.1.4.1  Kondiční masáž 

Kondiční masáž se uplatňuje v kondičně náročném tréninkovém cyklu před 

hlavním závodním obdobím, podporuje rychlé zotavení po tréninku. Je neocenitelnou 

součástí regenerace. Využívá se všech masérských technik a hmatů, jejich hloubka a 

intenzita se podřizuje požadovanému cíli. 

Cílem kondiční masáže je podpořit rychlejší zotavení po tréninku, zrychlit 

krevní a mízní oběh, podpořit odplavení únavových látek a zlepšit pohyblivost a 

ohebnost v kloubech sportovců. [6] 

 

 



 

2.5.1.4.2  Pohotovostní masáž 

Pohotovostní masáž svým charakterem uvádí organismus do stavu 

pohotovosti. Masáž se ordinuje s ohledem na start a dobu rozcvičení. Je krátkodobá, 

trvá asi 5-10 minut. 

• dráždivá – pro sportovce, u kterých před soutěží převládá útlum, svým 

charakterem je tvrdá a rychlá, hmaty se rychle střídají, 

• uklidňující – pro sportovce s převahou podráždění a netrpělivosti, masáž je 

jemná, rytmus hmatů je plynulý a pravidelný. [8]  

Cílem  pohotovostní masáže je posílit účinky rozcvičení, podpořit možnost 

plného protažení, optimálně vyladit i psychiku. [6] 

2.5.1.4.3  Masáž v přestávkách mezi výkony 

Masáž v přestávkách mezi výkony přichází v úvahu pouze při závodech a 

turnajích, kdy se soutěž protáhne na dlouhou dobu a kdy jsou mezi podávanými 

výkony časové přestávky. Například atletické víceboje, turnaje ve volejbale apod. [9] 

Cílem masáže je podpořit zotavení z předešlého sportovního výkonu, umožnit 

cirkulaci a odtok únavových látek, osvěžit sportovce, udržet motivaci pro další část 

soutěže a odstranit napětí a stres [6] 

 

2.5.1.4.4  Masáž odstraňující únavu 

Masáž odstraňující únavu je hlavním a nejdůležitějším druhem sportovní 

masáže. Může být částečná nebo celková. Provádí se po tréninku nebo závodu a je 

pro všechny druhy sportů v podstatě stejná. Jejím cílem je zkvalitnit a urychlit 

zotavení. [9] 

Cílem masáže je odplavit škodliviny ze svalů, podpořit zotavení, předcházet 

opožděné svalové bolesti, ošetřit zdravotní problémy po výkonu. Nikdy nemasírujeme 

ihned po skončení činnosti. Doba masáže je obvykle 45 minut. [6] 

 

2.5.1.4.5 Masáž po cestování 

Doba trvání masáže po cestování je závislá na oblasti těla, kde bude 

aplikovaná. U dolních končetin to je 30 minut, při masáži celého těla musíme počítat 



 

cca s 1 hodinou. Při masážích používáme prostředky, které jsou specifické 

k odstranění únavy. 

Cílem masáže je urychlit mízní a žilní oběh, odstranit otoky a ztuhlost, navodit 

pocit pohody, obnovit rovnováhu tělesných funkcí. [6] 

 

2.5.1.4.6  Sportovně léčebná masáž 

Sportovně léčebná masáž dopomáhá doléčovat následky poranění a zkracuje 

dobu rekonvalescence. Použití této masáže doporučí pouze lékař. Může trvat 10-30 

minut. Je závislá na stavu a citlivosti masírovaného místa. Její četnost je závislá na 

velikosti reakce, pocitech sportovce a na tréninkovém plánu.                                                                             

Cílem masáže je podpořit žilní a lymfatický oběh, podpořit zotavení po 

zranění, uvolnit zjizvené měkké tkáně a vazivové srůsty, obnovit a podpořit rozsah 

pohybu v kloubech do optimálního stavu a podpořit celkovou pružnost. [6] 

 

2.5.1.4.7 Nespecifikovaná sportovní masáž 

„Používá se bez vazby na aktuální sportovní výkon v době, kdy pro sportovce 

skončilo závodní období, tréninky jsou velmi lehké nebo žádné, ale je potřeba udržet 

tělo ve stavu připravenosti na další zatěžování.“ B.Hošková (2010, str.71) 

Cílem masáže je podpořit uvolnění, sledovat stav měkkých tkání a zlepšit 

tělesný stav sportovce. [6] 

 

2.5.2  Sauna 

Sauna je celotělová kombinovaná procedura, spočívá v horkovzdušné lázní a 

následné aplikaci chladu. Tepelný podnět ovlivňuje psychickou a fyzickou stránku.  [6] 

Průměrná teplota vzduchu v sauně by měla dosahovat 80 – 100 °C, u spodu 

40 °C a u stropu okolo 110 °C. Optimální teplota bazénu pro ochlazení by měla mít 

mezi 8 – 12 °C. Pro ochlazení lze rovněž využít sprchy, nebo studeného vzduchu.  

Délka pobytu v sauně je individuální, většinou 10 – 15 minut. Signálem pro 

ukončení pobytu v sauně je nadměrné pocení, nebo pocit nesnesitelného horka. 

Doba ochlazení je rovněž individuální. Tento proces by se měl opakovat 2x až 3x.  



 

Saunu je vhodné absolvovat 1x týdně, v den kdy je na programu minimální 

tělesná zátěž. 

Účinky sauny se projevují snížením svalového napětí, zvětšením kloubního 

rozsahu, zintenzivněním metabolismu, zlepšením termoregulace, psychickou 

relaxací. [6] 

 

2.5.3  Regenerační bazén  

„Koupel v regeneračním bazénu má výrazný vliv na svalový tonus a cévní 

systém. Pozitivně působí na celkovou i místní únavu. Doba pobytu v bazénku kolísá 

mezi 20 a 30 minutami, při cvičení i déle.“ Z. Pavlová (1998, str.50) 

Regenerační bazén je malý bazén o rozměru 4 x 6 metrů, hloubkou 100 až 

120 cm a teplotou 37 °C. [9] 

 

2.5.4  Vířivé koupele 

Aplikují se jako celkové nebo částečné na končetiny. Využívá se tepelný 

účinek spojený s jemnou masáží proudící vodou. Používá se voda o teplotě 37 °C. 

Doba aplikace je 10 – 15 minut. Koupel má relaxační účinky, vede k uvolnění 

svalových spasmů. [6]  

 

2.5.5  Tejpování 

Tejpování je běžnou metodou sportovního lékařství. Název je odvozen od 

anglického slova páska – tape, což je také základní materiál této metody. Jde o 

metodu obvazování tělesných partií pomocí pevných a pružných lepících pásek o  

různé šířce podle toho, jakou tělesnou partii obvazujeme.  

Tejpování je vlastně obdobou zpevňovacích nebo funkčních bandáží jako 

ochranné nebo rehabilitační pomůcky, je však šetrnější vzhledem k zachování 

volného krevního oběhu.  

Tato funkční technika patří mezi nové trendy nejen preventivního, ale i 

léčebného a rehabilitačního ošetření pohybového aparátu. [5] 

 



 

2.5.5.1 Materiál 

Tejpovací pásky se vyznačují hypoalergizující lepící vrstvu a jejich kvalitu 

vyjadřuje přilnavost. Nejlepší je kombinace pružné pásky s páskou pevnou. Jejich 

materiál usnadňuje manipulaci, snadno se trhá podélně i příčně. Pro základní 

vybavení postačí pásky o šířce 2,5cm a 5cm. [5] 

 

2.5.5.2 Vlastní metodika tejpování 

Tejpovat můžeme takřka celé tělo, rameno přes hrudník, stehno až po prsty u 

nohou. U fotbalistů nám jde hlavně a především o dolních končetiny. Bez tejpu 

kolene, stehna, lýtka a kotníku by leckdy zraněná noha nevydržela zátěž kterou hráč 

podstupuje při zápase. 

 

Tejp kolene - Kolenní kloub jako kloub nosný vyžaduje pro svou plnou 

funkčnost stabilitu ve všech svých pozicích. Pro složitost celého tohoto aparátu a 

všech jeho funkčních součástí, pro pružnost možného poškození jednotlivých složek i 

celého kolenního komplexu se uplatňuje několik typů tejpování. [5] 

 

„Tejp kotníku - Oblast kotníku je podobně jako kolenní partie komplexem 

jednotlivých anatomických součástí a také možnosti jejího poškození jsou 

mnohočetné. Nejčastějším problémem je překročení rozsahu pohybu kloubu a 

následné namožení kloubního vaziva. Při kontaktních sportech hrozí nebezpečí 

zhmoždění, spojené s výronem a otokem, následkem dřívějšího poškození bývá 

způsobení nestability hlezna(viklavost) “ S.Flandera (2010, str.66) 

 

2.6 Metodologie 

 

2.6.1  Dotazník 

Dotazník je jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. 

Výhodou dotazníku je, že je relativně málo nákladný, vyžaduje poměrně málo času 

jak ve vyplňování, tak při zpracování výsledků. Další výhodou je, že dává možnost 



 

respondentům rozmyslet si odpověď. Nevýhodou může být neosobnost, také existuje 

možnost nepochopení otázky a omezenost ve výběru odpovědí. [3] 

 

2.6.1.1  Všeobecné zásady konstrukce dotazníku  

• jasné vytýčení problémů,  

• dobrá znalost prostředí sledovaného jevu, 

• správnost a účelnost otázek – každá otázka musí vyplynout z určité hypotézy 

a musí sloužit ke splnění cílů výzkumu. [3] 

 

2.6.1.2 Typy otázek 

• otevřené – dotazovaný odpovídá svými slovy, 

• uzavřené – otázky, které dávají dotazovanému určitý počet odpovědí, ze 

kterých si vybírá, 

• polootevřené – otázky, kde vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost – “jiná 

odpověď “. 

 

2.6.2  Rozhovor 

Jedná se o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem 

nebo skupinou. 

 

2.6.2.1 Typy rozhovorů 

• standardizovaný – blíží se dotazníku, postupuje se podle připraveného textu,  

• nestandardizovaný – vede k besprostřednímu projevu respondenta, 

• polostandardizovaný – nese prvky standardizovaného i nestandardizovaného 

rozhovoru, 

• rozhovor zjevný – bez utajování, sdělení respondentovi cíl své návštěvy, 

• rozhovor skrytý – respondent nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru, 

• rozhovor individuální – rozhovor s jednou osobou, 

• rozhovor skupinový – prováděný současně s několika osobami. [3] 

 



 

Ve výzkumu pro svou bakalářskou práci jsem využil dotazníkovou metodu a 

rozhovor. Dotazník se skládal ze šesti otázek otevřených, tří uzavřených a pěti 

polootevřených. Typ rozhovoru jsem využil zjevný polostandardizovaný. 

 

 

 

 



 

3 Výzkumné šetření sledovaných klubů 

 

Celkové částky které obsahuje tato práce, pokud není určeno jinak, jsou 

uváděny za celou sezónu 2009/2010. 

 

3.1 Výzkumné šetření v klubu FC Baník Ostrava 

 

3.1.1  Historie klubu 

Klub FC Baník Ostrava se sídlem na ulici Bukovanského 4 v Ostravě byl 

založen v roce 1922. Dnešní název se vyvíjel dlouhou historií, od SK Slezská 

Ostrava přes Sokol OKD Ostrava nebo TJ Baník Ostrava, až k dnešnímu názvu FC 

Baník Ostrava.  

Bez mecenášů, pouze dvacítkou odvážných nemajetných obyvatelů kolonie 

Kamenec, byla podepsána prezenční listina v hostinci U Dubu. První starostí 

novopečených činovníků SK Slezská Ostrava bylo sehnat peníze na dresy a 

kopačky, postarat se o hřiště a přihlásit se do soutěže. Uznáním stanov 14. října 

1922 se SK Slezská Ostrava stala samostatným klubem. Prvním předsedou se stal 

Karel Aniol. 

V prvních zápasech měli ještě fotbalisté Slezského červenobílý pruhovaný 

dres a černé trenýrky, vzpomínku na někdejší SK Slavia Slezská Ostrava. Od dubna 

1923 už oblékali jen bílý dres s erbem na prsou a modré trenýrky. První zápas 

slezskoostravské historie se hrál 4.března 1923. Soupeřem Slezské byla  rezerva 

Slovanu Ostrava. Slovan vyhrál 2:1.  

První ligový zápas odehrál Baník 22.srpna 1937 na škváře Staré střelnice, 

soupeřem mu byl klub 1. ČsŠK Bratislava. Premiéra to byla vítězná, Baník vyhrál 4:1. 

První zápas mezinárodních pohárových zápasů odehrál Baník proti skotskému celku 

Cork Hibernians v sezóně 1973 – 1974. Ostravské mužstvo zvítězilo 1:0. Své 

nejslavnější zápasy odehrál Baník v 80 letech proti německým celkům Borusii 

Monchengladbach a Bayeru Mnichov, které v Ostravě sledovalo 32 000 diváků. [1] 

Klub FC Baník Ostrava se stal 4x vítězem první fotbalové ligy. Poprvé v roce 

1976, následovaly výhry v letech 1980 a 1981 a nakonec výhra v roce 2004. 



 

Poslední titul byl obrovskou událostí pro celý slezský region. Parta kolem Látala, 

Heinzeho , Bolfa, Slončíka, Laštůvky, Pospěcha, Matušoviče a dalších začala skvěle 

sezónu 2003/2004 a díky tomu Ostravsko zachvátila fotbalová euforie. Tým vedený 

trenérem Františkem Komňackým nakonec naprosto senzačně a nečekaně slavil 

titul. Čtyřikrát během podzimu se na Bazaly vydalo přes 16 tisíc fanoušků, do Prahy 

na zápas se Spartou (1:1) jelo dokonce přes čtyři tisíce příznivců Baníku. Klubová 

hymna zněla prakticky na každém rohu. Slavit se mohlo po vítězství v předposledním 

kole v Olomouci (1:0). [10] 

Vítězem československého poháru se Baník Ostrava stal v roce 1973, 1978 a 

1991. Vítězem českého poháru potom v letech 1973, 1978, 1979, 1991 a 2005.  

Nejslavnějšími osobnostmi klubu jsou trenéři Evžen Hadamczik a Michal 

Máčala. Z hráčů jmenujme Miroslava Wiecka, Tomáše Pospíchala, Rostislava 

Vojáčka, Wernera Ličku, Václava Daňka, Karla Kulu, Tomáše Galáska a Milana 

Baroše.  [1] 

S datem 8. září 1995 je spojen podpis zakladatelské smlouvy akciové 

společnosti Baník Ostrava. Jejími právními subjekty byly občanské sdružení FC 

Baník Ostrava, OKD, a.s., MCHZ a Pivovar Radegast. 

V lednu 2003 se novým majitelem stal Daniel Vacek, bývalý vynikající tenista, 

který od předchozích majitelů Aloise Hadamczika a Petra Lamicha odkoupil 75% 

akcií a stal se většinovým vlastníkem. Od něj získal akcie v roce 2009 podnikatel 

Tomáš Petera. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2  Členové realizačního týmu z pohledu rehabilitace a 

regenerace 

 

Obr. 3.1 Začlenění pracovníků týkajících se rehabilitace a regenerace do organizační 

struktury Baníku Ostrava 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 
 

 

3.1.2.1 Lékaři 

MUDr. René Boglevský 

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1993 

je sekundární lékař Ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava. Lékař 

nestátního zdravotního zařízení ASK ToRe. V roce 2000 obdržel licenci České 

lékařské komory. Je členem odborných společností doma i v zahraničí. Přednáší 

doma i v zahraničí. Lékařem FC Baník Ostrava je od roku 2000. [13] 
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MUDr. Tomáš Pavliska 

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1997 je sekundárním 

lékařem Ortopedického oddělení Městské nemocnice Ostrava. Lékař nestátního 

zdravotního zařízení ASK ToRe. V roce 2002 obdržel licenci České lékařské komory. 

Je členem odborných společností doma i v zahraničí. Lékařem FC Baník Ostrava je 

od roku 2001. [13] 

 

MUDr. Jaroslav Husták 

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval na 

ortopedii Městské nemocnice v Ostravě. Zabýval se sportovním lékařstvím pro 

fotbalovou reprezentaci ČR do 21 let, FC Baník Ostrava, extraligové hokejisty klubů 

HC Vítkovice, HC Třinec a dalších. Od roku 2003 je hlavním lékařem pr ivátní kliniky 

Ort-Art v Petřvaldu u Ostravy. Je vedoucím lékařem klubu FC Baník Ostrava. Jeho 

pacienty nejsou jen hráči „A“ týmu, ale i mládež.  [14] 

 

MUDr. Marián Pažický  

Je všeobecným lékařem klubu FC Baník Ostrava, provádí preventivní 

prohlídky hráčů (vyšetření krve a moči, měření EKG). 

 

Z výsledků šetření vyšlo, že lékaři se účastní každého zápasu „A“ týmu, Pokud 

se hraje na domácím hřišti, je lékař přítomen i den před utkáním. Lékařské vyšetření 

a zákroky (operace) mají na starosti především MUDr. Boglevský a MUDr. Pavliska. 

 

3.1.2.2 Maséři 

• Pavel Dudziak 

• Ladislav Krabec 

 

 Vyhodnocení dotazníku, který vyplňoval pan Ladislav Krabec  

Ladislav Krabec masér a fyzioterapeut. Je pro tým, stejně jako jeho kolega 

masér Pavel Dudziak, připraven každý den. 

 

 

 



 

Z otázek které se týkaly regenerace vyšlo toto 

Pan Krabec preferuje klasické, sportovní, reflexní masáže a MTC Taiping. 

Hráče masíruje každý den. Stará se také o tejpování hráčů a pitný režim. Tejpování 

hráčů a příprava pitného režimu je každodenní činnost. Stará se také o jídelníčky 

hráčů. Podle pana Krabce ovlivní včasná regenerace hráčův výkon hodně, ale 

zároveň je to také individuální, neboť některý hráč snáší regeneraci hůře, jiný lépe.  

 

Vyhodnocení otázek které se týkaly ekonomické části 

Vykonává práci v klubu na hlavní pracovní poměr. Na škále, která byla 

vymezena v dotazníku, označil pan Krabec jako svůj plat možnost 20 000,-Kč a více. 

Na otázky, jaké jsou celkové měsíční náklady klubu na masérskou činnost a jaké 

jsou celkové měsíční náklady klubu na regeneraci neodpověděl.  

 

Silné a slabé stránky klubu podle maséra   

Dle pana Krabce nejsou nedostatky z hlediska rehabilitace a regenerace klubu 

žádné, zabezpečení je na špičkové úrovni. Za silnou stránku klubu považuje pan 

masér dokonalou organizaci a lékařskou péči.  

 

3.1.2.3 Fyzioterapeuté 

Hlavním fyzioterapeutem klubu je pan Martin Výtisk, jeho asistentkou je 

zdravotní sestra paní Alena Tománková. Oba v klubu pracují každý den.  

 

Vyhodnocení rozhovoru s fyzioterapeutem klubu Martinem Výtiskem 

Jeho činností u mužstva FC Baník Ostrava je hlavně dostat do kondice hráče, 

kteří jsou nebo byli zraněni, pomalu je zapracovávat do tréninku. Má na to k dispozici 

veškeré rehabilitační prostory, přístroje a také hřiště, na kterých s hráči cvičí různé 

cviky, které posilují postiženou nebo zraněnou část těla. Pokud jde o zranění hráčů, 

určí on první diagnózu a od toho se odvíjí další průběh. Pokud jde o zranění, které 

nepotřebuje odbornou lékařskou pomoc ošetří ho a určí postup jeho léčení sám. 

Pokud je zranění vážnější, posílá hráče k lékařům. Není fyzioterapeutem jen hráčů 

„A“ týmu, ale také „B“ týmu a mládeže. Je přítomen i na zahraničních cestách a 

soustředěních týmu.  

 



 

Nejčastějšími úrazy podle něho jsou natažené zadní stehenní svaly a úrazy 

kolene. U hráčů „A“ týmu nejsou problémy se zraněním typu natažených stehen 

časté, je to díky dostatečnému protahování a samozřejmě i díky celkové regeneraci. 

Tyto úrazy jsou nejčastější především u mládeže, což přisuzuje hlavně 

nedostatečnému protahování. Úrazy typu výronů podle něho z fotbalu vymizely i díky 

novým cvičením typu bosu aj., nepřisuzuje to tejpování, které sice oblast kotníku 

zpevní, na druhé straně ale výrazně ovlivňuje hybnost tejpované části těla. 

 

Nedostatkem klubu z pohledu rehabilitace a regenerace jsou podle něho 

chybějící přístroj posturomed, což je přístroj pro posturální terapii a také běžecký 

pás. Silnou stránkou je celková rehabilitační služba a včasné dodání veškerých 

potřebných prostředků, jako jsou například léky. Celkově je v klubu spokojen se 

vším, co se týká rehabilitace a regenerace. 

 

3.1.3  Vybavení klubu z hlediska rehabilitace a regenerace 

Zjistil jsem, že vybavení klubu z tohoto hlediska je na velmi dobré úrovni. Je 

zde vířivka, sauna, místnost s vířivou vanou, rehabilitační místnost, kde pracují 

fyzioterapeuté a také prostory, které jsou součástí kabiny „A“ týmu. Většina místností 

je původních od roku 1959, kdy byl postaven stadion Bazaly, zrekonstruovanými 

nebo novými jsou sauna, vířivka a místnost s vířivou vanou.  

 

Kabina hráčů „A“ týmu je složena z několika místností. Hlavní část je 

samozřejmě místnost, kde se hráči převlékají a místnost kde se sprchují. Druhá část 

je místnost kde maséři hráče masírují, tejpují a připravují pití. Jsou zde umístěny 

lednice, kde chystají led a kde mají uloženy přípravky na iontové nápoje. V další 

místnosti je bazén o rozměru 3x4 metry do kterého si hráči mohou zajít kdykoli, 

neboť je připravený po celý den. Dalším vybavením této místnosti jsou dvě vířivky 

menších rozměrů, které jsou určeny pro rehabilitaci horních a dolních končetin. 

V poslední místnosti mají hráči křesla s velkou televizí. Účelem této místnosti je 

pasivní regenerace.  

 



 

Další místnost obsahuje saunu, dva malé chladící bazény, vířivku do které se 

vejde maximálně 6 lidí a sprchy. Celá místnost byla rekonstruována. Hojně ji 

využívají nejen hráči „A“ týmu, ale především hráči „B“ týmu a mládež.  

 

Rekonstrukce místnosti s vířivou vanou byla provedena v roce 2006 a byla asi 

ze 70 % financována MŠMT. Celková částka rekonstrukce byla asi 600 000,-Kč. 

Využívají ji i hráči „B“ týmu a mládež.  

 

Místnost, kde pracují fyzioterapeuté má dvě části. V jedné části je lehátko, kde 

fyzioterapeuté cvičí s rehabilitanty. V druhé části jsou rehabilitační přístroje ultrazvuk 

a magnet, což jsou přístroje jejichž hlavní funkcí je lepší prokrvení svalů. Jsou zde 

také dva rotopedy. Tyto dvě místnosti nevyužívají jen hráči Baníku Ostrava, ale 

rehabilitují se zde také lidé, kteří nejsou členy klubu. 

 

Regenerace a rehabilitace také probíhá v posilovně, tělocvičně a na hřišti. 

 

3.1.3.1 Ortopedická klinika ORT – ART 

 

Ortopedická klinika, která se nachází v Petřvaldu u Karviné je špičkovým 

lékařským pracovištěm svého druhu. Disponuje mimořádným technickým a 

materiálním vybavením světových parametrů. Používá nejmodernější metody a 

postupy operačních zákroků a pooperační léčby. Léčebné metody jsou v mnoha 

případech jedinečné. Preferují individuální přístup ke každému pacientovi.   

  

Celý tým lékařů a zdravotnického personálu disponuje mimořádnými 

zkušenostmi. Vedoucím lékařem týmu je MUDr. Jaroslav Husták, který je uznávanou 

lékařskou kapacitou a je zárukou vysoké kvality poskytnuté odborné lékařské péče. 

Základním a nosným lékařským oborem je ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí. 

 

Pro sportovce a sportovní kluby, tato klinika nabízí operační výkony v oblasti 

ortopedie a traumatologie, speciální chirurgie a plastické chirurgie.  



 

Komplexní pooperační a rehabilitační péči s použitím nejmodernějších metod, včetně 

mobilizačních technik a metod myoskeletální medicíny.  

 

Tuto kliniku nevyužívají jen hráči Baníku Ostrava, ale také hráči Českého 

národního fotbalového týmu, hráči Českého národního fotbalového týmu do 21 let, 

hráči první fotbalové ligy z Polska, Slovenska, Dánska, Maďarska a Čech a také 

hokejisté České, Ruské a Slovenské extraligy a NHL. [14] 

 

3.1.4  Financování klubu z hlediska rehabilitace a regenerace 

Zjistil jsem že, na rehabilitaci a regeneraci byli vynakládány obrovské částky. 

Náklady na rehabilitaci byli pokryty z části klubem a z části ze sponzoringu.  

3.1.4.1 Celkové náklady na rehabilitac i a regeneraci 

Celková částka, která byla vynaložená na rehabilitaci a regeneraci klubu FC 

Baník Ostrava je 3 067 000,-Kč. Částku 2 502 000,-Kč klub čerpal z vlastního 

rozpočtu, 565 000,-Kč byla suma, kterou hradili sponzoři PENCO, FONTANA, 

MARTEC a REFARM. 

 

Graf 3.1. Pokrytí nákladů FC Baník Ostrava 
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          Zdroj: Vlastní šetření 

 



 

Náklady na rehabilitaci se v různých měsících měnili. Nejmenší náklady byly 

v měsících prosinci a červnu, neboť v tomto období měli hráči dovolené.  

 

3.1.4.2 Náklady za jednotlivé poloţky 

 

Graf. 3.2. Náklady za jednotlivé položky FC Baník Ostrava 
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        Zdroj:Vlastní šetření 

 

Položka voda,energie tvořila téměř 20% z celkové částky. Částka za vodu byla 

360 000,-Kč. Druhou položkou byla energie za kterou klub zaplatil 240 000,-Kč. Po 

sečtení přijdeme na částku 600 000,-Kč.  

 

Druhá položka platy byla nejnákladnější položkou. Celková částka za platy 

byla rozdělena mezi 2 maséry, 3 lékaře a 2 fyzioterapeuty. Každý masér dostával 

měsíční plat od klubu v částce 22 000,-Kč, ročně to bylo dohromady 528 000,-Kč. 

Celková položka za lékaře byla 42 000,-Kč měsíčně, celková částka byla tedy 

504 000,-Kč. A částku 480 000,-Kč si mezi sebe rozdělili 2 fyzioterapeuté, měsíčně 

40 000,-Kč. Celková částka za platy byla 1 512 000,-Kč. 

 

390 000,-Kč, to je částka kterou klub FC Baník Ostrava zaplatil za provoz 

sauny, vířivky a bazénu, a na zaplacení hygienické kontroly a čištění. Celková částka 



 

za provoz sauny a vířivky byla v minulé sezóně 120 000,-Kč. Za bazén to bylo také 

120 000,-Kč ročně. Za hygienické kontroly a čištění klub platil 150 000,-Kč . 

 

Náklady za masážní prostředky, tejpy, pitný režim a léky, byli pokryty ze 

sponzoringu.  

Přípravky pro přípravu iontových nápojů byli sponzorovány společností 

PENCO, celková částka sponzoringu byla 75 000,-Kč.  

Společnost FONTANA dodávala klubu PET láhve 1,5 litrové a 0,5 litrové a 

také barely pramenité vody. Tyto PET láhve a barely byli využívány pro hráče „A“ 

mužstva, v jídelních místnostech a místnostech trenérů. Celková sponzorovaná 

částka byla asi 210 000,-Kč, do této částky byli započítány i položky za nájem barelů 

a čištění, které činili 40 000,-Kč.  

Sponzorovaná suma společnosti MARTEK MEDICAL byla 160 000,-Kč. Klubu 

dodávala tato společnost masážní prostředky (emulze) v hodnotě 40 000,-Kč a 

tejpovací prostředky v hodnotě 120 000,-Kč. 

Léky byli sponzorovány částkou 120 000,-Kč. 

 

Graf 3.3. Sponzorované položky FC Baník Ostrava 
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       Zdroj: Vlastní šetření 

 



 

3.1.4.3 Sponzorující společnosti 

Společnost PENCO byla založena v roce 1990 skupinou vědeckých 

pracovníků v oboru fyziologicky aktivních látek pro výživu. Od svého založení plní cíl, 

který si stanovili na počátku - přinášet na trh nové výrobky, jež jsou založeny na 

nejnovějších poznatcích biochemie a jsou vyráběny pouze z nejkvalitnějších surovin 

od renomovaných evropských výrobců. Realizace tohoto cíle se promítá do všech 

výrobků, které nesou značku PENCO, ať už je to speciální výživa pro sportovce 

(energetické gely, karnitin, spalovače tuků, proteiny, iontové nápoje, energetické 

tyčinky), či redukční program a další doplňky zdravé výživy.  

V současné době obsahuje nabídka PENCO bezmála 60 položek. Úlohou 

těchto výrobků je snižovat riziko onemocnění, pomáhat sportovcům k vynikajícím 

výkonům a všem k plnějšímu prožití života. 

Společnost PENCO sponzoruje nejen Baník Ostrava, ale také další fotbalové 

kluby první ligy jako jsou AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, hokejové kluby HC 

Oceláři Třinec, HC Bílí Tygři Liberec, basketbalový ČEZ BK Nymburk, volejbalový 

klub VK Dukla Praha a mnoho dalších. [17] 

 

Společnost FONTANA je známá jako výrobce a dodavatele pramenité vody v 

barelech. Nyní nabízí kompletní nápojový servis. Kromě výdejníků pramenité vody v 

barelech i vodu v PET lahvích 1,5 litru a 0,5 litru, výdejníky vody z vodovodního řadu, 

malé kávomaty do kanceláří či velké vendingové automaty. [15] 

 

Společnost MARTEK MEDICAL byla založena v roce 1994. Již od svého 

počátku se specializovala na distribuci zdravotnického materiálu do různých typů 

zdravotnických zařízení. Od roku 2007 se MARTEK MEDICAL stal členem skupiny 

AGEL a.s.  

MARTEK MEDICAL– je největší distributor zdravotnického materiálu, 

přístrojové techniky, dezinfekčních, čisticích a úklidových prostředků, inkontinentních 

pomůcek a veškerého ostatního materiálu potřebného pro všechny typy 

zdravotnických zařízení v České republice. [16] 

http://www.fontana.cz/vydejniky-pramenite-vody/voda-v-barelech
http://www.fontana.cz/vydejniky-pramenite-vody/voda-v-barelech
http://www.fontana.cz/e-shop/vydejniky-pramenite-vody
http://www.fontana.cz/e-shop/vydejniky-na-vodovodni-rad
http://www.fontana.cz/e-shop/kavomaty


 

3.2 Výzkumné šetření v klubu FC Hlučín 

 

3.2.1  Historie klubu 

Klub FC Hlučín se sídlem na ulici U stadionu 1798 v Hlučíně byl založen 

v roce 1923. Dnešní název se vyvíjel dlouhou historií, od SK Hlučín přes Sokol 

Hlučín nebo TJ Hlučín, až k dnešnímu názvu FC Hlučín.  

Vznik organizované kopané se datuje od roku 1923, kdy se ve zvláštní 

místnosti hotelu National konala ustanovující valná hromada Sportovního klubu 

Hlučín. Předsedou odboru kopané byl zvolen pan Sternlicht. Klubovými barvami byla 

zvolena zelenobílá. Dne 12.srpna 1923 sehrál svůj první zápas ve Svinově s tamním 

Slezákem s výsledkem 1:8. V září 1924 se odehrál v Hlučíně první turnaj hlučínských 

klubů o pohár věnovaný představiteli města. Ve finále podlehli domácí mužstvu SK 

Kravaře 0:1. Do pravidelného mistrovství vstoupil SK Hlučín v roce 1925, první body 

získal kontumací nesehraného utkání s SK Kravaře. Svůj první mezinárodní zápas 

sehráli hlučínští v roce 1928 s německým SV Ratibor 03, vyhráli jej 3:0. V dubnu 

1935 bylo nákladem 12 000 Kč oploceno hřiště a postaveny šatny. Na podzim byla 

přičiněním MěNV a jejího předsedy J. Svobody postavena tribuna. 1.9.1991 se oddíl 

kopané osamostatnil a ustavil FC Hlučín.  

Zlomový bod hlučínské kopané nastal v roce 1998, kdy se manažerem a 

sponzorem stal bývalý hlučínský fotbalista pan Lumír Kot. Mužstvo bylo posíleno a 

postupně postoupilo do I. A třídy, poté do župního přeboru, dva roky mužstvo hrálo  

divizi a v roce 2004 postoupilo do MSFL. V roce 2005 klub postoupil do druhé ligy, 

kterou od té doby pouze na jednu sezonu opustil v sezoně 2008/2009. 

Největším úspěchem pro klub je účast v druhé lize. Slavnými hráči jsou 

Werner Lička a Michal Daněk. [11] 

 

 

 



 

3.2.2  Členové realizačního týmu z pohledu rehabilitace a 

regenerace 

 

Obr. 3.2 Začlenění pracovníků týkajících se rehabilitace a regenerace do organizační 

struktury FC Hlučín 

 

 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření 
 

3.2.2.1 Lékař 

MUDr. Martin Havlík 

Je lékařem v Městské nemocnici Ostrava – Fifejdy na oddělení chirurgie. 

Účastní se jako lékař zápasů FC Hlučín, ovšem pouze v domácím prostředí. 

 

3.2.2.2 Masér 

• Daniel Šípek 

 

Vyhodnocení dotazníku 

Daniel Šípek, který má 39 let je masérem týmu. Je pro tým připraven každý 

den. 

 

Z otázek které se týkaly regenerace vyšlo toto: 

Pan Šípek preferuje sportovní, Bowenovu masáž a kraniosakrální terapii. 

Hráče masíruje každý den. Stará se také o tejpování hráčů a pitný režim. Tejpuje 

hráče podle individuální potřeby, příprava pitného režim je každodenní činnost. Stará 

se taky o stravování hráčů. Podle pana Šípka ovlivní včasná regenerace hráčův 

Vrcholový 

management 

Trenér „A“ týmu 

 Hráči 

Lékař 

Masér 



 

výkon individuálně, neboť některý hráč snáší regeneraci hůře, jiný lépe. Nejčastější 

zranění jsou úrazy kotníku. Diagnózu zranění určuje on, pokud jde o zranění, které 

nedokáže uzdravit sám, posílá hráče k lékaři. 

 

Vyhodnocení otázek které se  týkaly ekonomické části 

Pan masér vykonává práci v klubu na hlavní pracovní poměr. Svůj plat 

v dotazníku neuvedl. Celkové měsíční náklady klubu na masérskou činnost odhadl 

na méně než 20 000,-Kč, a celkové měsíční náklady klubu na regeneraci na méně 

než 50 000,-Kč.  

 

Silné a slabé stránky klubu podle maséra   

K tomuto se masér nevyjádřil. 

 

3.2.3  Vybavení klubu z hlediska rehabilitace a regenerace 

Vybavení klubu z hlediska rehabilitace a regenerace není takřka žádné. Přímo 

v areálu hřiště v Hlučíně je k dispozici pouze posilovna a jedna místnost, kde pracuje 

masér, který zde má jen masážní lehátko, kde hráče masíruje, tejpuje, cvičí s nimi 

rehabilitační cviky a připravuje pitný režim.  

Hráči využívají 1x týdně regeneraci ve Vítkovické nemocnice. Tam po dobu 2 

hodin mají možnost využívat bazén s vířivými proudy a vířivé vany. Je jim k dispozici 

i masér. 

 

3.2.4  Financování klubu z hlediska rehabilitace a regenerace 

Náklady na rehabilitaci byli pokryty klubem. Sponzorovaný byl pouze pitný 

režim ve formě PET láhví.  Celková suma na pokrytí rehabilitace a regenerace byla z 

ohledem na vybavení klubu přiměřená.  

 

3.2.4.1 Celkové náklady na rehabilitaci a regeneraci 

Celková částka vynaložená za rehabilitaci a regeneraci klubu FC Hlučín byla 

50 000,-Kč. V této částce není započítán nájem za navštěvování regenerace ve 



 

Vítkovické nemocnici, který činí 1000,-Kč za regenerační jednotku. Klub neuvedl 

sponzory a také platy lékaře a maséra  

 

3.2.4.2 Náklady za jednotlivé poloţky 

 

Největší položkou, kterou klub zaplatil je za masážní prostředky, bylo to 

20 000,-Kč. Za tejpy zaplatil klub 10 000,-Kč a za iontové nápoje 5 000,-Kč. Za 

položka ostatní náklady klub celkově zaplatil 15 000,-Kč, jsou zde zahrnuty náklady 

za vodu, energii, léky a hygienu.  

 

Graf. 3.4. Náklady za jednotlivé položky FC Hlučín 

Náklady za jednotlivé položky (částky jsou uváděny v kč/rok)
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

3.3 Srovnání obou klubů 

Srovnání prvoligového klubu FC Baník Ostrava s druholigovým klubem FC 

Hlučín z hlediska rehabilitace a regenerace je velmi obtížné. Rozdíl mezi jednotlivými 

položkami je hodně velký. Je ovšem nutné podotknout, že Baník Ostrava je takřka 

stálým účastníkem první ligy už od roku 1937 a má i četné zkušenosti s evropskými 

poháry. Naproti tomu klub FC Hlučín se zprofesionalizoval až v posledních 7 letech a 

účast v druhé nejvyšší soutěži je pro tento klub historická. 



 

3.3.1  Srovnání klubů z hlediska členů realizačního týmu 

U obou klubů pracují  špičkový odborníci, ať už to jsou doktoři, maséři nebo 

fyzioterapeuté. Celkově pracuje pro Baník Ostrava osm pracovníků, kteří se starají o 

rehabilitaci a regeneraci, z toho jsou čtyři pro tým připraveni každý den. Naproti tomu 

jsou v Hlučíně pouze dva pracovníci, kteří se starají o rehabilitaci a regeneraci a 

pouze masér je pro klub připraven každý den. Z lehkého výpočtu nám vyjde, že 

v Baníku se každý den o hráče stará 4x víc pracovníků než v Hlučíně. Tímto můžeme 

usoudit že péče, která je poskytována hráčům Baníku je celkově komfortnější než 

v Hlučíně.  

 

3.3.1.1 Srovnání lékařů 

Pokud srovnáváme oba kluby z hlediska počtu lékařů, zjistíme že Baník 

Ostrava má celkem 4 lékaře a Hlučín pouze jednoho. Rozdíl je také v četnosti účasti 

lékařů na zápasech a trénincích. V Hlučíně se lékař účastní pouze utkání v domácím 

prostředí. V Baníku je lékař přítomen na každém utkání a také i při tréninku den před 

utkáním. V této činnosti se střídají hlavně MUDr. Pavliska a MUDr. Boglevský.  

 

Hlučínský lékař pan Havlík i baníkovští lékaři  pánové Pavliska a Boglevský 

jsou lékaři Městské nemocnice v Ostravě, z tohoto pohledu tedy mezi doktory rozdíl 

není. 

 

Platy lékařů od týmu srovnat nemůžeme, jelikož klub FC Hlučín tyto údaje 

nezveřejnil. Můžeme pouze podotknout že měsíční náklady za platy lékařů Baníku 

Pavlisky, Boglevského a Hustáka  byli měsíčně 42 000,-Kč 

 

3.3.1.2  Srovnání masérů  

Bylo zjištěno že, v Baníku jsou maséři 2 a v Hlučíně jen jeden. Všichni tři 

maséři jak hlučínský Daniel Šípek, tak ostravští Ladislav Krabec a Pavel Dudziak 

jsou nejen maséry, ale částečně také fyzioterapeuty a jsou pro tým připraveni každý 

den.   

 



 

3.3.1.2.1 Srovnání výsledků výzkumu (dotazníky)  

 

• Srovnání z hlediska otázek, které se týkaly regenerace  

Pan Krabec preferuje klasické, sportovní, reflexní masáže a MTC Taiping. 

Hráče masíruje každý den. Stará se také o tejpování hráčů a pitný režim. Tejpování 

hráčů a příprava pitného režim je každodenní činnost. Stará se taky o jídelníčky 

hráčů. Podle pana Krabce včasná regenerace ovlivní hráčův výkon hodně, ale 

zároveň je to také individuální, neboť některý hráč snáší regeneraci hůře, jiný lépe. 

 

Pan Šípek preferuje sportovní, Bowenovu masáž a kraniosakrální terapii. 

Hráče masíruje každý den. Stará se také o tejpování hráčů a pitný režim. Tejpuje 

hráče podle individuální potřeby, příprava pitného režim je každodenní činnost. Stará 

se taky o stravování hráčů. Podle pana Šípka ovlivní včasná regenerace hráčův 

výkon individuálně, neboť některý hráč snáší regeneraci hůře, jiný lépe. Nejčastější 

zranění jsou úrazy kotníku. Diagnózu zranění určuje on, pokud jde o zranění, které 

nedokáže uzdravit sám, posílá hráče k lékaři. 

 

Bylo zjištěno že povinnosti obou masérů jsou takřka stejné, oba jsou pro tým 

připraveni každý den, starají se o pitný režim, stravování, tejpování a masírování 

hráčů. Rozdíl obou masérů je v preferování masáží, pan Krabec preferuje klasické, 

sportovní a reflexní masáže, pan Šípek preferuje sportovní, Bowenovu masáž a 

kraniosakrální terapii.  

 

 

• Srovnání z hlediska otázek, které se týkaly ekonomické části 

Pan Krabec vykonává práci v klubu na hlavní pracovní poměr. Na škále která 

byla vymezena v dotazníku, označil jako svůj plat možnost 20 000,-Kč a více. Na 

otázky, jaké jsou celkové měsíční náklady klubu na masérskou činnost a jaké jsou 

celkové měsíční náklady klubu na regeneraci neodpověděl.  

Pan Šípek vykonává práci v klubu na hlavní pracovní poměr. Svůj plat 

v dotazníku neuvedl. Celkové náklady klubu na masérskou činnost odhadl na méně 

než 20 000,-Kč za měsíc, a celkové měsíční náklady klubu na regeneraci na méně 

než 50 000,-Kč.  

Oba maséři pracují v klubech na hlavní pracovní poměr. 



 

• Srovnání z hlediska silných a slabých stránek týkajících se regenerace 

klubu    

Dle pana Krabce nejsou nedostatky klubu žádné, zabezpečení v klubu je na 

špičkové úrovni. Za silnou stránku klubu považuje pan masér dokonalou organizaci a 

lékařskou péči. 

Pan Šípek se k tomuto nevyjádřil.  

K této položce se vyjádřil pouze pan Krabec. Který téměř nenašel slabou 

stránku klubu z hlediska regenerace a rehabilitace. Nemáme možnost srovnání, 

neboť se nevyjádřili obě strany.  

 

3.3.1.3 Srovnání fyzioterapeutů 

Hlučín nemá žádného fyzioterapeuta, proto nemůžeme kluby po této stránce 

srovnat.  Obecně hlavním úkolem fyzioterapeuta, kterými jsou v  Baníku Martin Výtisk 

a jeho asistentka Alena Tománková je dostat hráče po zranění zpět do tréninkového 

cyklu.  

 

3.3.2  Srovnání klubů z hlediska regeneračního a rehabilitačního 

vybavení 

Vybavení klubu FC Hlučín z hlediska rehabilitace a regenerace není takřka 

žádné. Přímo v areálu hřiště v Hlučíně je k dispozici pouze posilovna a jedna 

místnost, kde pracuje masér, který zde má jen masážní lehátko, kde hráče masíruje, 

tejpuje, cvičí s nimi rehabilitační cviky a připravuje pitný režim.  

Hráči jezdí 1x týdně na regeneraci do Vítkovické nemocnice. Tam po dobu 2 

hodin využívají bazén s vířivými proudy a vířivé vany. Je jim k dispozici i masér. 

 

Zjistil jsem, že vybavení klubu FC Baník Ostrava je z tohoto hlediska na velmi 

dobré úrovni. Je zde vířivka, sauna, místnost s vířivou vanou, rehabilitační místnost, 

kde pracují fyzioterapeuté a také prostory, které jsou součástí kabiny „A“ týmu. 

Většina místností je původních od roku 1959, kdy byl postaven stadion Bazaly, 

zrekonstruovanými nebo novými jsou sauna, vířivka a místnost s vířivou vanou.  



 

Hráči také navštěvují ortopedickou kliniku ORT-ART v Petřvaldu u Karviné 

jejichž vedoucím lékařem je MUDr. Jaroslav Husták, který je uznávanou lékařskou 

kapacitou a je zárukou vysoké kvality poskytnuté odborné lékařské péče.  

Toto je položka, která představuje největší rozdíl klubu. V Baníku Ostrava je 

vybavení z hlediska rehabilitace a regenerace na špičkové úrovni. I z výsledků 

rozhovoru s fyzioterapeutem Martinem Výtiskem a dotazníku maséra Ladislava 

Krabce vyšlo, že v tomto ohledu nejsou v klubu téměř žádné nedostatky. Naproti 

tomu v Hlučíně není vybavení téměř žádné, i proto musí tým využívat rehabilitačního 

centra ve Vítkovické nemocnici.  

 

3.3.3  Srovnání klubů z hlediska financování rehabilitace a 

regenerace 

 

3.3.3.1 Srovnání celkových nákladů  

Celková částka, která byla vynaložená za rehabilitaci a regeneraci klubu FC 

Baník Ostrava je 3 067 000,-Kč. Částku 2 502 000,-Kč klub čerpal z vlastního 

rozpočtu, 565 000,-Kč byla suma, která byla hrazena sponzorskými dary 

společnostmi PENCO, FONTANA, MARTEC a REFARM. 

Celková částka vynaložená za rehabilitaci a regeneraci klubu FC Hlučín byla 

50 000,-Kč. V této částce není započítán nájem za navštěvování regenerace ve 

Vítkovické nemocnici, který činí 1000,-Kč za regenerační jednotku. Klub neuvedl 

sponzory a také platy lékaře a maséra  

 

I když v částce celkových nákladů u Hlučína nejsou započítány náklady za 

platy lékaře a maséra a také zde nejsou započítány náklady za navštěvování 

regenerace ve Vítkovické nemocnici, je rozdíl klubů z hlediska celkových nákladů na 

rehabilitaci a regeneraci opravdu markantní.  

 

 



 

3.3.3.2 Srovnání z hlediska nákladů za jednotlivé poloţky 

V této části jsme odkázáni jen na položky, u kterých své náklady uvedly oba 

kluby. Pokud nemůžeme srovnat náklady za platy (lékařů, masérů a fyzioterapeutů), 

náklady za vodu a energii a také náklady za provoz rehabilitačních a regeneračních 

místností, tak můžeme srovnat pouze náklady za masážní prostředky, tejpy a iontové 

nápoje. 

 

Náklady za tyto položky v Baníku Ostrava byly všechny pokryty sponzoringem. 

Celkem byly tyto položky sponzorované částkou 235 000,-Kč. Největší položkou byla 

částka za tejpy, byla sponzorovaná částkou 120 000,-Kč, iontové nápoje byly 

sponzorovány částkou 75 000,-Kč a masážní prostředky 40 000,-Kč.  

 

Graf. 3.5. BANÍK: Náklady za jednotlivé položky 

BANÍK: Náklady na jednotlivé položky (částky jsou uváděny v kč/rok)
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                                                                                                       Zdroj: Vlastní šetřeni 

 

 Klub FC Hlučín platil náklady za tyto tři srovnávané položky sám z vlastních 

zdrojů, nebyly tudíž sponzorovány jak tomu bylo v Baníku Ostrava. Celková částka 

za zaplacení těchto nákladů byla 35 000,-Kč. Nejdražší položkou byly masážní 

prostředky, za které klub zaplatil 20 000,-Kč. Další položkou byly tejpy, za které klub 

zaplatil 10 000,-Kč. Za poslední položku, kterou jsou iontové nápoje klub zaplatil 

5 000,-Kč.  

 

 



 

Graf. 3.6. HLUČÍN: Náklady za jednotlivé položky 

HLUČÍN: Náklady za jednotlivé položky (částky jsou uváděny v kč/rok)
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Pro oba kluby, jsou tyto tři položky základem z hlediska rehabilitace a 

regenerace. Jsou to prostředky a pomůcky, které se používají denně.  

Klub FC Hlučín si tyto položky platil sám ze svých zdrojů, kdežto v Baníku 

Ostrava byly sponzorovány. Iontové nápoje sponzorovala společnost PENCO a 

masážní prostředky a tejpy sponzorovala společnost MARTEC MEDICAL. 

Bylo zjištěno že, v  Baníku byli tyto tři položky pokryty částkou 235 000,-Kč a 

v Hlučíně částkou 35 000,-Kč. Rozdíl tedy činil celých 200 000,-Kč. 

Z výsledků šetření jsem sestavil grafy, ze kterých vyšlo následující. Celých 

51% z celkové částky 235 000,-Kč bylo v klubu Baník Ostrava sponzorováno za 

tejpy, v Hlučíně za tuto položku zaplatili pouze 29% z celkové částky 35 000,-Kč. 

Největší položku platil Hlučín za masážní prostředky, bylo to celých 20 000,-Kč což je 

více jak polovina z celkové částky, kterou klub zaplatil za tři porovnávané položky. 

V Baníku byli masážní prostředky sponzorovány částkou 40 000,-Kč. Za iontové 

nápoje zaplatil Hlučín 5 000,-Kč a v Baníku byly sponzorovány částkou 75 000,-Kč.   

 



 

4 Shrnutí výsledků šetření, návrhy, doporučení 

 

V bakalářské práci jsem provedl výzkum ve fotbalových klubech FC Hlučín a 

FC Baník Ostrava a zjistil jejich rozdíly z hlediska rehabilitace a regenerace. 

Výsledný rozdíl mezi oběma kluby je markantní a to i přesto, že FC Baník Ostrava 

hraje nejvyšší fotbalovou soutěž a klub FC Hlučín hraje druhou nejvyšší fotbalovou 

soutěž. 

 

FC Baník Ostrava 

 

Klub, který byl založen v roce 1922 je z hlediska rehabilitace a regenerace na 

špičkové úrovni. Je to dáno hlavně celkově dobrou organizací, špičkovými odborníky 

a také skvělým vybavením klubu.  

Z výsledků šetření jsem zjistil, že pro hráče je vždy připravena sauna, vířivka, 

bazén, posilovna, vířivá vana a to vše v areálu Bazalů. Slabou stránkou z hlediska 

vybavení je celkové stáří některých rehabilitačních prostor, ale i z tohoto pohledu byly 

v posledních letech v klubu provedeny změny.   

Dále bylo zjištěno, že o rehabilitaci a regeneraci se v klubu starají kvalifikovaní 

odborníci, kteří pro klub dělají maximum a podřizují mu maximum svého času. Pro 

tým jsou každý den připraveni dva maséři a dva fyzioterapeuté. Lekaři týmu jsou 

pánové, kteří jsou velkými odborníky v oblasti ortopedie. Celkem jsou tři, z nichž 

aspoň jeden je vždy přítomen na utkání týmu. Externím lékařem je pan Pažický, který 

se stará o všeobecné lékařství.  

Celkové náklady klubu na rehabilitaci a regeneraci byly v sezóně 2009/2010 

3 067 000,-Kč. Tuto částku neplatil klub jen z vlastní zdrojů, ale část byla pokryta 

sponzoringem. Celková sponzorovaná částka od společností  PENCO, FONTANA a 

MARTEC-MEDICAL byla 565 000,-Kč. Částka 1 512 000,-Kč byla vynaložena na 

platy lékařů, masérů a fyzioterapeutů. 

Pro zkvalitnění práce fyzioterapeuta doporučuji pro Baník Ostrava zakoupení 

přístroje posturomed a běžeckého pásu.   

 

 



 

FC Hlučín 

 

Klub založený v roce 1923 nedosahuje úrovně Baníku Ostrava. Klub ovšem 

hraje na profesionální úrovni pouze 7 let. Velkým nedostatkem je celkově špatné 

vybavení klubu z hlediska rehabilitace a regenerace. Hráči „A“ týmu každý týden 

dojíždí na regeneraci do Vítkovické nemocnice v Ostravě. 

Vybavení klubu není takřka žádné. V areálu je pouze posilovna a jedna 

místnost pro maséra, kde jsou hráči masírováni, tejpováni atd.  

Bylo zjištěno že, pro klub pracuje denně pouze masér. Lékař je přítomen 

pouze na domácí zápasy (jednou za 14 dní). Klubu chybí fyzioterapeut, jehož 

zaměstnáním by se v klubu zlepšila celková úroveň regenerace a rehabilitace. 

Celková částka vynaložená za rehabilitaci a regeneraci klubu FC Hlučín byla 

50 000,-Kč. V této částce není započítán nájem za navštěvování regenerace ve 

Vítkovické nemocnici, který činí 1000,-Kč za regenerační jednotku. Klub neuvedl 

sponzory a také platy lékaře a maséra  

Hlavním nedostatkem je rehabilitační  a regenerační vybavení klubu. Proto pro 

fotbalový klub FC Hlučín doporučuji urychleně vybudovat zázemí, jehož součástí by 

byla i kvalitní regenerační linka, která je pro druholigový klub nutností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Závěr  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo srovnat prvoligový fotbalový klub FC Baník 

Ostrava s druholigovým fotbalovým klubem FC Hlučín z hlediska rehabilitace a 

regenerace. Porovnat je po stránce ekonomické (veškeré náklady související 

s rehabilitací a regenerací) a po stránce sportovní (vybavení klubu a členové 

realizačního týmu z hlediska rehabilitace a regenerace). Ve výzkumu pro svou 

bakalářskou práci jsem využil dotazníkovou metodu a rozhovor.  

 

Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Každá má svůj 

význam a napomáhá k naplnění cíle. V první teoretické části jsem popsal základní 

pojmy, týkající se dané problematiky. V druhé časti jsou obsaženy výsledky výzkumu 

ve sledovaných klubech a komparace obou klubů z hlediska rehabilitace a 

regenerace. V poslední části jsou shrnuty výsledky šetření a uvedeno doporučení.  

 

Rozdíl výsledků šetření je překvapující. Propast mezi kluby z hlediska 

regenerace a rehabilitace je opravdu velká. V klubu FC Baník Ostrava je celková 

regenerační a rehabilitační úroveň na špičkové úrovni. Klub nemá takřka žádné slabé 

stránky. Klub FC Hlučín nedosahuje úrovně Baníku Ostrava, chybí mu hlavně 

zázemí, jehož nedílnou součástí by byla kvalitní regenerační linka. Za tímto 

problémem jsou samozřejmě hlavně chybějící finance, které by bylo možno na 

vybudování zázemí využít.  

 

Cíl mé práce se podařil splnit a to i díky pracovníkům klubů, kteří mi velmi 

ochotně  poskytli informace, které jsem potřeboval pro zpracování své bakalářské 

práce. 
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