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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou podnikového wellness u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Proč jsem si vybrala zrovna hasičský sbor? Od roku 

2003 jsem členkou sboru dobrovolných hasičů v místě svého bydliště. V průběhu své 

sportovní kariéry jsem se seznámila se spoustou profesionálních hasičů, kteří se se mnou o 

některé záţitky z poţární profese podělili. Jejich činnost jsem vţdy obdivovala. Riskují své 

ţivoty kvůli ochraně ţivotů, zdraví a majetku obyvatel. 

Zaměstnanec hasičského záchranného sboru musí být fyzicky zdatný, proto má ve své 

pracovní době vyhrazené hodiny ke cvičení, tzv. podnikové wellness. 

K analýze podnikového wellness jsem si vybrala hasičskou stanici v Ostravě Porubě. 

Tuto stanici jsem jiţ v minulosti vyuţívala k tréninku poţárního sportu a díky známostem 

s profesionálními hasiči, slouţícími na této stanici, se potřebné informace staly dostupnějšími.  

Cílem mé bakalářské práce je analýza podnikového wellness na hasičské stanici 

v Ostravě Porubě, analýza podnikového wellness mimo tuto hasičskou záchrannou 

stanici a jejich následné srovnání pomocí SWOT analýzy.  
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2 SYNTÉZA POZNATKŮ 

Tato část je teoretická a zaměřuje se na odborný výklad jednotlivých pojmů. 

 

2.1 Wellness 

Slovo wellness lze přeloţit jako „vše příjemné, vše dobré, plně zdráv“.  

• Wellness, jako zdravotní stav, je úzce spojen s ţivotním stylem. Kaţdá osoba 

je zodpovědná za svou správnou výţivu, vlastní kontrolu hmotnosti, cvičení, a 

kontrolu rizikových faktorů, jako je kouření, poţívání alkoholu a drog.  

• Wellness je aktivní, preventivní přístup, jehoţ cílem je dosáhnout optimální 

úrovně zdraví, sociálního a emočního působení. 

• Wellness-orientovaný ţivotní styl, který doporučuje přijmout zvyky a chování, 

které podporují lepší zdraví a zlepšení kvality ţivota. To také znamená uznání, 

fyzickou, psychickou, sociální a duchovní potřebu.  

• Wellness je pozitivní přístup k ţivotu - přístup, který klade důraz na celého 

člověka. To je integrace těla, mysli a ducha, a zhodnocení, ţe všechno, co 

děláte, myslet, cítit a věřit, má vliv na váš zdravotní stav.  

• Wellness můţe také být definován jako aktivní proces, při němţ si uvědomíte a 

činíte rozhodnutí k více úspěšné existenci. 

• Wellness provází novou vlnu péče o zdraví. Cílem je najít cestu k 

plnohodnotnému ţivotu aţ do pozdního věku. Potlačit procesy stárnutí 

organizmu. 

Wellness výzkum ukazuje, ţe Američané, kteří se o sebe starají a upravují svůj ţivotní 

styl, jsou zdravější a produktivnější, mají méně absencí v práci a mají menší nároky na 

zdravotnické sluţby.  

Přestoţe slovo wellness nenalezneme v ţádném slovníku, je trend správného ţivotního 

stylu v dnešním přetechnizovaném světě velmi moderní a populární. Jeho prudký rozmach a 

hledání nových cest a „novinek“ způsobil i boom z hlediska komerčního. Zajišťuje obţivu 

nejen firmám nabízejících vybavení do prostor wellness center, ale i provozovatelům těchto 

center, kteří pracují s tímto koncovým klientem. 
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Prvky v systému wellness:  

- tělocvičny, posilovny, taneční sály, spinning, jóga, strečing, kickbox, kalametika  

- bazény pro plavání a pro rehabilitační cvičení, aquaerobik, aquafitness  

- vířivé bazény, masáţní vany, přísadové vany, skotské střiky  

- rašelinné a slatinné koupele, speciální koupele  

- zábalové procedury, suché uhličitanové koupele  

- končetinové lázně, Kneipova lázeň  

- oxygenoterapie, fototerapie, aromaterapie, muzikoterapie, solné jeskyně  

- elektroprocedury, magnetoterapie, interferenční proudy, ultrazvuk  

- horké provozy – suchá sauna, biosauna, infrakabina  

- parní kabina, turecká lázeň hammam, ruská baňa, římská lázeň, aroma lázeň, solná 

lázeň  

- klasické masáţe, sportovní masáţ, reflexní masáţe, baňkování, medová masáţ, 

thajské masáţe, indické masáţe ap.  

- kadeřnictví, manikura, pedikura, kosmetika, kosmetické masáţe  

- zdravá výţiva, potravinové doplňky, zdravé oblékání  

- zooterapie – hypoterapie  

- turistika pěší, vodní, lyţařská, cykloturistika  

- umění odpočívat.
[1]

 

                                                                                                                             

2.1.1 Druhy wellness 

1. Sociální wellness - zahrnuje pouţívání dobrých komunikačních dovedností, 

které mají pomoci utvářet smysluplné vztahy, respektovat sebe i ostatní a 

vytvořit tak systém podpory zahrnující členy rodiny i přátele.
[2]

 

2. Podnikové wellness – viz podkapitola 2.1.2 

3. Duchovní wellness - je osobní záleţitost týkající se hodnoty a přesvědčení, 

které poskytují účel v našem ţivotě. Hledání smyslu a účelu lidské existence, 
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vedoucí k usilování o stav harmonie nejen v sobě, ale i vůči ostatním, při práci 

na rovnováze vnitřních potřeb a okolního světa.
[3]

 

4. Fyzická wellness - zahrnuje aspekty ţivota, které jsou nezbytné pro udrţení se 

v top stavu. Optimální fyzická zdatnost se vyvíjí prostřednictvím kombinace 

skutečné fyzické aktivity a zdravých stravovacích návyků.
[4]

 

5. Duševní wellness - Duševní zdraví je stejně důleţité jako zdraví fyzické. Pro 

člověka je v duševním wellness hlavní zmírnit napětí, vytvořit pevnější vztahy 

s rodinou a přáteli, aj.
[5]

 Jednotlivec by měl být schopen splňovat běţné 

poţadavky kaţdodenního ţivota.
[6]

 

6. Emocionální wellness - dokazuje celkový komfort a přijetí celé škály pocitů 

(štěstí, zábavy, vzrušení, spokojenost a lásky, které přispívají k našemu 

celkovému dobrému pocitu).
[7]

 

7. Wellness ţivotního prostředí - zahrnuje náš vztah k planetě a přírodě, ale také 

náš vztah okolím, například se staráme o náš majetek, domy, auta a místa 

podnikání.
[8]

  

8. Finanční wellness - učí člověka hospodařit s penězi, protoţe peníze mají 

významný vliv na naše celkové zdraví.
[9]

 

9. Lékařské wellness - je přístup k poskytování zdravotní péče, který bere v 

úvahu různé vlivy na zdraví člověka. V důsledku toho existuje více moţností 

pro léčení a prevenci nemocí.
[10]

 

Podrobněji bude vymezen wellness podnikové. 

 

2.1.2 Podnikové wellness 

Na podnikové wellness se za poslední roky začíná klást čím dál tím větší důraz. Je to 

program, který byl vyvinut na základě potřeby firem podporovat zdraví svých zaměstnanců.  

Podnikové wellness je určeno jak malým pracovním kolektivům, tak i velkým 

společnostem. Prvotní investice, kterou zaměstnavatel vloţí do podnikového wellness, brzy 

převýší pozitiva. Zaměstnanci, kteří si osvojí pravidelnou pohybovou aktivitu, mohou 

zaznamenat výrazné zlepšení svého tělesného a psychického zdraví, coţ se podílí na úspěchu 

celé společnosti.
[11]
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Odpočinutý, odreagovaný a především zdravý a optimisticky naladěný pracovník 

dokáţe přenést svoji pozitivní náladu na spoluzaměstnance i zákazníky. Nejen, ţe vede ke 

sníţení počtu pracovních neschopností, většímu pracovnímu nasazení a efektivitě práce, ale 

také ke zlepšení sociálních vztahů.                                                                                                      

 

Mezi další výhody patří: 

• zvýšení motivace a loajality zaměstnanců 

• zlepšení pracovní morálky a zvýšení produktivity 

• odbourání stresu 

• sníţení nákladů spojených se zdravotní péčí 

• sníţení absencí 

• prevence a kontrola chronických zdravotních potíţí.
[12]

 

 

Například společnost Help to be fit nabízí: 

Indoor programy: - pohybové aktivity (fitcentrum, aerobic, spinning) 

- relaxace (masáţe, solárium) 

- doplňkové sluţby (osobní trenér, sestavení jídelníčku) 

- dárkové poukazy (způsob, jak poděkovat zaměstnancům, spolupracovníkům a 

partnerům za spolupráci a odvedenou práci).
[13]

 

 

Outdoor programy: - jsou určeny pro aktivní odpočinek spojený se zábavou a relaxací.  

Tyto programy jsou součástí firemní kultury a je moţné je vyuţít jako odměnu za odvedenou 

práci. Neformální prostředí posiluje vztahy mezi pracovníky a stmeluje pracovní týmy 

- rafting, relaxační a sportovní pobyty.
[14]
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2.2 Ministerstvo vnitra 

„Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: 

• veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném 

rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

• jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, 

evidenci obyvatel a rodná čísla, 

• sdruţovací a shromaţďovací právo a povolování organizací s mezinárodním 

prvkem, 

• veřejné sbírky, 

• archivnictví, 

• zbraně a střelivo, 

• poţární ochranu, 

• cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, 

• územní členění státu, 

• státní hranice, jejich vyměřování, udrţování a vedení dokumentárního díla, 

• státní symboly, 

• státní, hospodářské a sluţební tajemství. 

 

Ministerstvo vnitra dále zajišťuje: 

• telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou 

sluţbu, 

• spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol. 

 

Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“
[15]
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Složky ministerstva vnitra:  

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Policie ČR.
[16]

 

 

Benefity ministerstva vnitra: 

• moţnost vyuţití sportovišť mimo pracovní dobu.
[17]

 

 

2.2.1 Policie České republiky 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem 

České národní rady ze dne 21. června 1991. Je podřízen ministerstvu vnitra a slouţí 

veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a 

předcházet trestné činnosti. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, 

krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství.
[18] 

Tato bakalářská 

práce je zaměřena zejména na Hasičský záchranný sbor. 

 

2.2.2 Hasičský záchranný sbor 

„Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit ţivoty, zdraví 

obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať 

jiţ se jedná o ţivelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. 

Hasičský záchranný sbor ČR je základní sloţkou integrovaného záchranného systému 

(dále IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor (dále HZS) ČR při 

plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními sloţkami IZS i se správními úřady a jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými 

organizacemi a sdruţeními občanů.“
[19] 
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„Podmínky fyzické způsobilosti 

Za fyzicky způsobilého pro přijetí do sluţebního poměru příslušníka HZS ČR a pro 

výkon sluţby na sluţebním místě, na které má být občan ustanoven, se povaţuje takový 

uchazeč, který splní zkoušku tělesné zdatnosti při dodrţení daných podmínek. 

Zkouška občana nebo příslušníka musí být vykonána v období 60 kalendářních dnů 

před předpokládaným ustanovením na sluţební místo u HZS ČR. Příslušník vykonává 

zkoušku kaţdoročně.“
 [20] 

(přehled testů a disciplín v příloze, obrázek č. 1) 

 

„Organizace tělesné přípravy 

Tělesná příprava se organizuje převáţně ve sportovních a výcvikových zařízeních 

HZS ČR, ve sportovních zařízeních Ministerstva vnitra a v nezbytných případech i v jiných 

sportovních zařízeních za finanční úhradu. 

Tělesná příprava příslušníků s nerovnoměrně rozvrţenou dobou sluţby se provádí v 

rozsahu nejméně 2 hodiny v kaţdé směně (mimo času potřebného na přesun na sportoviště), 

pokud není nahrazena činností v rámci operačního řízení.  

Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou a speciální tělesnou přípravu. Do všeobecné 

tělesné přípravy se zařazují tyto sporty, disciplíny a cvičení: 

a) běhy na dráze a v terénu (krátké i vytrvalostní tratě), 

b) míčové hry (kopaná, nohejbal, volejbal), 

c) tenis a stolní tenis, 

d) posilování,  

e) plavání, 

f) nácvik disciplín ke zkouškám fyzické způsobilosti.  

Do speciální tělesné přípravy se zařazují disciplíny poţárního sportu a také cvičení s 

prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě.“
 [21]

 

 

„Podle § 13 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 4 a § 79 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o 

sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“
 [22]
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2.3 Získávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů 

Jelikoţ veškeré finanční prostředky pro rekonstrukci podnikového wellness na 

hasičské stanici byly získávány z veřejných rozpočtů, zabývá se tato teoretická část práce také 

vymezením jednotlivých typů těchto rozpočtů. 

 

2.3.1 Státní rozpočet 

Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Je schvalován kaţdý rok 

parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu. Konkrétní skladba státního rozpočtu je 

upravena samostatným zákonem o státním rozpočtu. 

 

„Příjmy státního rozpočtu: 

• daně, cla 

• pojistné na sociální zabezpečení 

• příjmy z činnosti organizačních sloţek státu 

• odvody příspěvkových organizací 

• odvody zbývajícího zisku České národní banky 

• správní a soudní poplatky 

• splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu 

• příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky 

• další příjmy dané zákonem. 

 

Výdaje ze státního rozpočtu: 

• výdaje na činnost organizačních sloţek státu 

• příspěvky na provoz a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým 

organizacím 

• výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, na dávky státní 

sociální podpory, sociální péče a ostatní sociální dávky 
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• výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 

• dotace a návratné finanční výpomoci uzemním samostatným celkům na jinou 

neţ podnikatelskou činnost 

• dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost 

• dotace občanským sdruţením a politickým stranám 

• další výdaje stanovené zákonem.“
[23]

                      
 

 

„Dotace 

Jsou peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo národního 

fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Po pouţití dotace 

je organizace povinna doloţit přehled o čerpání a pouţití prostředků a případné nepouţité 

prostředky vrátit. 

 

Příspěvek 

 Je účelové vymezen, je moţné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce 

nemá povinnost po pouţití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně známý z 

daných skutečností.“
[24]

 

 

2.3.2 Rozpočet kraje 

„V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost, v jejichţ kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeţe, 

tělovýchovy a sportu. Rada kraje můţe rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdruţením 

působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní rok. 

 

2.3.3 Rozpočet města a obce 

Jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbliţší sportovním organizacím 

na úrovni sportovních klubů. Rozpočty města a obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou 
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schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými 

můţe obec výrazně ovlivnit také činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet 

obce se pro sportovní organizace můţe stát významným finančním zdrojem. Je dobré vědět, z 

čeho se skládají příjmy a výdaje obce. Často se jedná o záleţitosti individuální související s 

velikostí obce, geografickou polohou, demografickým sloţením i charakterem a rozsahem 

aktivit probíhajících na jejím území.                                        

 

Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do sportovních 

organizací zejména na: 

• zabezpečení sportovní reprezentace 

• zabezpečení sportovních center mládeţe 

• zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu 

• investice do sportovních zařízení 

• podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru 

• sportovní talent, sport a škola, sport zdravotně postiţených, sport pro všechny 

apod.“
[25]

 

 

„Zdroje z fondů Evropské unie 

Nové formy získávání financí ve sportu jsou spojeny se vstupem České republiky do 

Evropské unie. Je třeba nacházet cesty a umět vyuţít nabízených moţností spojených s touto 

novou skutečností. 

O evropské fondy je třeba se ucházet kvalitními projekty v oblastech, které Evropská 

unie podporuje. Patří sem rozvoj regionů, infrastruktury a průmyslu, vzdělávání a 

rekvalifikace, cestovní ruch, ţivotní prostředí a zemědělství. Šanci mají kraje, obce, malé a 

střední podniky, neziskové organizace.“
[26]

            

  

2.4 Metodika 

„Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy moţných systémů 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosaţení stanoveného cíle. 
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Některé metody jsou pouţitelné víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro 

jeden z nich. 

V kaţdé metodě se pouţívají různé sociologické techniky. Tyto jsou při uplatňování 

sociologických metod vlastně pracovními nástroji, jimiţ je shromaţďován materiál a jimiţ 

jsou zjišťována potřebná data pro interpretaci. 

Interpretací dat získaných sociologickým výzkumem rozumíme zpracování materiálu 

nejčastěji za pouţití výpočetní techniky.“
[27]

 

 

2.4.1 Metody výzkumu 

Durdová (1999, str. 44) rozděluje metody výzkumu takto: 

„Metoda historická – zkoumá vývoj jevu či problému v historii, sleduje zákonitosti 

změn sledovaného jevu. 

Metoda experimentální – experiment probíhá v terénu, v laboratoři, na vybraném 

pracovišti, provedení je sloţité a vyţaduje značné zkušenosti. 

Metoda sociometrická – sociálně psychologická metoda, při které se měří sociální 

vztahy a vazby v malé sociální skupině. 

Metoda typologická (srovnávací) – porovnávání určitých typů jevů podle znaků a 

srovnání těchto typů mezi sebou. 

Metoda introspektivní – opírá se o „vnitřní“ poznatky výzkumníka. 

Metoda monografická – spočívá ve výzkumu jevu na jednom nebo pouze několika 

případech, tento jev je zkoumán velmi podrobně a všestranně – potom zobecnění. 

 

Metody využité v bakalářské práci: 

Metoda terénního výzkumu – získávání informací sběrem v terénu, kde terénem 

míníme skupinu, pospolitost, respondenty. 

Metoda statistická – vyuţívá matematické statistiky při zpracování dat.“
[28]
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2.4.2 Techniky výzkumu 

Dotazník 

Je jednou z nejrozšířenějších technik výzkumu. Pouţívá se zejména tam, kde je třeba 

získaný materiál podrobit kvantitativní analýze.
[29]

 

„Dobrý dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním poţadavkům: 

• účelově technickým, to je takové sestavení a formulování otázek, aby mohl 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá 

• psychologickým, to je vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co 

nejvíce pomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný a ţádoucí, 

chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 

Tyto poţadavky by mohly být rozděleny do následujících čtyř oblastí: 

1. celkový dojem 

2. formulace otázek 

3. typologie otázek 

4. manipulace s dotazníkem.“
[30]

  

                                                                                                                             

V dotazníku byly použity tyto typy otázek: 

 

Uzavřené otázky 

- otázky, které dávají respondentovi určitý výčet odpovědí, ze kterých si vybírá 

- dichotomické – dávají moţnost dvou vzájemně se vylučujících odpovědí (ano-

ne) 

- polytomické (mnohonásobné) – respondent si můţe vybrat jen jednu z 

moţností 

- polytomické, výčtové otázky – dotazovaný má vybrat více neţ jednu z 

uváděných alternativ. 
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Polootevřené otázky – otázky, kde vedle výčtu odpovědí je ještě jedna moţnost- „jiná 

odpověď“, lze ji vyuţít v případě, kdy respondentovi nevyhovuje ţádná z předtištěných 

moţností.
[31]

 

 

Osobní rozhovor 

„Interview 

Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. Tazatel 

čte otázky, případně i varianty odpovědí, jak je naformuloval výzkumník. Nevýhodou 

standardizovaného rozhovoru je oproti dotazníku jeho dosah. S dotazníkem obsáhneme při 

poměrně malých výdajích a jednoduché manipulaci velké mnoţství lidí. Další nevýhodou 

rozhovoru oproti dotazníku je, ţe zachovává méně anonymity. Na druhé straně ale víme 

přesně, kdo nám na naše otázky odpovídal. Další výhodou je jeho přizpůsobivost. Při 

rozhovoru je moţné navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, vysvětlit to, čemu 

nerozumí, a podobně.“ 
[32]

 Tvrdí Foret, M.; Stávková, J. (2003, str. 43). 

 

„V konkrétní situaci je moţné rozhovor provádět dvěma způsoby, a to jako: 

• Standardizovaný rozhovor, který je předem připraven, je stanoveno, na co a jak 

se bude tazatel ptát, trvá se na dodrţení pořadí otázek a zejména na dodrţení 

stejné formulace otázek, včetně případných předepsaných variant odpovědí. 

• Nestandardizovaný rozhovor, který nemá předem určeny závazné formulace a 

pořadí otázek. Neznamená to, ţe není předem připravený a promyšlený, ale je 

záměrně veden tak, aby se formou co nejvíce přiblíţil volnému rozhovoru.“
[33]

 

 

Skupinový rozhovor 

Telefonické dotazování 

 

Pro tuto bakalářskou práci byl vybrán rozhovor standardizovaný.  
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Další metody marketingového výzkumu: 

 

„Pozorování 

Pozorování je způsob získávání primárních informací a provádí je vyškolení 

pracovníci-pozorovatelé. Pozorování probíhá bez aktivní účasti pozorovaného. Pouze se 

eviduje jeho chování, například, kolik cestujících v dopravním prostředku čte noviny. 

Pozorování lze uskutečňovat zjevně nebo skrytě.“
[34]

 

 

„Experiment 

Experimentální metody sledují vliv jednoho jevu (nezávisle proměnná) na druhý 

(závisle proměnná), a to v nově vytvořené situaci. Usilujeme o zachycení reakcí na novou 

situaci a hledáme vysvětlení tohoto chování.“
[35]

  

  

2.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní hodnocení silných a slabých stránek firmy spolu s 

hodnocením příleţitostí a hrozeb. Zahrnuje kontrolování externího a interního 

marketingového prostředí. 

 

Analýza externího prostředí 

Podnikatelská jednotka musí kontrolovat klíčové síly makroprostředí (demografické, 

ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní) a sloţky mikroprostředí 

(zákazníky, konkurenty, dodavatelé, distributory, dealery), které mají vliv na její schopnost 

docílit zisku. 

Pro přehled o nejnovějších vývojových trendech by měla podnikatelská jednotka 

vytvořit marketingový informační systém a ke kaţdému trendu musí vedení najít příleţitosti a 

hrozby s ním spojené. 

Hrozba v prostředí je výzvou představovanou nějakým nepříznivým trendem nebo 

vývojem, které by mohly vést k poklesu obratu nebo zisku. 
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Marketingová příležitost je oblastí potřeb a zájmu kupujících – je zde velká 

pravděpodobnost, ţe společnost dokáţe se ziskem tyto potřeby naplnit. 

 

Analýza interního prostředí 

Jednou věcí je nalézt lákavé příleţitosti a druhou je tyto příleţitosti vyuţít.
[36] 

Silné stránky jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody vzhledem 

k běţnému prostředí, které jsou výhodné i pro řešený záměr. 

Slabé stránky představují slabiny, nedostatky, omezení a další negativní faktory 

vztahující se k běţnému nebo k vnějšímu prostředí.
[37] 
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3 ANALÝZA PODNIKOVÉHO WELLNESS U HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU OSTRAVA 

Tato část práce je praktická a zaměřuje se na jednotlivé analýzy podnikového wellness 

u hasičského záchranného sboru v Ostravě. 

V Ostravě se nalézá celkem 6 hasičských stanic, a to v městských částech Zábřeh, 

Fifejdy, Hrabůvka, Přívoz, Slezská Ostrava a Poruba. Všechny z výše uvedených hasičských 

stanic jsou vybaveny alespoň posilovnou, stanice na Fifejdách, v Zábřehu a v Porubě pak 

obdrţely nemalé finanční prostředky na vybudování venkovních sportovních prostor, např. 

víceúčelového hřiště. Stanicí, která patří mezi nejlépe vybavené v České republice, co se 

fyzické přípravy týče, je Ostrava Poruba. Právě tato stanice bude z hlediska wellness popsána 

podrobněji níţe. (Fotografie hasičské stanice v příloze obr. č. 2.) 

 

3.1 Analýza stávající situace pomocí empirického šetření 

Ke zjištění úrovně wellness na porubské hasičské stanici byl osloven ing. Tomáš 

Lefner, velitel stanice, poté následovala prohlídka stanice.
1
 Bylo zjištěno, ţe uvedená stanice 

je vybavena dvěma sportovními areály, vyuţívanými pro fyzickou přípravu muţstva.  

Venkovní areál je tvořen atletickým oválem s tartanovým povrchem, dále 

víceúčelovým kurtem, fotbalovým hřištěm, také hřištěm na pláţový volejbal a v neposlední 

řadě věţí slouţící k výcviku disciplíny „výstup do 4. podlaţí pomocí hákového ţebříku“ (viz 

příloha obr. č. 3, obr. č. 4).  

Vnitřní areál sestává z tělocvičny, posilovny, horolezecké stěny, sauny a rovněţ i 

vířivky. 

Na hasičských stanicích je třísměnný provoz, který se dělí na 24 hodinovou po sobě 

jdoucí směnu s názvy A, B a C.  

Na stanici v Ostravě Porubě je na jednotlivých směnách 12 poţárníků. 

Ke zjištění vyuţitelnosti veškerých sportovních zařízení na hasičské stanici v Ostravě 

Porubě bylo pouţito dotazníkové šetření. Osloveno bylo všech 36 hasičů. Ze směny A 

vyplnilo dotazník 11 respondentů, na směně B bylo šetření vyplněno všemi 12-ti poţárníky a 

na směně C respondenti vyplnili rovněţ 11 dotazníků. 

                                                
1 Otázky k rozhovoru viz Jednotlivé přílohy, Příloha č. 1: Empirické šetření – rozhovor. 
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Všech 100% dotazovaných dodrţuje dobu určenou pro fyzickou přípravu, která má dle 

zákona trvat 2 aţ 4 hodiny na kaţdé směně. 

 

3.1.1 Výsledky empirického šetření 

Tato podkapitola je zaměřena na vyuţití a náklady podnikového wellness na hasičské 

stanici v Ostravě Porubě. Podklady pro tuto část byly získány z dotazníků.
2
 

 

Využití jednotlivých sportovních zařízení 

Všechna sportoviště na této stanici jsou denně vyuţívána profesionálními hasiči na 

směně, profesionálními hasiči mimo směnu, městskými policisty, záchranáři a dobrovolnými 

hasiči. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyuţití sportovních zařízení zejména 

profesionálními hasiči ze stanice v Ostravě Porubě. 

 

Sauna a vířivka 

Saunu a vířivku nevyuţívá v pracovní době ţádný hasič. V těchto wellness zařízeních 

dochází ke větší ztrátě sil a hasič by tak nebyl fyzicky ani psychicky připravený k výjezdu. 

Ing. Tomáš Lefner, velitel hasičské stanice v Ostravě Porubě, vyuţití těchto prostor 

v pracovní době nedoporučuje. 

Mimo svou pracovní dobu vyuţívá saunu s vířivkou 18,1% hasičů, 76,4% hasičů je 

nevyuţívá a 5,5% hasičů na tento dotaz neodpovědělo.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Vzor dotazníku viz Jednotlivé přílohy, Příloha č. 2: Empirické šetření – dotazník. 
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Graf č. 3.1: Využití sauny a vířivky.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Posilovna 

Hasiči se v posilovně celoročně připravují na fyzické testy, jejichţ limit musejí všichni 

poţárníci splnit, proto je také nejvíce vyuţívaným sportovištěm na stanici. 

V posilovně cvičí 47,2% hasičů, 47,3% hasičů posilovnu nevyuţívá a 5,5% hasičů na 

tento dotaz neodpovědělo. 

 

Graf č. 3.2: Využití posilovny. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tělocvična 

Tělocvična slouţí ke kolektivním hrám. 20,8% hasičů jí vyuţívá zejména k hraní 

badmintonu a florbalu, 73,7% hasičů tělocvičnu nevyuţívá a 5,5% poţárníků na tuto otázku 

neodpovědělo.  

 

Graf č. 3.3: Využití tělocvičny. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Horolezecká stěna 

Horolezeckou stěnu vyuţívá 12,5% hasičů, 82% ji nevyuţívá a 5,5% hasičů na tento 

dotaz neodpovědělo. 

 

Graf č. 3.4: Využití horolezecké stěny. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Atletický areál s věţí 

Třetina hasičů ze stanice v Ostravě Porubě, jsou členy druţstva, které reprezentuje 

územní odbor Ostrava v celorepublikových soutěţích v poţárním sportu. 

Atletický areál má tartanový povrch a slouţí jak k vytrvalostnímu běhu, tak i 

k nácviku  poţárních disciplín „běh na 100m s překáţkami“ a „štafeta 4x100m s překáţkami“. 

K atletickému areálu patří i cvičná věţ, na které poţární sportovci nacvičují disciplínu 

,,výstup do 4. podlaţí pomocí hákového ţebříku“. Tento atletický ovál s věţí vyuţívá 37,5% 

hasičů, 57% hasičů areál nevyuţívá a 5,5% na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Graf č. 3.5: Využití atletického areálu s věží. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Fotbalové hřiště 

Fotbalové hřiště je vyuţíváno jen zřídka. Svou fyzickou přípravu zde splňuje 6,9% 

hasičů, 87,6% hasičů preferuje jiné sportoviště a 5,5% hasičů na tuto otázku neodpovědělo. 
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Graf č. 3.6: Využití fotbalového hřiště. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Víceúčelový kurt 

Na víceúčelovém kurtu se nejčastěji hraje tenis nebo nohejbal, vyuţívá ho 5,5% 

hasičů, 89% ho nevyuţívá a 5,5% hasičů na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Graf č. 3.7: Využití víceúčelového kurtu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Pláţový volejbal 

Pláţový volejbal preferuje jen 2,7% hasičů, 91,8% hasičů tohle sportoviště nevyuţívá 

a 5,5% hasičů na tuto otázku neodpovědělo. 

 

Graf č. 3.8: Využití plážového volejbalu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Celkové využití jednotlivých sportovních zařízení  

Nejvíce vyuţívaným sportovištěm na hasičské stanici v Ostravě Porubě je posilovna. 

Profesionální hasiči zde cvičí pravidelně ve svém volném čase i v době své pracovní fyzické 

přípravy. Posilovnu preferuje 47,2% respondentů. 

Druhým nejvíce vyuţívaným sportovním prostorem je atletický areál s věţí, na kterém 

trénuje 37,5% hasičů. 

Třetím nejvyuţívanějším sportovištěm je tělocvična, kterou hasiči navštevují v rámci 

své pracovní fyzické přípravy. Tento vnitřní sportovní prostor preferuje 20,8% hasičů. 

Dalším vyuţívaným zařízením je sauna a vířivka. Hasiči je navštěvují ve svém volném 

čase za účelem uvolnění a regenerace svalstva.  

Pátým nejoblíbenějším sportovním prostorem je horolezecká stěna, kterou hasiči 

vyuţívají jak ve svém volném čase, tak i v době pracovní fyzické přípravy. Toto sportoviště 

preferuje 12,5% hasičů. 

Venkovní areál, tedy fotbalové hřiště, víceúčelový kurt a pláţový volejbal, je vyuţíván 

jen zřídka. 

2,7%

91,8%

5,5%

Využíváno

Nevyužíváno

Nezodpovězeno
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Na fotbalové hřiště s umělou trávou si chodí zahrát fotbal 6,9% respondentů. 

Víceúčelový kurt s tartanovým povrchem vyuţívá 5,5% hasičů. Nejméně preferovaným 

sportovištěm je pláţový volejbal, navštěvuje ho pouze 2,7% profesionálních hasičů. 

 

Graf č. 3.9: Celkové využití jednotlivých sportovních zařízení. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Sportovní zařízení na záchranné hasičské stanici v Ostravě Porubě je vyuţíváno i 

poţárníky z jiných ostravských stanic a také dobrovolnými hasiči. 

Příslušníci jiných ostravských stanic navštěvují atletický areál s věţí a tělocvičnu. 

V rámci své pracovní fyzické přípravy mohou tyto prostory navštěvovat jen omezeně, ale ve 

svém volnu zde mohou chodit častěji. 

Sbory dobrovolných hasičů upřednostňují jen atletický areál a věţ. Na tartanovém 

ovále trénují zejména disciplíny běh na 4x100m s překáţkami a běh na 100m s překážkami. 
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Náklady na podnikové wellness 

Stanice v Ostravě – Porubě byla nově zrekonstruována v květnu roku 2009. Náklady 

na venkovní areál dosáhly částky přibliţně 8 000 000 Kč a náklady na vnitřní rekonstrukci  

2 000 000 Kč. 

Údrţba veškerého sportovního zařízení není zatím příliš nákladná, protoţe oba areály 

jsou ještě opravovány v rámci záruky. Ve vnitřních prostorách, zejména v sauně i posilovně, 

je prováděna pravidelná elektrorevize, dvakrát ročně pak dochází k profesionálnímu čištění 

vířivky a také jsou vyměňovány ţárovky v tělocvičně. Ve venkovním areálu jsou pak 

pravidelně udrţovány překáţky a je prováděna revize osvětlení. Celkové náklady za údrţbu se 

vyšplhají na částku v rozmezí 35 000 - 40 000 Kč ročně. 

 

3.2 Analýza podnikového wellness mimo hasičskou stanici v Ostravě - 

Porubě 

Některé hasičské stanice na území města Ostravy nejsou dostatečně vybaveny 

sportovními zařízeními, a proto musí příslušníci těchto stanic navštěvovat sportoviště mimo 

svou stanici.  

Tato podkapitola se bude zabývat analýzou podnikového wellness mimo hasičskou 

stanici v Ostravě Porubě.  

 

3.2.1 Náklady na podnikové wellness mimo stanici 

Hasiči na stanici v Ostravě Porubě v rámci své pracovní fyzické přípravy vyuţívají 

zejména tělocvičnu, posilovnu a atletický areál s cvičnou věţí. Respondenti v dotazníkovém 

šetření udali, ţe by v případě, kdyby jejich stanice nebyla zrekonstruovaná a oni neměli 

dostatečné vybavení pro svou pracovní fyzickou přípravu, tak by rádi navštěvovali posilovnu, 

tělocvičnu, atletický areál nebo víceúčelové hřiště mimo stanici ve svém hasebním obvodu. 

Velká většina hasičů, přesněji 94%, by preferovala dostupnost sportovního zařízení do 

patnácti minut od stanice. 
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Analýza nákladů vybraného fitcentra 

Zhruba deset aţ dvanáct minut od hasičské stanice v Ostravě Porubě, na Alţírské ulici, 

se nachází firma s názvem Fitness Quatro. Posilovna této firmy je skutečně veliká, má  

320 m
2
 a zacvičí si zde bez obtíţí i více neţ 70 lidí. Zákaznici této posilovny mají 

moţnost vyuţít sluţby osobního trenéra, který by hasičům mohl efektivně pomoci při 

zvyšování jejich fyzické kondice. 

Provozní doba fitness je přijatelná. Od pondělí do pátku mají otevřeno od 6:00 – 21:00 

hodin a přes víkend od 8:00 – 20:00 hodin. 

Jelikoţ je posilovna prostorná, nemuseli by si ji hasiči pronajímat a zaplatili by tak 

pouze vstup. Ceny jednotného vstupu na osobu činí přes týden 90 Kč a přes víkend 60 Kč.  

K propočtení veškerých nákladů na posilovnu, která je mimo stanici, musí být brán 

zřetel i na náklady dopravní. Aby byla jednotka hasičů připravená k výjezdu, musela by ke 

sportovišti jet všemi třemi výjezdovými vozy, Dennisem, automobilovým ţebříkem a Tatrou. 

Spotřeba nafty u Dennise a automobilového ţebříku činí 20 litrů na 100 kilometrů u Tatry 35 

litrů na 100 kilometrů.  

Pokud by se kaţdá směna hasičů na stanici v Ostravě Porubě věnovala při pracovní 

fyzické přípravě jen posilování, stálo by je to za měsíc v přepočtu zhruba 34 470 Kč. 

 

Tab. 3.1: Výpočet nákladů na návštěvu posilovny ve všední dny v Kč. 

Cena jednorázového vstupu v Kč. Počet zaměstnanců. Denní náklady v Kč. 

90 12 1 080 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.2: Výpočet měsíčních nákladů na návštěvu posilovny ve všední dny v Kč. 

Denní náklady v Kč. Počet všedních dní 

v měsíci. 

Měsíční náklady ve všední 

dny v Kč. 

1 080 21 22 680 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tab. 3.3: Výpočet nákladů na návštěvu posilovny ve víkendovém dni v Kč. 

Jednorázového vstupu v Kč. Počet zaměstnanců. Náklady na posilovnu ve 

víkendovém dni v Kč. 

60 12 720 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.4: Výpočet víkendových nákladů na návštěvu posilovny v Kč. 

Náklady na posilovnu ve víkendovém 

dni v Kč. 

Počet víkendových 

dní v měsíci. 

Víkendové náklady na 

posilovnu v Kč. 

720 9 6 480 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.5: Měsíční náklady na návštěvu posilovny v Kč. 

Měsíční náklady na posilovnu ve 

všední dny v Kč. 

Víkendové náklady 

na posilovnu v Kč. 

Měsíční náklady na 

posilovnu v Kč. 

22 680 6 480 29 160 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.6: Výpočet nákladů na ujetý kilometr v Kč. 

Celková spotřeba litrů nafty na 1 

kilometr. 

Cena nafty v Kč. Náklady na 1 ujetý kilometr 

v Kč. 

0,75 34,3 25,7 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.7: Výpočet dopravních nákladů za jeden den v Kč. 

Vzdálenost hasičské stanice od 

posilovny (cesta tam a zpět) v km. 

Náklady na 1 ujetý 

kilometr v Kč. 

Dopravní náklady na jeden 

den v Kč. 

6,8 25,7 177 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tab. 3.8: Výpočet dopravních nákladů za měsíc v Kč. 

Dopravní náklady na jeden den 

v Kč. 

Počet dnů v měsíci. Dopravní náklady na jeden 

měsíc v Kč. 

177 30 5 310 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.9: Výpočet celkových měsíčních nákladů za návštěvy v posilovně v Kč. 

Měsíční náklady na posilovnu v Kč. Měsíční náklady na 

dopravu v Kč. 

Celkové měsíční náklady na 

posilovnu v Kč. 

29 160 5 310 34 470 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Analýza nákladů vybrané tělocvičny 

Tělocvičná jednota (dále TJ) Sokol Poruba, sídlící na Vřesinské ulici, je od hasičské 

záchranné stanice vzdálená 4,2 km. Čas dojezdu k Tělocvičné jednotě se pohybuje okolo 

deseti aţ dvanácti minut. 

TJ Sokol je otevřený a přístupný všem novým směrům a zabývá se sportem pro 

všechny. Veřejnosti pronajímá halu a malou tělocvičnu. Hasiči by nejspíše vyuţívali 

tělocvičnu, jelikoţ je dostupná kaţdý den včetně víkendu. 

K zajištění pevně daných dnů a hodin k pracovní fyzické přípravě je nutné, aby si 

hasiči zakoupili permanentky. Na výběr mají tříměsíční nebo půlroční, obě jsou přenosné. 

Pokud by však hasiči kvůli výjezdu nemohli na pracovní fyzickou přípravu do tělocvičny 

dojet, byla by jim i tak částka z permanentky odečtena.  

K propočtení veškerých nákladů na tělocvičnu, která je mimo stanici, musí být brán 

zřetel i na náklady dopravní. Aby byla jednotka hasičů připravená k výjezdu, musela by ke 

sportovišti jet všemi třemi výjezdovými vozy, Dennisem, automobilovým ţebříkem a Tatrou. 

Spotřeba nafty u Dennise a automobilového ţebříku činí 20 litrů na 100 kilometrů u Tatry 35 

litrů na 100 kilometrů. 

Pokud by svou pracovní fyzickou přípravu hasiči trávili v tělocvičně, za měsíc by 

utratili 30 480 Kč. 
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Tab. 3.10: Výpočet denních nákladů za využití tělocvičny v Kč. 

Hodinový pronájem tělocvičny 

v Kč. 

Doba strávená 

v tělocvičně 

v hodinách. 

Denní náklady za vyuţití 

tělocvičny v Kč. 

400 2 800 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.11: Výpočet měsíčních nákladů za využití tělocvičny v Kč. 

Denní náklady za vyuţití tělocvičny 

v Kč. 

Počet dnů v měsíci. Měsíční náklady za vyuţití 

tělocvičny v Kč. 

800 30 24 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.12: Výpočet nákladů na ujetý kilometr v Kč. 

Celková spotřeba litrů nafty na 1 

kilometr. 

Cena nafty v Kč. Náklady na 1 ujetý kilometr 

v Kč. 

0,75 34,3 25,7 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.13: Výpočet denních dopravních nákladů v Kč. 

Vzdálenost od hasičské stanice k 

tělocvičně a zpět v km. 

Náklady na ujetý 

kilometr v Kč. 

Denní dopravní náklady 

v Kč. 

8,4 25,7 216 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.14: Výpočet měsíčních nákladů na dopravu v Kč. 

Denní dopravní náklady v Kč. Počet dnů v měsíci. Měsíční náklady na dopravu 

v Kč. 

216 30 6 480 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tab. 3.15: Výpočet celkových měsíčních nákladů za využití tělocvičny v Kč. 

Měsíční náklady za vyuţívání 

tělocvičny v Kč. 

Měsíční náklady na 

dopravu v Kč. 

Celkové měsíční náklady na 

vyuţití tělocvičny v Kč. 

24 000 6 480 30 480 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Analýza nákladů vybraného víceúčelového hřiště 

Hřiště s asfaltovým povrchem 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále VŠB), která sídlí na ulici 

17. listopadu v Ostravě Porubě, pronajímá sportoviště nejen svým studentům, ale také 

veřejnosti. Čas, který by hasičům cesta ze stanice k Vysoké škole báňské zabrala, je přibliţně 

deset aţ patnáct minut.  

Ze všech sportovišť, která VŠB pronajímá, by hasiči nejspíše vyuţívali hřiště 

s asfaltovým povrchem, na kterém by si zahráli nohejbal. Na hřiště se při hře vejde 10 osob, a 

tak by se 2 hasiči ze směny mohli s ostatními střídat. 

Nájem asfaltového sportoviště činí 50 Kč na hodinu, coţ je pro hasiče výborná cena.  

K propočtení veškerých nákladů na hřiště s asfaltovým povrchem, které je mimo 

stanici, musí být brán zřetel i na náklady dopravní. Aby byla jednotka hasičů připravená 

k výjezdu, musela by ke sportovišti jet všemi třemi výjezdovými vozy, Dennisem, 

automobilovým ţebříkem a Tatrou. Spotřeba nafty u Dennise a automobilového ţebříku činí 

20 litrů na 100 kilometrů u Tatry 35 litrů na 100 kilometrů. 

Pokud by kaţdá směna chodila jen na nohejbal na VŠB sportoviště, zaplatili by 

měsíčně zhruba 7 770 Kč. 

 

Tab. 3.16: Výpočet denních nákladů za využití hřiště s asfaltovým povrchem v Kč. 

Hodinový pronájem hřiště v Kč. Doba strávená na 

hřišti v hodinách. 

Denní náklady za vyuţití 

hřiště v Kč. 

50 2 100 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tab. 3.17: Výpočet měsíčních nákladů za využití hřiště s asfaltovým povrchem v Kč. 

Denní náklady za vyuţití hřiště v Kč. Počet dnů v měsíci. Měsíční náklady za vyuţití 

hřiště v Kč. 

100 30 3 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.18: Výpočet nákladů na ujetý kilometr v Kč. 

Celková spotřeba litrů nafty na 1 

kilometr. 

Cena nafty v Kč. Náklady na 1 ujetý kilometr 

v Kč. 

0,75 34,3 25,7 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.19: Výpočet dopravních nákladů na den v Kč. 

Vzdálenost od hasičské stanice k 

hřišti VŠB a zpět v km. 

Náklady na ujetý 

kilometr v Kč. 

Dopravní náklady za den 

v Kč. 

6,1 25,7 159 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.20: Výpočet dopravních nákladů na měsíc v Kč. 

Dopravní náklady na den v Kč. Počet dnů v měsíci. Dopravní náklady za měsíc 

v Kč. 

159 30 4 770 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.21: Celkové měsíční náklady za využití hřiště s asfaltovým povrchem v Kč. 

Měsíční náklady za vyuţívání hřiště 

v Kč. 

Dopravní náklady 

za měsíc v Kč. 

Celkové měsíční náklady za 

vyuţití hřiště v Kč. 

3 000 4 770 7 770 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Analýza nákladů na vybraný atletický areál 

Atletický tunel  

Atletický tunel u Vítkovické ČEZ arény je od stanice v Ostravě Porubě nejbliţším 

tartanovým areálem, na kterém hasiči mohou trénovat disciplínu s názvem „běh na 100m 

s překáţkami“. Od stanice je vzdálený 11 km a hasiči by na tomto sportovišti byli zhruba do 

patnácti aţ dvaceti minut. 

Sportoviště má bohuţel jen jednu dráhu určenou k této disciplíně. Je proto tréninkově 

nereálné, aby na této specifické dráze vykonávalo svou pracovní fyzickou přípravu všech 12 

poţárníků ze směny. Hasiči by se tak museli rozdělit na dvě poloviny. 

Atletický tunel nemá provozní dobu, jeho návštěvnost závisí pouze na domluvě 

sportovců se správcem objektu.  

K propočtení veškerých nákladů na atletický tunel, který je mimo stanici, musí být 

brán zřetel i na náklady dopravní. Aby byla jednotka hasičů připravená k výjezdu, musela by 

ke sportovišti jet všemi třemi výjezdovými vozy, Dennisem, automobilovým ţebříkem a 

Tatrou. Spotřeba nafty u Dennise a automobilového ţebříku činí 20 litrů na 100 kilometrů u 

Tatry 35 litrů na 100 kilometrů. 

Veškeré měsíční náklady by tedy činily 30 450 Kč. 

 

Tab. 3.22: Výpočet denních nákladů na využití atletického tunelu v Kč. 

Hodinový pronájem v Kč. Doba vyuţití 

atletického tunelu 

v hodinách. 

Denní náklady na vyuţití 

atletického tunelu v Kč. 

225 2 450 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.23: Výpočet měsíčních nákladů na využití atletického tunelu v Kč. 

Denní náklady na vyuţití atletického 

tunelu v Kč. 

Počet dnů v měsíci. Měsíční náklady na vyuţití 

atletického tunelu v Kč. 

450 30 13 500 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Tab. 3.24: Výpočet nákladů na ujetý kilometr v Kč. 

Celková spotřeba litrů nafty na 1 

kilometr. 

Cena nafty v Kč. Náklady na 1 ujetý kilometr 

v Kč. 

0,75 34,3 25,7 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.25: Výpočet dopravních nákladů za jeden den v Kč. 

Vzdálenost od hasičské stanice 

k atletickému tunelu a zpět v km. 

Náklady na ujetý 

kilometr v Kč. 

Dopravní náklady na jeden 

den v Kč. 

22 25,7 565 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.26: Výpočet měsíčních nákladů na dopravu v Kč. 

Dopravní náklady na jeden den v Kč. Počet dnů v měsíci. Měsíční náklady na dopravu 

v Kč. 

565 30 16 950 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Tab. 3.27: Výpočet celkových nákladů na využívání atletického tunelu v Kč. 

Měsíční náklady za vyuţívání 

atletického tunelu v Kč: 

Měsíční náklady na 

dopravu v Kč: 

Celkové náklady na 

vyuţívání atletického tunelu 

v Kč: 

13 500 16 950 30 450 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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Roční náklady na sportoviště mimo stanici: 

Atletický tunel, hřiště s asfaltovým povrchem, tělocvičnu i posilovnu by hasiči 

navštěvovali tři měsíce v roce. 

 

Tab. 3.28: Roční náklady na sportoviště v Kč. 

Sportoviště: Celkové měsíční náklady 

za vyuţití sportoviště 

v Kč. 

Počet vyuţití sportoviště 

ročně v měsících. 

Roční náklady na 

sportoviště v Kč. 

Posilovna 34 470 3 103 410 

Tělocvična 30 480 3 91 440 

Hřiště 

s asfaltovým 

povrchem 

 

7 770 

 

3 

 

23 310 

Atletický tunel 30 450 3 91 350 

Celkem     309 510 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Za rok by hasičská záchranná stanice v Ostravě Porubě utratila za podnikové wellness 

zhruba 309 510 Kč. 

 

Graf 3.10: Roční náklady na jednotlivá sportoviště v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 
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3.2.2  Porovnání nákladů na podnikové wellness mimo stanici podle 

vybraných kritérií 

 

Graf 3.11: Vstupné za osobu na 1 hodinu v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Z grafu 3.11 lze vyčíst náklady na vstup do jednotlivých sportovišť. Nejdraţší je 

posilovna, kde za jednu hodinu hasiči zaplatí v přepočtu 40,47 Kč. Druhým nejnákladnějším 

sportovištěm je tělocvična, cena vstupu na jednu osobu činí 33,3 Kč. Mezi méně nákladné 

sportovní areály patří atletický tunel a hřiště s asfaltovým povrchem. 
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Graf 3.12: Denní náklady na dopravu v Kč za 1 osobu. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

Graf 3.12 zobrazuje dopravní náklady na osobu k jednotlivým sportovištím a zpět na 

hasičskou stanici.  

Nejvíce nákladným je atletický tunel, který je od stanice vzdálený 11 km. Náklady na 

naftu činí 47 Kč na osobu. Druhým, uţ méně nákladným sportovním areálem z hlediska 

dopravy je tělocvična, která je od hasičské stanice 4,2 km. Cena za projetou naftu je 18 Kč na 

osobu. Posilovna a hřiště s asfaltovým povrchem jsou od stanice vzdáleny do 3,5 km, proto 

jejich náklady na dopravu nejsou tak velké. U posilovny je to 14,8 Kč na osobu a u hřiště 

s asfaltovým povrchem 13,3 Kč. 
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Graf 3.13: Celkové denní náklady na osobu v Kč. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2011. 

 

V grafu 3.13 jsou zobrazeny celkové denní náklady za sportoviště na osobu.  

I kdyţ dopravní náklady k posilovně a zpátky na stanici nejsou velké, jednotlivý vstup 

je drahý. Celkové náklady činí 95,75 Kč na osobu a je nejnákladnějším sportovištěm. 

Druhými nákladnějšími sportovními prostory jsou tělocvična a atletický tunel. Jejich 

celkové denní náklady činí zhruba 84,6 Kč na osobu. 

Nejméně nákladným sportovištěm je hřiště s asfaltovým povrchem, které má 

nejlevnější vstup i nejlevnější náklady na dopravu. Částka za denní vyuţití sportovní plochy 

činí 21,58 Kč na osobu. 
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3.3  Analýza stávající situace pomocí SWOT analýzy 

V této bakalářské práci byla provedena SWOT analýza ze tří hledisek: 

• z ekonomického 

• ze sportovního 

• a z bezpečnostního. 

 

SWOT analýza z ekonomického hlediska 

Silné stránky Slabé stránky 

 méně nákladný provoz sportovišť na 

stanici 

 finanční nenáročnost na vyuţití 

sportovišť 

 finanční nenáročnost na dopravní 

náklady 

 vliv počasí 

 zvýšení fyzické kondice = sníţení 

úrazů 

 moţnost vyuţití sportovišť i mimo 

pracovní dobu 

 spolupráce s jinými organizacemi 

 údrţba sportovišť 

 náklady na energii 

 náklady na pojištění  

Příleţitosti Hrozby 

 moţnost získat dotace 

 moţnost vyuţití doby pro tělesnou 

přípravu 

 moţnost vyuţití sportovišť pro 

rodinné příslušníky 

 potencionální náklady na údrţbu 

sportovišť po uplynutí záruční doby 

 nízký rozpočet stanice 

 zvýšená amortizace sportovišť na 

stanici 

 vliv počasí 

 vandalismus 
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Silné stránky 

 Méně nákladný provoz sportovišť na stanici – náklady na provoz venkovního i 

vnitřního sportovního areálu nejsou dle velitele integrovaného výjezdového centra 

v Porubě vysoké. Roční provozní náklady činní 35 000 - 40 000 Kč. 

 Finanční nenáročnost na vyuţití sportovišť – náklady na provoz sportovišť na 

stanici jsou mnohem niţší neţ náklady za vyuţití podnikového wellness mimo stanici 

 Finanční nenáročnost na dopravní náklady – hasiči svou tělesnou přípravu splňují 

na stanici, ušetří tak nemalé finanční prostředky, které by museli vynaloţit na dopravu.  

 Vliv počasí – hasiči mají na stanici k dispozici vnitřní i venkovní areál. Při nevlídném 

počasí tedy mohou vyuţít posilovnu, tělocvičnu a horolezeckou stěnu, které jsou 

uvnitř stanice. Pokud by hasiči navštěvovali sportoviště mimo stanici a měli 

zarezervovaný venkovní kurt, v případě jeho nevyuţití kvůli nepřízni počasí, by 

museli náklady zaplatit. 

 Zvýšení fyzické kondice = sníţení úrazů – poţárníci si svou fyzickou kondici musí 

udrţovat. Téměř denním sportováním si rozvíjejí koordinační schopnosti a udrţují se 

v bdělém stavu. Všechny tyto faktory pomáhají k prevenci proti úrazům, které by 

mohli způsobit i pracovní neschopnost. 

 Moţnost vyuţití sportovišť i mimo pracovní dobu – hasiči mohou sportovní 

prostory na stanici vyuţívat i mimo svou pracovní dobu, ušetří tak náklady, které by 

vynaloţili v městských sportovních zařízeních. 

 Spolupráce s jinými organizacemi - venkovní areál je velmi dobře vybaven pro 

poţární sport. Vyuţívá ho VŠB, fakulta bezpečnostního inţenýrství, profesionální i 

dobrovolní hasiči.  

 

Slabé stránky 

 Údrţba sportovišť – hasiči se o údrţbu sportovišť na stanici starají zejména sami. 

Vyměňují osvětlení, čistí vířivku, odhazují z atletického areálu sníh, obnovují povrch 

překáţek a podobně.  Úklid hasičského areálu, včetně vnitřních sportovních prostor 

mají na starost uklízečky.  Náklady na údrţbu a úklid jsou vypláceny z rozpočtu 

stanice, který je uţ tak dost nízký. 

 Náklady na energii – venkovní prostory jsou osvětleny reflektory, jejichţ vyuţívání 

je vysoce nákladné. 
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 Náklady na pojištění – hasiči ze svého rozpočtu platí pojištění na jednotlivá 

sportoviště. 

 

Příležitosti 

 Moţnost získat dotace – pokud by se v areálu hasičské stanice konaly krajské, či 

celorepublikové soutěţe, mohli by hasiči obdrţet nemalou finanční částku z veřejného 

rozpočtu. 

 Moţnost vyuţití doby pro tělesnou přípravu - hasiči mohou být povolání k výjezdu 

v kteroukoliv dobu, to znamená i v době své tělesné přípravy. Wellness na stanici 

mohou poţárníci vyuţít i po příjezdu od nehody, kdeţto wellness mimo stanici by 

vyuţili jen do doby výjezdu a přitom zaplatili plnou částku za vyuţití sportovního 

prostoru. 

 Moţnost vyuţití sportovišť pro rodinné příslušníky – hasiči z hasičské stanice 

v Ostravě Porubě mají moţnost vyuţívat sportoviště na stanici i se svou rodinnou, 

ušetřili by tak náklady, které by vynaloţili v městských sportovních zařízeních. 

 

Hrozby 

 Potencionální náklady na údrţbu sportovišť po uplynutí záruční doby – záruční 

doba sportovišť končí v květnu roku 2011, po jejím uplynutí mohou hrozit vyšší 

provozní náklady. 

 Nízký rozpočet stanice – jelikoţ se rozpočet na hasičskou stanici sniţuje, mohli by 

mít hasiči nedostatek financí na zaplacení nákladů.  

 Zvýšená amortizace sportovišť na stanici - všechna sportoviště na stanici jsou denně 

vyuţívána profesionálními hasiči na směně, profesionálními hasiči mimo směnu, 

městskými policisty, záchranáři a dobrovolnými hasiči, proto je zde riziko zvýšené 

amortizace. 

 Vliv počasí – déšť a sníh nepříznivě působí na venkovní sportoviště, zejména tedy na 

překáţky, které slouţí k disciplíně „běh na 100m s překáţkami“. 

 Vandalismus – venkovní areál je sice oplocený a monitorovaný kamerovým 

systémem, ale i přesto můţe dojít k vloupání do objektu a následnému poškození 

sportovišť. 
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SWOT analýza ze sportovního hlediska 

Silné stránky Slabé stránky 

 víceúčelovost hasičské stanice 

 moţnost vyuţití sportovišť na stanici 

i mimo pracovní dobu 

 moţnost kombinace sportů v průběhu 

fyzické přípravy na stanici 

 komplexní vyuţití wellness zařízení 

na stanici 

 různorodost tělesné přípravy na 

stanici 

 zvyšování fyzické a duševní kondice 

 regenerace 

 sluţba osobního trenéra v posilovně 

 zaměstnanecké benefity 

 zvyšování únavy 

 

Příleţitosti Hrozby 

 moţnost vyuţití areálu na sportovní 

akce 

 vyuţití přikázané délky povinné 

fyzické přípravy 

 společenská prestiţ 

 úrazy 

 

 

 

Silné stránky 

 Víceúčelovost hasičské stanice – hasičská stanice v Ostravě Porubě je nejlépe 

vybavenou stanicí v České republice, co se týče fyzické přípravy. Vevnitř stanice je 

k dispozici posilovna, tělocvična, horolezecká stěna a sauna s vířivkou. Venku je k 

vyuţití atletický areál s věţí, víceúčelový kurt, fotbalové hřiště a rovněţ hřiště na 

pláţový volejbal. 

 Moţnost vyuţití sportovišť na stanici mimo pracovní dobu – sportoviště na stanici 

mohou příslušníci hasičského záchranného sboru vyuţívat i mimo svou pracovní dobu. 
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 Moţnost kombinace sportů v průběhu fyzické přípravy na stanici – dobu určenou 

pro pracovní tělesnou přípravu mohou hasiči vyuţít na kterémkoliv sportovišti, je zde 

tedy moţnost prokombinování různých sportů v průběhu denní fyzické přípravy. 

 Komplexní vyuţití wellness zařízení na stanici - wellness zařízení mohou pouţívat i 

ostatní sloţky integrovaného záchranného systému, dobrovolní hasiči, zdravotní 

záchranáři, městská i státní policie. 

 Různorodost tělesné přípravy na stanici – kaţdý hasič na směně můţe svou 

povinnou dobu pro tělesnou přípravu plnit na jakémkoliv sportovišti na stanici.  

 Zvyšování fyzické a duševní kondice – hasiči vyuţívají sportovní prostory stanice 

téměř denně, coţ jim napomáhá ke zvýšení fyzické i duševní kondice. Dobrá fyzická a 

duševní kondice napomáhá hasičům k lepším pracovním i sportovním výkonům. 

 Regenerace – příslušníci hasičské stanice v Ostravě Porubě mají moţnost, ve svém 

volném čase, vyuţít saunu a vířivku. Hasiči je navštěvují zejména po svém sportovním 

tréninku za účelem regenerace a uvolnění svalstva.  

 

Slabé stránky 

 Sluţba osobního trenéra v posilovně – na hasičské stanici tato sluţba není 

k dispozici. Nachází se pouze u fitness center mimo stanici. Posilování s osobním 

trenérem by hasičům mohlo být nápomocné v redukci hmotnosti, přibrání svalové 

hmoty, zvýšení fyzické kondice, či v oţivení fyzické přípravy novými cviky. 

 Zaměstnanecké benefity – vzhledem k tomu, ţe si poţárníci svou fyzickou kondici 

téměř denně udrţují, zaslouţili by si pravidelné zaměstnanecké benefity ve formě 

masáţí a rehabilitací.  

 Zvyšování únavy – hasiči mají v pracovní době povinnou fyzickou přípravu, která ze 

zákona musí trvat 2 aţ 4 hodiny. Po aktivním vyuţití tohoto stanoveného času, mohou 

být hasiči vyčerpáni. 

 

Příležitosti 

 Moţnost vyuţití venkovního areálu na různé akce - venkovní areál má opravdu 

velmi dobré podmínky pro pořádání různých soutěţí v poţárním sportu (například 

Liga ve výstupu na věţ, Krajské kolo hasičů z povolání). 
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 Vyuţití povinné délky pracovní fyzické přípravy – hasiči mohou být povolání 

k výjezdu kdykoli, tedy i v době, kdy splňují svou tělesnou přípravu. Wellness na 

stanici mohou poţárníci vyuţít i po příjezdu od nehody, kdeţto wellness mimo stanici 

by vyuţili jen do doby výjezdu a nemohli tak splnit délku povinné fyzické přípravy. 

 Společenská prestiţ – v rámci poţárního sportu se zdejší profesionální hasiči 

umísťují na předních příčkách v různých soutěţích, čehoţ dosahují díky moţnosti 

pravidelného tréninku na hasičské stanici. Sportovní umístění se hasičům daří 

obhajovat a tak jsou uznáváni mezi svými kolegy i jinými sbory.   

 

Hrozby 

 Úrazy – hasičská věţ, slouţící k disciplíně „výstup do 4. podlaţí pomocí hákového 

ţebříku“, je vysoká zhruba 12,5 m. Součástí věţe je sice záchranná síť, ale při větší 

nešikovnosti se sportovec do ní nemusí trefit a spadnout tak na zem a způsobit si 

váţný úraz. 

 

SWOT analýza z bezpečnostního hlediska 

Silné stránky Slabé stránky 

 rychlejší výjezd ze stanice 

 umístění poţární techniky 

 informace o události 

 zabezpečení vozů 

 celodenní pohotovost 

 signál výjezdu 

 automatické přepnutí světelné 

signalizace 

 spojení s operačním střediskem 

 ne akce schopnost vlivem úrazu 

 

Příleţitosti Hrozby 

 školení 

 sniţování úrazů při zásahu 

 riziko nevyjetí poţární techniky 
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Silné stránky 

 Rychlejší výjezd ze stanice - ze své stanice se hasiči dostanou k místu nehody dříve, 

neţ z městského fitcentra nebo jiného sportoviště mimo stanici. Neţ by zaplatili vstup, 

vzali si věci ze skříňky a oblékli se do zásahové výstroje, došlo by k neţádoucí časové 

prodlevě ve výjezdu jednotky. 

 Umístění poţární techniky – hasičská stanice má speciální garáţe na umístění 

poţární techniky. Pokud by svou tělesnou přípravu hasiči vykonávali mimo stanici, ne 

vţdy by bylo moţné zajistit vhodné parkovací místo pro tak rozměrnou poţární 

techniku v bezprostřední blízkosti sportoviště.  

 Informace o události – pokud jednotka vyjíţdí ze své stanice, má velitel vozu 

k dispozici tištěnou zprávu s informacemi o zásahu včetně mapky cesty k místu 

události. V případě vyjetí ze sportoviště mimo stanici, je velitel informován o události 

pouze z vysílačky a potřebné informace včetně trasy si musí vyhledat sám. 

 Zabezpečení vozu – ne všechny věcné prostředky na vozech lze zabezpečit proti 

odcizení, proto je lepší mít poţární techniku uschovanou v garáţi. V případě, ţe by 

hasiči na tělesnou přípravu dojíţděli, musel by u techniky zůstat alespoň jeden hasič, 

který by ji hlídal. 

 Celodenní pohotovost – kvůli pohotovosti musí být hasiči po celou směnu na stanici 

a nevzdalovat se od ní, tvrdí velitel hasičské stanice. 

 Signál výjezdu – mají-li hasiči výjezd k nahlášené nehodě, rozsvítí se světla na stanici 

a zazní varovný signál. Tento signál lze slyšet jak po celé stanici, tak i venku na 

sportovištích. Pokud by hasiči byli mimo areál stanice, z vysílačky by signály k 

výjezdu nemuseli slyšet. 

 Automatické přepnutí světelné signalizace – semafory v blízkosti hasičské stanice 

mají zabudovány čidla, která automaticky přepnou červenou barvu na zelenou a 

umoţní tak hasičskému autu rychlejší průjezd křiţovatkou. 

 Spojení s operačním střediskem – hasičská stanice je pokryta dobrým signálem pro 

provoz radiostanice. Pokud by hasiči byli na sportovišti mimo svou stanici, mohla by 

hrozit ztráta spojení s operačním střediskem a k jednotce by se tak nedostaly 

informace o události. 
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Slabé stránky 

 Ne akce schopnost vlivem úrazu – hasiči si na sportovišti mohou způsobit úraz, který 

by je vyřadil z pracovního procesu. 

 

Příležitosti 

 Školení – v rámci pravidelné odborné přípravy je moţno vyuţít horolezeckou stěnu 

k nacvičování záchrany osob z výšky a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky. 

 Sniţování úrazů při zásahu – díky pravidelnému cvičení se hasiči udrţují v dobré 

fyzické kondici, rozvíjejí koordinační schopnosti a udrţují se v bdělém stavu. Všechny 

tyto faktory pomáhají k prevenci proti úrazům. 

 

Hrozby 

 Riziko nevyjetí poţární techniky – poţární technika v pohotovostním stavu vyţaduje 

stálé napojení na dobíjení autobaterií a hlavně doplňování vzduchu do vzduchem 

ovládaných systémů vozidla, jako jsou například brzdy. V případě, ţe by toto nebylo 

zajištěno, hrozí, ţe mobilní technika nebude schopna výjezdu. 
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4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, ŠETŘENÍ, NÁVRHY, DOPORUČENÍ 

4.1 Výsledek šetření – rozhovor 

Standardizovaný rozhovor byl uskutečněn v měsíci březnu roku 2011 na hasičské 

stanici v  Ostravě Porubě. Jako respondent byl osloven ing.Tomáš Lefner, velitel 

Integrovaného výjezdového centra v  Porubě. 

Na stanici v Ostravě Porubě slouţí celkem 36 hasičů. Pracovní provoz je třísměnný. 

Na kaţdé směně je tedy 12 hasičů. Délka jedné směny je 24 hodin. 

Pod pojmem „podnikové wellness“ si pan Lefner představuje péči o zaměstnance, o 

jejich duševní a fyzické zdraví. 

Před léty dostávali zaměstnanci hasičského záchranného sboru zaměstnanecké 

benefity, jako například stravenky. Hasiči, kteří měli odpracovaných 10 let, dostali dokonce 

ozdravné pobyty. Dnes uţ na tyto zaměstnanecké benefity není vyhrazené místo v rozpočtu. 

Všichni zaměstnanci hasičského záchranného sboru mají jednou ročně fyzické testy, 

ve kterých musí splnit alespoň minimální tabulkové limity. Podle zákona mají hasiči 

povinnou fyzickou přípravu na kaţdé své směně. Její délka se pohybuje v rozmezí od 2 do 4 

hodin. Na kterém sportovišti bude vykonávána, je dle zájmu samotných hasičů, nedoporučuje 

se vyuţívat saunu, vířivku, či bazén. Dochází zde k velké ztrátě sil a hasič pak není fyzicky 

ani psychicky připravený k zásahu. 

V květnu roku 2009 byla stanice v Ostravě Porubě zrekonstruována. Objekt hasičů se 

rozšířil o prostory pro městskou policii a zdravotní záchrannou sluţbu. Došlo také k výstavbě 

nových sportovišť. Venku je k dispozici atletický ovál, fotbalové hřiště, víceúčelový kurt, 

pláţový volejbal a cvičná hasičská věţ. V budově je pak tělocvična, posilovna, horolezecká 

stěna, sauna a vířivka. Celková částka na vybudování sportovního zařízení, na kterém se 

finančně podílelo město, kraj, ministerstvo vnitra a Evropská unie, byla vyčíslena na 

10 000 000 Kč. 

Všechna sportoviště na této stanici jsou denně vyuţívána profesionálními hasiči na 

směně, profesionálními hasiči mimo směnu, městskými policisty, záchranáři a dobrovolnými 

hasiči. Náklady na provoz nejsou vysoké, pohybují se v rozmezí od 35 000 do 40 000 Kč 

ročně. V této částce jsou zahrnuty drobné opravy a náklady na energii. Tato částka je součástí 

rozpočtu stanice. 
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Pokud by stanice v Ostravě Porubě neměla takto sportovně vybavený objekt, museli 

by hasiči do sportovních zařízení dojíţdět. Takto řešená fyzická příprava nese sebou spíše 

samá negativa. Pan Lefner si takto zorganizovanou fyzickou přípravu neumí sám představit. 

Hasiči musí být 24 hodin připraveni k zásahu a měli by být po celou směnu na stanici. Pokud 

by v době výjezdu byli mimo ní, například v posilovně, časová prodleva v podobě převlékání 

a přemístění k často vzdáleně zaparkované poţární technice, by výrazně zvýšila riziko větších 

škod na ţivotech a majetku občanů. Sportovní zařízení mimo stanici jsou pro hasičský 

záchranný sbor vysoce nákladné, za rok by utratili kolem 300 000 Kč, a jelikoţ tyto peníze by 

šly z rozpočtu stanice, který je uţ tak nízký, nepřichází volba návštěvy sportovišť mimo 

stanici v úvahu. 

 

4.2  Shrnutí výsledků – dotazník 

Dotazník byl rozdán 36-ti respondentům, profesionálním hasičům ze stanice v Ostravě 

Porubě. Obsahoval 8 uzavřených a 1 polootevřenou otázku. Byl vyplňován zcela anonymně. 

Výsledky byly shromáţděny z 34 vyplněných dotazníků, ze kterých se zjistilo následné 

vyuţívání wellness zařízení na hasičské stanici v Ostravě Porubě.  

Nejvíce vyuţívaným sportovním prostorem je posilovna, ve svém volném čase i 

v rámci své pracovní fyzické přípravy ji navštěvuje 47,2% respondentů. Druhým nejvíce 

vyuţívaným sportovištěm je atletický areál s věţí, který navštěvuje 37,5% hasičů. Třetím 

sportovištěm je tělocvična, kterou vyuţívá 20,8% respondentů. Dále se nejvíce vyuţívá sauna 

s vířivkou, tohle wellness zařízení ve svém volném čase navštěvuje 18,1%. Mezi méně 

vyuţívané sportovní prostory patří horolezecká stěna, víceúčelový kurt a fotbalové hřiště. 

Horolezeckou stěnu pravidelně vyuţívá 12,5%, fotbalové hřiště 6,9%  a víceúčelový kurt 

5,5% poţárníků. Nejméně vyuţívaným sportovištěm je pláţový volejbal, který vyuţívá jen 

2,7% respondentů. 

V případě, ţe by stanice v Ostravě Porubě nebyla zrekonstruována a hasiči by neměli 

dostatečné vybavení pro svou pracovní fyzickou přípravu, museli by navštěvovat sportoviště 

mimo svou stanici. 58,8% respondentů udalo, ţe by nejraději navštěvovali posilovnu, 52,9% 

respondentů by preferovalo atletický ovál a 20,6% tělocvičnu a víceúčelové hřiště. Většina 

hasičů, přesněji 94%, by upřednostňovala dostupnost sportovního zařízení do 15-ti minut 

jízdy autem od stanice. 
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Z dotazníkového šetření se dále zjišťovala spokojenost respondentů se sportovním 

vybavením stanice. 88,2% hasičů je se sportovním vybavením spokojeno a 11,8% spokojeno 

není. Důvodem této nespokojenosti je chybějící krytá hala s věţí, stolní fotbal, bazén a 

squash. 

 

4.3 Shrnutí výsledků – analýza nákladů na wellness mimo stanici 

V této bakalářské práci byly propočteny jednotlivé i celkové náklady na vybraná 

sportoviště, která jsou v blízkosti hasičské záchranné stanice v Ostravě Porubě a nejlépe 

vyhovují podmínkám hasičů. 

Náklady na vstup ve fitcentru Quatro, sídlící na Alţírské ulici, činí na osobu 

v průměru 40,47 Kč za hodinu. Doprava k posilovně a zpátky na stanici by vyšla na 14,8 Kč 

na osobu. Celkové denní náklady na jednoho hasiče by byly 95,75 Kč. Jelikoţ je poţárníků na 

směně 12, celkové denní náklady by činily 1 149 Kč, měsíční 34 470 Kč. 

Tělocvičná jednota Sokol Poruba, sídlící na Vřesinské ulici, pronajímá široké 

veřejnosti tělocvičnu. Náklady za její vyuţití činí v přepočtu 33,3 Kč za osobu na hodinu. 

Doprava k tělocvičně a zpět na stanici by vyšla na 18 Kč na osobu. Celkové denní náklady na 

jednoho hasiče by byly 84,6 Kč. Na jedné směně je 12 zaměstnanců, takţe celkové denní 

náklady za vyuţití tělocvičny by činily 1 016 Kč, měsíční 30 480 Kč. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, sídlící na ulici 17. Listopadu, 

pronajímá svým studentům i veřejnosti hřiště s asfaltovým povrchem. Za jeho vyuţití by 

hasiči zaplatili v přepočtu 4,14 Kč na osobu. Náklady na dopravu by vyšly na 13,3 Kč za 

osobu. Celkové denní náklady na jednoho hasiče by byly 21,58 Kč. Na směně je 12 

zaměstnanců, veškeré denní náklady za vyuţití hřiště by činily 259 Kč, měsíční 7 770 Kč. 

Nejbliţším tartanovým areálem, na kterém by mohli hasiči trénovat disciplínu 

poţárního sportu „běh na 100m s překáţkami“, je atletický tunel u Vítkovické ČEZ arény. 

Jeho hodinový pronájem stojí v přepočtu 18,79 Kč na osobu. Náklady na dopravu 

k atletickému tunelu a zpět na stanici by vyšly na 47 Kč na osobu. Celková denní cena za 

jednoho hasiče by byla 84,58 Kč. Denní náklady za celou výjezdovou jednotku by činily  

1 015 Kč. Měsíční náklady by hasiče stály 30 450 Kč. 

Pokud by zaměstnanci hasičské záchranné stanice v Ostravě Porubě během roku 

postupně navštěvovali všechna tato propočtená sportoviště, utratili by zhruba 309 510 Kč. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza podnikového wellness na hasičské stanici v Ostravě Porubě, 

dále pak analýza podnikového wellness mimo tuto hasičskou stanici a následné srovnání 

těchto dvou analýz. 

Celá práce je rozdělena na 2 části-teoretickou a praktickou. 

 V teoretické části jsem se zaměřila na odborný výklad jednotlivých pojmů, který jsem 

čerpala z dostupné literatury a z elektronických publikací. 

V praktické části se zaměřuji na samotné analýzy. K získání podkladů k vypracování 

jsem pouţila dotazníky a uskutečnila rozhovor. Z rozhovorového šetření, které bylo 

uskutečněno s velitelem Integrovaného výjezdového centra v Porubě, ing. Tomášem 

Lefnerem, byly zjištěny druhy podnikového wellness na hasičské stanici, informace ohledně 

tělesné přípravy hasičů a celkové náklady na vybudování a provoz sportovních prostorů na 

stanici. Z dotazníků, které vyplňovali zaměstnanci hasičské stanice v Ostravě Porubě, 

vyplynulo, jaké je vyuţití sportovišť na stanici a spokojenost příslušníků s nimi. Dále byla 

zjištěna preferovaná sportoviště mimo stanici a také akceptovatelná dostupnost k nim. 

Pro srovnání těchto dvou vypracovaných analýz byla pouţita SWOT analýza z 

ekonomického, sportovního a bezpečnostního hlediska. SWOT analýzou byly zjištěny silné a 

slabé stránky, příleţitosti a hrozby, které má podnikové wellness na stanici i mimo stanici.  

Po shrnutí všech výsledků mohu konstatovat, ţe podnikové wellness u Hasičského 

záchranného sboru je z ekonomického, sportovního a hlavně bezpečnostního hlediska lepší 

mít přímo na stanici.  
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SEZNAM ZKRATEK 

TJ – tělocvičná jednota 

VŠB – Vysoká škola báňská 

ČEZ – České energetické závody 

HZS – hasičský záchranný sbor 

ČR – Česká republika 

IZS – integrovaný záchranný systém 
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PŘÍLOHY 

Obrázek č. 1: Přehled testů a disciplín. 

Test disciplína 

č. 1 – silový 1a kliky 

1b shyby 

č. 2 – silový 2a leh-sed 

2b přednoţování v lehu 

č. 3 -  vytrvalostní 3a běh 2000 metrů 

3b plavání 200 metrů 

 

Obrázek č. 2: Zrekonstruovaná hasičská stanice v Ostravě Porubě. 

 

 

Obrázek č. 3: Venkovní areál. 
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Obrázek č. 4: Disciplína „Výstup do 4. podlaží pomocí hákového žebříku“. 
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JEDNOTLIVÉ PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Empirické šetření – rozhovor. 

 

ROZHOVOR 

1. Kolika směnný provoz je na Vaší stanici? A kolik zaměstnanců je na jednotlivých 

směnách?  

2. Mají zaměstnanci v pracovní době vyhrazené hodiny ke cvičení? 

3. Říká Vám něco pojem „podnikové wellness“? Co si pod tímto pojmem představujete? 

4. Která zařízení v rámci fyzické přípravy mohou hasiči na stanici vyuţívat (včetně 

venkovního areálu)? 

5. Jsou podobně vybaveny i ostatní hasičské stanice v Ostravě? 

6. Jak často jsou tyto prostory vyuţívány, ať uţ povinně či dobrovolně? 

7. Mají moţnost vyuţívat vaše zařízení i členové ostatních stanic? 

8. Jsou nějaké aktivity, které se hasičům v rámci pracovní fyzické přípravy 

nedoporučují? 

9. Jaká byla přibliţná částka na vybudování sportovního zařízení na vaší stanici? 

10. Z jakých zdrojů byly finance na tato zařízení čerpány? 

11. Jaké jsou roční náklady na provoz zařízení? 

12. Co je v této ceně zahrnuto? 

13. Kdo Vám tyto provozní náklady proplácí? 

14. Dostávají Vaši zaměstnanci ještě nějaké benefity na wellness sluţby, které by mohli 

vyuţívat mimo svou pracovní dobu? Např. permanentky, masáţe, wellness pobyty? 

15. Představte si, ţe by takové sportovní prostory na stanici nebyly. Jak byste fyzickou 

přípravu řešili? 

16. Jak velká částka by byla potřeba na tělesnou přípravu mimo stanici? 

 

 

Příloha č. 2: Empirické šetření – dotazník. 

Dotazník  

Váţený respondente,  

jsem studentkou třetího ročníku Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava, oboru 

Sportovní management.  

Obracím se na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a 

slouţí pouze ke studijním účelům, konkrétně k tvorbě bakalářské práce na téma „Analýza 

podnikového wellness ve sloţkách ministerstva vnitra“. 

Cílem tohoto šetření je analyzovat moţnosti podnikového wellness na stanici 

hasičského záchranného sboru v Ostravě-Porubě. 
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Dotazník obsahuje 8 otázek, které vám nezaberou více neţ 5 minut. 

Mockrát vám děkuji za spolupráci,  

Iveta Ritzková 

 

1) Říká Vám něco pojem „podnikové wellness“? 

      1. ano        

      2. ne  

2) Dodrţujete na kaţdé směně dobu určenou pro fyzickou přípravu, pokud 

samozřejmě nejste odvolání k výjezdu? 

1. ano 

2. ne 

 

 

3) Jak často vyuţíváte tyto zařízení v rámci pracovní fyzické přípravy (týdně)? 

 

Saunu + vířivku 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Posilovnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Tělocvičnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Horolezeckou stěnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Fotbalové hřiště 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Víceúčelový kurt 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Pláţový volejbal 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Atletický areál + věţ 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

      

4) Jak často vyuţíváte tyto zařízení ve svém volném čase (týdně)? 

 

Saunu + vířivku 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Posilovnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Tělocvičnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Horolezeckou stěnu 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Fotbalové hřiště 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Víceúčelový kurt 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Pláţový volejbal 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 

Atletický areál + věţ 1.      0-1x 2.        2-3x 3.     4x a více 
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5) V případě, ţe by Vaše fyzická příprava (v práci) měla probíhat mimo stanici, 

jakému zařízení byste dal přednost? A kolikrát týdně byste ho navštěvoval? 

 

Hokej (ČEZ aréna) 1.      0-1x 2.         2-3x 3.     4x a více 

Atletický ovál 1.      0-1x 2.         2-3x 3.     4x a více 

Posilovna 1.      0-1x 2.         2-3x 3.     4x a více 

Víceúčelové hřiště 1.      0-1x 2.         2-3x 3.     4x a více 

Tělocvična 1.      0-1x 2.         2-3x 3.     4x a více 

 

6) Jakou dostupnost místa od stanice byste preferoval? 

           1. do 15-ti minut 

           2. do 30-ti minut 

           3. více neţ 30 minut 

 

7) Jste spokojen se sportovním vybavením na vaší stanici? 

1. Ano 

2. Ne 

 

      7b) Pokud ne, co na stanici ještě postrádáte.         

    …………………………………………………………………………………… 

 

8) Do které směny jste zařazen? 

1. A 

2. B 

3. C 

 

 


