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1. Úvod  

Sport je jedna z nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších pohybových aktivit lidské 

společnosti. Je provozovaná dle určitých pravidel a zvyklostí, její výsledky jsou navíc 

měřitelné nebo porovnatelné s jinými sportovci. Uskutečňuje se na úrovní vrcholové, 

výkonnostní nebo rekreační. Velkým přínosem sportu je především fyzické a psychické 

uvolnění, tak potřebné v dnešní uspěchané době. Významnou roli hraje sport také v životě 

dítěte. Podpora tohoto zájmu zaručuje jeho fyzický, psychický a sociální vývoj. Dítě se 

začleňuje do kolektivu, musí čelit prvním socializačním problémům, učí se základům 

tolerance, slušného chování, čestnosti a pravidlům fair play, což se pak odráží v jeho 

charakteru a každodenním životě. Nabídka sportovních činností je velmi rozsáhlá a záleží jen 

na rodičích a dítěti, kterou si vyberou. Důležitým faktorem je pří tomto rozhodovacím procesu 

výše nákladů, která musí být rodiči na daný sport vynaložena.  

Cílem diplomové práce je analýza, zhodnocení a komparace nákladů na začlenění 

dítěte do vybraných sportovních klubů v regionu Ostrava. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. 

 V první části jsou popsány sportovní příležitosti pro děti v regionu Ostrava. Nejprve 

je uvedena charakteristika dané oblasti, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých 

sportů, které jsou v další kapitole analyzovány a zkoumány a stručný popis sportovních klubů, 

které jednotlivé sporty zastupují.  

 Druhá část se zabývá analýzou nákladů, které jsou spojeny se začleněním dítěte do 

vybraných sportovních klubů, kde může dítě provozovat jím zvolenou činnost. Náklady jsou 

zkoumány zvlášť u kolektivních a zvlášť u individuálních sportů. V rámci každého sportu 

jsou analyzovány jednotlivé nákladové položky, jejichž výsledky jsou následně vyhodnoceny 

a okomentovány. Na základě této analýzy jsou dále zkoumány možnosti začlenění dítěte do 

vybraných sportovních klubů z hlediska dostupných finančních prostředků domácnosti.  

Do poslední části je zahrnuto zhodnocení a komparace výsledků.  
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2. Popis a charakteristika sportovních příležitostí pro děti v Ostravě 

V následující kapitole jsou popsány sportovní příležitosti pro děti v regionu Ostrava. 

Začátek je věnován charakteristice dané oblasti. Poté jsou vymezeny krajské zastřešující 

sportovní organizace a dále jsou definována jednotlivá sportovní odvětví, u nichž je vždy 

vytvořen přehled soutěží a oddílů působících v daném regionu a stručný popis klubu, ve 

kterém byly zjišťovány údaje pro finanční analýzu, a který vybraný sport zastupuje.  

2.1 Charakteristika regionu 

Ostrava je jedním z významných sídelních, průmyslových a univerzitních center 

v České republice. Statutární a krajské město na rozhraní Moravy a Slezska je rozlohou i 

počtem obyvatel třetí největší město v České republice. Má významnou strategickou polohu, 

leží na soutoku řek Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 

23 městských obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel.  

Město Ostrava se značnou mírou podílí na podpoře sportu ve svém regionu a nabízí 

širokou škálu sportovních příležitostí pro své občany všech věkových kategorií. Sport lze 

provozovat na rekreační, výkonnostní nebo vrcholové úrovni. Sportovní aktivity jsou 

realizovány v rámci základních a středních škol, center volného času, v rámci různých 

republikových a evropských projektů na podporu sportů a především v rámci sportovních 

klubů, pro které je typické soutěžení a úroveň výkonnostní či vrcholová.  

Město ve své historii hostilo celou řadu sportovních událostí a zrodily se v něm 

světově uznávané sportovní osobnosti. 

Významnou roli pro region mají rovněž kluby, které hrají nejvyšší soutěže v naší 

republice. Velké jméno si udělal např. fotbalový klub FC Baník Ostrava, hokejové mužstvo 

HC Vítkovice Steel, basketbal NH Ostrava, florbal 1. SC WOOW Vítkovice a další. Většina 

těchto klubů se zaměřuje také na sportovní výchovu dětí a mládeže. V Ostravě je okolo 

40 000 dětí ve věku do 15 let. 

2.2 Krajské zastřešující sportovní organizace 

Koordinačním orgánem krajských tělovýchovných sportovních občanských sdružení 

je Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje, které sdružuje krajské zastřešující 
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sportovní organizace. Patří sem: Asociace školních sportovních klubů, Asociace 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, Autoklub České republiky, 

Česká obec sokolská, Český střelecký svaz, Klub českých turistů, Moravskoslezská krajská 

asociace sportu pro všechny, Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV, Sdružení sportovních 

svazů České republiky. [15] 

2.2.1 Asociace školních sportovních klubů České republiky  

Asociace školních sportovních klubů České republiky působí na 307 základních 

a středních školách Moravskoslezského kraje a má přes 37.000 členů. 

Program uskutečňovaný ve školních sportovních klubech většinou učiteli tělesné 

výchovy je zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. 

AŠSK je multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve 

školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Jedná se zejména 

o základní aktivity, jejichž cílem je vyvolat prvotní zájem o pohyb jako součást denního 

režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Posláním je připravovat pro žáky 

a studenty přitažlivý program a vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti. 

AŠSK podporuje také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických 

sportovních dovedností, uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní 

soutěže AŠSK ČR jsou přístupné všem žákům a studentům bez ohledu na to, zda jsou či 

nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev sestavených 

z žáků jedné školy. [15] 

2.2.2 Autoklub České republiky  

Posláním a předmětem hlavní činnosti Autoklubu České republiky je rozvoj 

motorismu s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí, zvyšování bezpečnosti 

silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími institucemi, provozování dětských 

dopravních hřišť, organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního 

provozu, všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst 

v jednotlivých zájmových oblastech, se zvláštním zaměřením na talentovanou mládež. 

V Moravskoslezském kraji je 60 občanských sdružení Autoklubu České Republiky, 

z toho v Ostravě jsou 3. [15] 
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2.2.3 Česká obec sokolská - SOKOL 

Nejstarší tělocvičná organizace v ČR, Sokol, je dobrovolný nezávislý a demokratický 

spolek. Organizačními jednotkami s právní subjektivitou jsou tělocvičné jednoty Sokol (TJ, 

Sokol), které se sdružují do sokolských žup. 

Cílem činnosti České obce sokolské je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní 

a fyzické úrovně společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, 

společenské a kulturní činnosti. Vlastní činnost TJ se odehrává v odborech všestrannosti 

s oddíly pro cvičence a rekreační sportovce ve všech věkových kategoriích, a ve sportovních 

oddílech cca 25 druhů sportů v soutěžích od nejnižší do reprezentační úrovně. Sokolská 

organizace nabízí všem zájemcům program veškerých pohybových aktivit, sportu a turistiky, 

činnost kulturní a společenskou.  

Na území Moravskoslezského kraje je 61 jednot Sokola začleněno do župy 

Moravskoslezské a sokolské župy Beskydské Jana Čapka, z toho je 23 z Ostravy. [15]   

2.2.4 Český střelecký svaz  

Český střelecký svaz organizuje a řídí sportovně střeleckou činnost z palných zbraní 

vzduchových, kulových, brokových, historických a ze sportovních a historických kuší. Dále 

řídí sportovní soutěže od náborových až po vrcholové a mezinárodní a pořádá Mistrovství 

České republiky ve všech vyhlášených disciplínách. 

 V Moravskoslezském kraji je evidováno 47 střeleckých klubů. [15] 

2.2.5 Klub českých turistů  

Klub českých turistů vytváří organizační, metodické a materiální podmínky pro 

turistiku a zajišťuje všestranný turistický program, jehož hlavními složkami jsou poznávací 

činnost a tělesný pohyb v přírodě. Přitom posiluje fyzickou, morální, duševní zdatnost 

a zdraví, rozvíjí odborné znalosti a dovednosti, smysl pro ochranu přírody, kulturní úroveň 

a společenskou činnost členů. Děti a mládež jsou organizovány v odborech KČT spolu 

s dospělými nebo v turistických oddílech mládeže (TOM) sdružených v Asociaci turistických 

oddílů mládeže (A-TOM). KČT zabezpečuje pásové značení pěších turistických tras i značení 

turistických tras ostatních typů, jeho údržbu, aktualizaci a vybavení informačním systémem. 

Pro své členy a veřejnost buduje síť turistických zařízení a systém služeb. Zahrnuje např. 
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cykloturistiku, lyžařskou turistiku, vysokohorskou turistiku, speleoturistiku, turistiku mládeže 

a další. V Moravskoslezské oblasti Klubu českých turistů je zaregistrováno 65 odborů KČT, 

z toho z Ostravy je jich 11. [15] 

2.2.6 Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny  

MS KASPV se zaměřuje na tělovýchovnou a sportovní činnost pro širokou veřejnost. 

Její činnost navazuje na tradice spolkové tělovýchovy československého státu na území 

nynější České republiky a na činnost Svazu základní a rekreační tělesné výchovy. Svoji 

činnost asociace dále rozvíjí v souladu s hnutím "Sport pro všechny". 

Cílem MS KASPV je umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití všem občanům v kraji 

bez ohledu na jejich schopnosti, věk a sociální postavení a tím přispívat k jejich všestrannému 

rozvoji, upevňování jejich zdraví a dosažení pozitivního vztahu k tělesné kultuře. MS KASPV 

nabízí ve 153 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech Moravskoslezského kraje 

cvičení jako je např. všeobecná gymnastika, rekreační sporty, aerobik, rytmická gymnastika, 

jóga, zdravotní tělesná výchova, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, cvičení předškolních 

dětí, cvičení rodičů s dětmi a další.  

V Ostravě je 22 těchto tělovýchovných jednot a sportovních zařízení. [15] 

2.2.7 Moravskoslezská krajská organizace Českého svazu tělesné výchovy  

Předmětem činnosti MS KO ČSTV je provozování sportu a tělovýchovy jak pro 

vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Sdružuje především sportovní svazy, 

tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. MS KO ČSTV je organizační součástí Českého 

svazu tělesné výchovy, udržuje partnerské vztahy s  ostatními sportovními organizacemi 

Moravskoslezského kraje, spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro rozšiřování 

dostupnosti sportu a jeho rozvoje. Organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje 

činnost sdružených spolků, spolupracuje s orgány státu i s orgány samosprávy měst a obcí. 

 V Ostravě je celkem 30 sdružených krajských svazů. Jsou rozděleny dle sportovních 

odvětví. [15] 

2.2.8 Sdružení sportovních svazů České republiky  

 SSS ČR je dobrovolným svazem samostatných občanských sdružení - svazů, 

organizací, klubů, společností, asociací apod.  
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 Posláním SSS ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních odvětví 

reprezentovaných členskými svazy, rozvoj sportu pro všechny, výkonnostního i vrcholového 

sportu, zájmovou činnost mládeže a občanů. Dalším posláním je předcházení či likvidace 

možných průmyslových a ekologických havárií, katastrof, ochrana přírody a životního 

prostředí  V Moravskoslezském kraji je v SSS ČR registrováno 269 klubů. [15] 

2.3 Definice sportu 

Původ slova sport je odvozen z francouzského desport nebo anglického disport. 

Základním kořenem je latinské slovo disportare, což znamená bavit se.  

Pojem sport je obecně velice známý, ale žádná všeobecná definice neexistuje. Ze 

všech definic vyplývá jeden společný názor, že se jedná o volnočasovou fyzickou aktivitu, 

která je prováděna v rámci životního stylu a v nejvyšší podobě prováděná jako profese. Je to 

určitá specifická činnost soutěžního charakteru, která se provádí v rámci specifických 

pravidel. V současné době je pod pojmem sport označována pohybová aktivita provozovaná 

podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné či porovnatelné s jinými 

provozovateli téhož sportovního odvětví. V právním řádu byl sport zaveden v zákoně 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tento zákon prezentuje pojem sport jako veškeré formy 

tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních 

výkonů v soutěžích na všech úrovních. [13] 

Definice sportu jsou různé. Např. dle B. Choutkové (1995) je sport „spontánní 

zájmovou činností, která poskytuje radost a osvěžení, je významným zdrojem tělesného a 

duševního rozvoje jedince a jeho seberealizace, a současně je významným prostředkem 

zdravotní a sociální prevence“.  

Podle V. Fialy (1961) je sport „pohybovou hrou, zábavou původně rekreačního 

charakteru provozovanou na čerstvém vzduchu za účelem zdravotním, výchovným, 

soutěžním, závodním“. 

 Podle I. Durdové (2002) platí, že „sport je zaměřen na dosažení vysoké výkonnosti ve 

zvolené sportovní specializaci a uplatnění v soutěžích. Podle výkonnostní úrovně se pak dále 

sport dělí na rekreační, výkonnostní a vrcholový.“ 



14 

 

 Evropská charta sportu obsahuje definici sportu, která prosazuje základní koncepci 

sportu, jeho přístupnost všem bez rozdílu. V intencích Evropské charty sportu se sportem 

rozumí: „všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či 

nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. [2] 

2.4 Kolektivní sport 

Kolektivní sport je určen pro větší počet osob. V kolektivních sportech proti sobě 

nastupují dvě skupiny hráčů. Výsledek je výrazně vyšší měrou ovlivněn součinností a souhrou 

celého týmu, než individuálními výkony jednotlivých hráčů.  

Pravidla jednotlivých kolektivních sportů stanovují počet hráčů na hřišti a možnosti 

střídání hráčů v průběhu hry. V rámci rekreačního provozování těchto sportů není samozřejmě 

bezpodmínečně nutné se těmito pravidly řídit a počet hráčů i podmínky střídání je možné 

upravit dle vlastních potřeb.  

Kolektivní sporty jsou mnohem náročnější na organizaci. Je nutno vše sladit tak, aby 

to všem spoluhráčům vyhovovalo, a aby ve smluvený čas mohli všichni dorazit. Velkou 

výhodou u tohoto druhu sportu je intenzivní sociální kontakt. Sportovci vystupují jako jeden 

tým, zažívají spolu výhry i prohry, radosti i smutky a často se mezi nimi utváří velmi pevná 

přátelství, která se pak přenáší i do jejich osobního života. Mezi známé a oblíbené patří např. 

fotbal, hokej, basketbal, volejbal, házená a čím dál více populární florbal.   

Obsahem podkapitol č. 2.4.1 – 2.4.6 je vymezení jednotlivých sportovních odvětví, 

u nichž je vytvořen přehled soutěží a oddílů působících v daném regionu a stručný popis 

klubu, ve kterém byly zjišťovány údaje pro finanční analýzu, a který vybraný sport zastupuje.  

2.4.1 Fotbal 

 Tento pojem vznikl z anglického slova football (foot=noha, ball=míč). Fotbal je 

kolektivní míčová hra acyklické povahy a je považován za nejpopulárnější kolektivní sport na 

světě. Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji 

travnatém hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více branek (tzv. gólů) než soupeř. Hraje se hlavně 

nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. 

Pouze brankář může v blízkosti vlastní branky hrát i rukama. [8] 
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Fotbalové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 Největší počet oddílů sčítá Ostrava právě u tohoto sportu. Fotbal probíhá na nižších či 

vyšších soutěžních úrovních a hráči jsou rozděleni na základě věku do příslušných kategorií. 

Co se týká dětí, je tou nejnižší skupinou mladší přípravka. Tvoří ji děti ve věku 8 a 9 let 

a zápasy hrají ve složení 4+1 na upraveném a zkráceném hřišti. Po ní následuje starší 

přípravka, kde hrají zápasy děti ve věku 10 a 11 let ve složení 5+1. Třetí kategorii tvoří 

mladší žáci. Jsou to děti narozeny v roce 2000 a mladší. Hrají rovněž na upraveném 

a zkráceném hřišti v počtu 7+1. Poslední skupinou v kategorii dětí jsou starší žáci dosahující 

věku 14 a 15 let. Ti už hrají na velkém hřišti, ale samozřejmě ve zkráceném čase.    

 Minifotbal děti ve věku 8 let hraje v Ostravě 6 klubů a děti ve věku 9 let 8 klubů. 

Minifotbal starší přípravky je pak rozdělen do tří skupin a hraje ho celkem 21 klubů 

v Ostravě. Mladší žáci již hrají více soutěží. Nejnižší městskou hraje 10 ostravských oddílů. 

Po té následuje krajská soutěž, ve které Ostravu reprezentuje 9 klubů. O úroveň výš pak stojí 

krajský přebor, kde působí pouze dva ostravské oddíly. Nejvyšší soutěží mladšího žactva je 

Moravskoslezská liga SpSM, kde působí pouze FC Baník Ostrava a. s. a FC Vítkovice 1919 

o. s. Struktura soutěží u starších žáků je ještě o něco rozsáhlejší. Fotbal na nejnižší úrovni 

v Ostravě lze hrát v rámci městského přeboru. Působí v něm 9 ostravských klubů. Starší 

žactvo se dále angažuje v krajské soutěži, kde je celkem 10 klubů z Ostravy. Dva oddíly pak 

reprezentují město v krajském přeboru. V Moravskoslezské divizi působí jen jeden ostravský 

klub, a to FC Vítkovice 1919 o. s. V Moravskoslezské lize SpSM pak hrají FC Baník Ostrava 

a. s. a FC Vítkovice 1919 o. s. [30] 

Fc Baník Ostrava 

 Původní název klubu, který později sbíral největší vavříny jako Baník Ostrava, zněl 

SK Slezská Ostrava. Vznikl 8. září 1922 v hostinci U Dubu a v počátečním období neměl ani 

vlastní hřiště. Proto hrál všechna utkání na půdě soupeřů. Poprvé vběhli jeho hráči na vlastní 

trávník na Kamenci roku 1925 a tým SK Slezská Ostrava pak postupoval v hierarchii 

fotbalových soutěží naší země stále výš. 

 Tento fotbalový klub s dlouholetou tradicí a historií patří k nejoblíbenějším klubům 

v Ostravě. Dokládá to vysoká návštěvnost a sledovanost utkání, ve kterých Baník hraje.  

Z tohoto klubu vzešla také celá řada hvězd, jako např. Milan Baroš, Václav Svěrkoš, Pavel 

Srníček, Tomáš Galásek, Marek Jankulovski a další. Klub disponuje hráči všech věkových 

kategorií. Má přípravku, mladší a starší žáky, mladší a starší dorost, juniorku, U21 a muže. 
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Klub mládeži nabízí Tréninkový areál u ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě, a možnost 

navštěvovat sportovní třídy se zaměřením na fotbal. [31] 

2.4.2 Lední hokej 

 Lední hokej je týmový sport hraný na bílé ledové ploše na zimních stadionech. Tento, 

v dnešní době velmi oblíbený sport, vznikl koncem 19. století v Kanadě, ale brzy se rozšířil 

i do Evropy (hlavně severní a střední) a později částečně i do Asie. Od roku 1920 je součástí 

zimních olympijských her. Je to jeden z nejrychlejších sportů na světě. Hráči na bruslích 

dosahují vysokých rychlostí a rychlost vystřeleného puku může přesáhnout i 160 km/hod. Pro 

tento sport je charakteristické velké spektrum neobvyklých činností. Jen málokterý jiný sport 

má tak neobvyklý pohyb, jako je bruslení, ovládání hracího předmětu (kotouče) 

prostřednictvím hokejové hole, a to vše v atmosféře neustálého fyzického kontaktu mezi 

soupeři. Lední hokej hrají dva týmy, kdy každý z nich může mít maximálně 22 hráčů. Šest 

z nich je na ledě při samotné hře a zbytek je na střídačce. Hráči musí mít povinnou hokejovou 

výstroj. Cílem hry je dosáhnout většího počtu vstřelených gólů než soupeř. Velmi důležitou 

součástí hry jsou rozhodčí. [8] 

Hokejové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 V Ostravě jsou pouze dva hokejové kluby, které se věnují mládeži. Jedná se o HC 

Vítkovice Steel a o HC RT TORAX PORUBA. Oba dva kluby se pak účastní mládežnických 

soutěží. Tou nejnižší je minihokej ročníku 2005, který se hraje formou turnajů a obdobně je 

na tom minihokej ročníku 2004. Další soutěží je pak krajská liga přípravek 2003, liga 

mladších žáků 2001 a liga starších žáků 1999 a liga mladších žáků 2001-2002 a liga starších 

žáků 1999-2000. [32] 

HC Vítkovice Steel 

 HC Vítkovice Steel je ostravský hokejový klub rovněž s dlouholetou tradicí a historií. 

Spolu s fotbalem představují dva dominantní a nejpopulárnější oddíly na území Ostravy. Byl 

založen v roce 1928. V roce 1934 vyhrál župní mistrovství a stal se mistrem Moravy 

a Slovenska. Klub historicky zaujímá čtvrtou příčku v tabulce mužstev s nejvíce odehranými 

sezónami v českých a československých nejvyšších hokejových soutěží.  
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 Domovským sídlem je ČEZ Aréna. Klub disponuje hráči všech věkových kategorií, 

kteří se angažují v nejvyšších soutěžích v ČR. Klub má také velkou základnu dětí a mládeže. 

Věnuje se jim už od 4 let. [33] 

2.4.3 Florbal 

 Florbal je dnes nejrychleji se rozvíjející sport v ČR a jeden z nejprogresivnějších na 

světě. Florbal hraje po celém světě už více než 3 miliony hráčů. Ve Švédsku a Finsku již 

počet florbalistů překonal základnu ledního hokeje.  

 Slovo florbal je zřejmě přejaté z anglického výrazu floorball, jenž vznikl složením 

dvou slov (floor=podlaha, ball=míč). Řadí se mezi kolektivní brankové hry provozované 

v hale, které jsou limitovány časem. Vítězem se stává družstvo, které soupeřovi vstřelí 

míčkem více branek. Tento sport je oblíbený pro svou dynamičnost, rychlost, jednoduchost 

a podobnost hokeji, na rozdíl od kterého je finančně méně nákladný a bezkontaktní. 

Florbalový zápas hraje 5 + 1 hráčů současně za každý tým. Pět florbalistů v poli s hokejkou 

v ruce se snaží splnit cíl hry a vstřelit soupeři vyšší počet branek, zatímco gólman ve své 

výstroji se jim v tom snaží zabránit. [12] 

Florbalové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 V Ostravě je hned několik florbalových klubů, které se věnují mládeži. Soutěže jsou 

rozděleny dle věkových kategorií. Tu nejmladší tvoří tzv. přípravka. Jsou to děti ročníku 2004 

a mladší. V rámci MS ligy přípravek působí 2 ostravské kluby, a to 1. SC WOOW Vítkovice 

a FBC ČPP Remedicum Ostrava. MS liga elévů představuje další soutěž, kterou mohou hrát 

děti ročníku 2002 a 2003 a také mladší po dovršení věku 7 let. V této soutěží lze nalézt 

6 ostravských klubů. Další kategorií jsou mladší žáci ročníku 2000 a 2001 a také mladší děti 

po dovršení 9 let, které hrají MS ligu mladších žáků. Ostravu zde zastupuje 5 klubů. Starší 

žáci narození v roce 1998 nebo 1999 pak hrají MS ligu a MS přebor, který je rozdělen na 

divizi A a divizi B. V divizi A jsou tři kluby z Ostravy a v divizi B není žádný. MS ligu hrají 

3 ostravské kluby. V rámci jedné soutěže někdy také působí více družstev spadajících pod 

jeden klub. [34] 

1. SC WOOW Vítkovice 

 Florbalové Vítkovice nemají řadovou číslovku 1 ve svém názvu náhodou. V době 

svého vzniku to byl totiž první klub nejen v Ostravě, ale i na celé Moravě. Klub založila parta 
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dlouholetých kamarádů z vilové čtvrti v Ostravě-Hrabové pod názvem 1. SC Ostrava. 

Důležitým mezníkem pak byl rok 1995, kdy Vítkovice získaly svůj oficiální název. 

Florbalový klub 1. SC Vítkovice se včlenil do klubu SSK Vítkovice. Další změny pak nastaly 

s příchodem nového tisíciletí. Významnou roli sehrálo spojení s některými kluby, jež měly 

širokou mládežnickou základnu, která Vítkovicím do té doby chyběla.  

 Tento ostravský florbalový klub byl založen v roce 1992. Ženy i muži hrají nejvyšší 

extraligu. Je jediným klubem v ČR, který dokázal v mužské kategorii 4x přerušit dominanci 

dosud suverénního pražského klubu Tatran Střešovice. V současné době existují pouze dva 

kluby v České republice, které se mohou pyšnit titulem mistra ČR. [35] 

2.4.4 Basketbal 

 Basketbal, česky též košíková, je sportovní týmová hra brankového typu, ve které se 

dva týmy s pěti hráči snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky 

basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. Specifikem basketbalu je právě 

poloha výše zmíněné branky neboli koše. Zařízení se skládá z desky a z kruhu (obroučky), 

který je zavěšen ve výšce nad zemí a vodorovně s ní. V basketbalu se všichni hráči aktivně 

zapojují do útoku a do obrany. Úkoly (funkce) útočníků a obránců se však nerozdělují předem 

jako např. ve fotbale nebo v ledním hokeji, ale hráči je přebírají v těch okamžicích utkání, kdy 

družstvo získává míč a může útočit, nebo ho naopak ztrácí a musí bránit. Hru vytvořil v roce 

1891 Dr. James Naismith pro zpestření zimní sportovní přípravy svých studentů. V naší 

republice je přibližně registrováno 70 tisíc basketbalistů a basketbalistek. [8] 

Basketbalové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

V Ostravě působí 3 basketbalové kluby, které vychovávají mládež právě v tomto 

sportovním odvětví. Jedná se o BK TOROLA Snakes Ostrava, TJ Gymnázium Hladnov a BK 

NH Ostrava. Žáci jsou rozdělení dle věku na minižáky U 11, U12 a U13. Všechny tyto 

kategorie hrají oblastní přebor a také kvalifikaci o Národní finále. V kategorii U12 a U13 

soutěží všechny tři ostravské kluby a v kategorii U11 pouze BK TOROLA Snakes Ostrava 

a BK NH Ostrava. Žákovskou ligu U15 pak hraje BK TOROLA Snakes Ostrava. [37] 

BK NH Ostrava 

 První zmínky o tomto klubu se objevují v roce 1952, a to současně se vznikem 

tělovýchovné jednoty Sokol Ocel NHKG Ostrava. Tato jednota měla 11 oddílů a mezi nimi 
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i basketbal. Košíkáři začali hrát v tehdejší krajské soutěži. Již po prvním roce svého působení 

se stali účastníky nejvyšší soutěže basketbalu. Po otevření nové haly TATRAN, dnes Bonvér 

Arény, a sloučení se stejnojmenným ostravským klubem začala nepřetržitá série 

„novohuťáckého“ basketbalu. Samotný basketbalový klub BK NH Ostrava vznikl v roce 

1991. Klub vychovává velice kvalitní mládež, jeho odchovanci se uplatňují jak ve vlastním 

oddíle, tak i v ostatních týmech v regionu a republice. [38] 

2.4.5 Volejbal 

 Volejbal patří mezi populární sportovní hry s mnoha aktivními (registrovanými) hráči 

a s ještě více hráči rekreačními. Základem této hry je především správné řešení herních 

situací.  

 Volejbal (z anglického volleyball: volley = volej, přímé odehrání míče, aniž by se 

dotkl země, ball = míč; česky též odbíjená) je týmový míčový sport, ve kterém se dvě 

družstva standardně po 6 hráčích na obdélníkovém hřišti rozpůleném sítí snaží odehrát míč na 

soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země. Volejbal pochází 

z USA a dnes ho hrají muži i ženy na celém světě. Vymyslel ho 9. února 1895 William 

G. Morgan z YMCA v Massachusetts. Morganovým cílem bylo vytvořit bezkontaktní halový 

sport s minimálním rizikem zranění. [8] 

Volejbalové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 V krajském přeboru starších žáků reprezentují Ostravu dva kluby, a to VK Ostrava 

a ŠSK Ostrava. V této věkové kategorii mohou působit děti narozené v roce 1997 a mladší. 

Mladší žáci pak hrají soutěž zvanou Pohár mladších žáků. Jsou zde děti ročníku 1999 

a mladší. V Ostravě lze nalézt tři kluby, kde se tyto děti mohou volejbalu věnovat, a to VK 

Ostrava, ŠSK Ostrava a TJ Sokol Stará Bělá. V rámci jedné soutěže může také působit více 

družstev spadajících pod jeden klub. Minivolejbal probíhá v rámci pořádaných turnajů, do 

kterých se mohou přihlásit jak školy, tak jednotlivé oddíly. Turnaje jsou rozděleny dle barev, 

kdy každá vymezuje určitou věkovou skupinu. Nejsou určeny věkem, ale třídou ZŠ. Probíhají 

pro děti od 1. do 6. třídy. [18] 

VK Ostrava 

 Ostravský zástupce v nejvyšší volejbalové soutěži, Volejbalový klub DHL, má za 

sebou dlouholetou a pestrou historii. Volejbalové mužstvo vzniklo v roce 1921 v rámci 
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jednoty TJ Sokol Vítkovice. Tato jednota ve své době patřila v soutěžích Moravskoslezské 

župy sokolské mezi nejúspěšnější. Největším úspěchem klubu v jeho dosavadní historii bylo 

získání titulu Mistra ČSSR v roce 1968.  

 Od roku 2001 klub hraje a trénuje v nově zrekonstruované hale Sareza na Hrušovské 

ulici v Ostravě-Přívoze. Vedle extraligového družstva mužů dnes tvoří hráčskou základnu 

dalších zhruba 200 žáků, žaček, dorostenců a dorostenek. Junioři i kadeti rovněž hrají 

v nejvyšších soutěžích v ČR. Ostravský Volejbal má také velkou zásluhu na výchově celé 

řady našich reprezentantů. [40] 

2.4.6 Házená 

 Házená je branková (invazní), kolektivní sportovní hra s velkou dynamikou 

a proměnlivostí herních situací, jejíž současná podoba vznikla postupným prolínáním her 

založených na házení míče, které se objevily na různých místech Evropy na začátku 

20. století. Hrají ji dvě družstva složená ze šesti hráčů v poli a brankáře. Všichni mohou být 

v průběhu utkání střídáni určitým počtem náhradníků. Cílem hry je dopravit povoleným 

způsobem míč do branky soupeře. V utkání tedy vítězí družstvo, které dosáhlo většího počtu 

vstřelených branek, přičemž je možný nerozhodný výsledek (s výjimkou případů 

specifikovaných v rozpisech konkrétních soutěží). V házené se všichni hráči aktivně zapojují 

do útoku a do obrany.   

Házenkářské kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 U dětí do 15 let má házená čtyři kategorie. Tu nejmladší představuje předžactvo. 

Jsou to děti narozeny v roce 2004 a mladší. Další kategorii je minižactvo. Mluví se o dětech 

mladších 11 let, tj. ročník 2002 – 2003 včetně hráčů nejbližší nižší věkové kategorie, tedy 

ročníky 2004 a 2005. Po nich následují mladší žáci narození v roce 2000 – 2001 a hráči 

nejbližší nižší věkové kategorie. Starší žactvo tvoří děti mladší 15 let, jedná se o ročníky 

1998  – 1999 a hráče nejbližší nižší věkové kategorie.  

 Minižactvo hraje MSL MINI 4+1. Je rozdělena do dvou skupin. Ve skupině A i B 

působí 4 ostravské kluby. Mladší žáci hrají MSL I. a II. třídy. MSL I. třídy hrají 3 kluby 

z Ostravy, a to DTJ Polanka, Sokol Klimkovice a Sokol Ostrava. MSL II. třídy hraje pouze 

Sokol Hrabůvka. Na starší žactvo se vztahuje stejné dělení soutěže. V MSL I. třídy působí 
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3 stejné kluby z Ostravy jako u mladších žáků a v MSL II. třídy město zastupuje DTJ 

Polanka. [18]  

DTJ Polanka 

  Tento oddíl házené je složkou výkonnostně-amatérského sportu. Všechny družstva 

startují v soutěžích organizovaných a řízených ČSH popř. OSSH. Kromě mistrovských utkání 

se účastní přátelských turnajů, sám turnaje pořádá, ale přispívá také ke kulturnímu vyžití 

občanů obce. Činnost házenkářského oddílu v Polance nad Odrou není v tomto sportu jediná v 

Ostravě. Nutno však podotknout, že co se týká návaznosti jednotlivých věkových kategorií, je 

DTJ Polanka společně se Sokolem Vítkovice, jediným klubem v Ostravě a přilehlém okolí, 

který se může pochlubit zastoupením svých družstev ve všech věkových kategoriích. 

Největší sportovní akcí, kterou DTJ Polanka – oddíl házené pořádá, je mezinárodní 

mládežnický turnaj Polanka Cup. Oddíl se také pravidelně účastní velkých národních 

i mezinárodních turnajů. [39] 

2.5 Individuální sport 

 Je opakem kolektivního sportu. V soutěžích nastupují proti sobě dva sportovci 

a výsledek je ovlivněn pouze individuálními výkony. U individuálních sportů se snáze určuje, 

kdy, kde a jak dlouho bude sport vykonáván. Motivace závisí pouze na daném jedinci. Sám se 

musí přinutit jít na trénink, neustále na sobě pracovat a zlepšovat své výkony.  Mezi známé 

a oblíbené patří např. tenis, badminton, stolní tenis, lyžování a golf.  

Obsahem následujících podkapitol č. 2.5.1 – 2.5.5 je rovněž vymezení jednotlivých 

sportovních odvětví, u nichž je vytvořen přehled soutěží a oddílů působících v daném regionu 

a stručný popis klubu, ve kterém byly zjišťovány údaje pro finanční analýzu, a který vybraný 

sport zastupuje.  

2.5.1 Tenis 

 Tenis označovaný také jako bílý sport, je elegantní a dynamická hra, která si vydobyla 

své místo mezi nejoblíbenějšími sporty současnosti. Od skromných začátků, kdy byl tenis jen 

kratochvílí zámožných a vlivných lidí, se tenis rozvinul až do podoby, kdy je 

mnohomiliardovým obchodem a je rozšířen do všech koutů světa. Uvádí se, že tenis ve světě 

hraje asi 10 milionů registrovaných hráčů. Tenis mohou hrát dva nebo čtyři hráči. Ke hře je 
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zapotřebí tenisová raketa, míček, tenisový dvorec a tenisová síť. Hráči tenisu mohou být 

jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví. Avšak na profesionální úrovni hrají muži a ženy 

zvlášť, výjimku pak tvoří turnaje, kde proti sobě ve čtyřhře nastoupí muž i žena na každé 

straně. Této čtyřhře se říká "smíšená čtyřhra". Hlavním úkolem je co nejlépe vrátit míč na 

soupeřovu polovinu dvorce tak, aby ho soupeř vůbec nezahrál či nedoběhl, případně aby mu 

vrácení míče dělalo potíže. [8] 

Tenisové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

 Ostrava v celkovém počtu sčítá okolo 25 tenisových klubů. Některé však mohou být 

jen na rekreační úrovni a některé nemusí mít dětskou složku. Na děti, které se účastní 

i soutěží, se specializuje 10 ostravských klubů.   

 Nejnižší kategorií je Babytenis, který zahrnuje děti ve věku do 9 let. V rámci družstev 

hraje Oblastní přebor 5 ostravských klubů. V Oblastní soutěží A se rovněž angažuje 5 klubů 

z Ostravy a v Oblastní soutěží B účinkuje pouze SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. B. Mladší 

žáci hrají ligu – O putovní pohár president ČT. Město v něm reprezentují tři kluby, VD Start 

Ostrava A, TJ Baník Ostrava A a TK SC Ostrava A. V Oblastním přeboru A mladších žáků 

soutěží 4 kluby a v Oblastním přeboru B SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. Oblastní soutěž A 

pak hraje pět klubů. Starší žáci pak soutěží v KADET TOUR STARŠÍCH ŽÁKŮ – O putovní 

pohár prezidenta ČTS. Ostravu zde zastupují dva kluby, a to TK SC Ostrava a TJ Baník OKD 

Ostrava ve spojení s TK Havířovem A. V Oblastním přeboru A působí TK SC Ostrava B 

a VOKD Ostrava-Poruba, v Oblastním přeboru B pak SK tenisu Biocel Vratimov, o.s. a VD 

Start Ostrava A. Oblastní soutěž A hraje TK KENTAUR NOVA Vítkovice, TK SC Ostrava C 

a TJ Baník OKD Ostrava ve spojení s TK Havířovem B. V Oblastní soutěži B starších žáků se 

angažuje VD Start Ostrava B a TJ Sokol Stará Bělá. [21, 22] 

SC klub Ostrava 

 Klub pod tímto názvem vznikl v roce 2006 a patří mezi nejlepší a tři největší tenisové 

oddíly na Severní Moravě. Dříve byl známý jako TJ NH Ostrava, ve kterém se zrodily 

světové uznávané tenisové hvězdy a který má v Ostravě dlouholetou tradici. Klub má okolo 

150 aktivních členů ve všech věkových kategoriích a z toho značnou část tvoří mládež. 

Soutěží na úrovni jednotlivců i družstev a působí v nejvyšších českých soutěžích.  

 Klub má vybudovaný kvalitní a rozsáhlý sportovní areál. Spravuje 6 tenisových kurtů 

a halu, ve které je kromě tenisu provozován ještě badminton, squash, fitness a bowling. 
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Disponuje vlastní restaurací a nabízí relaxační služby. To že je areál na velmi vysoké úrovni 

dokládá fakt, že se v něm letos bude již po několikáté konat mezinárodní challenger 

Prosperita Open. K pozorování tenisových zápasů a turnajů je zde pro diváky vyhrazeno 

okolo 1 500 míst.  

2.5.2 Badminton 

 Badminton je atraktivní sport pro každého v každém věku. V dnešní době zažívá 

obrovský boom, vznikají badmintonové haly a je oblíbený širokou veřejností. Je jedním 

z nejrychlejších raketových sportů. Hráč musí mít postřeh a výbornou kondici. Během 

jediného zápasu často naběhá až několik kilometrů. Rychlost smeče přesahuje i 300 km/h. 

Hraje se pět disciplín jako v tenise. Při hře dva protivníci (popřípadě dvě dvojice) odpalují 

přes síť pomocí rakety opeřený míček a snaží se donutit protivníka k chybě. Chybou je 

zahrání míčku mimo vymezené území nebo neodehraní protivníkem správně zahraného 

míčku. Badminton hraje více než 230 milionů aktivních hráčů na pěti kontinentech. Český 

badmintonový svaz registruje asi 4500 hráčů ze 137 oddílů. [5] 

Badmintonové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

Pod SmBaS je v Ostravě organizováno pět klubů. Jedná se o Badminton klub Ostrava, 

TJ Sokol Ostrava-Zábřeh, TJ Sokol Plesná, TJ Sokol Klimkovice a VSK VŠB TU Ostrava. 

Soutěží se ve skupině jednotlivců, nebo ve skupině družstev dle určených věkových kategorií. 

VSK VŠB TU Ostrava nemá dětskou složku. Klub nejvíce zaměřený na mládež je TJ Sokol 

Klimkovice, který se také jako jediný účastní krajského přeboru. ČBaS pak dále řídí soutěže 

jako je GRAND PRIX mládeže, Mistrovství ČR smíšených družstev a jednotlivců 

v kategoriích mládeže a udává podmínky pro účast v nich. [28] 

TJ Sokol Klimkovice 

 Tento klub byl založen v roce 1981. Po několika letech však oddíl začal ztrácet na 

aktivitě, až jeho činnost sklouzla jen do rekreační oblasti. V roce 1998 byla činnost obnovena. 

Od roku 2000 oddíl znovu pracuje pod TJ Sokol. Sčítá 45 aktivních hráčů. I Když se jedná 

o klub, který nemá až tak dlouholetou tradici a historii, zaznamenal již celou řadu úspěchů, 

jež mu přinášejí především sportovci z mládežnických skupin. Výchova dětí a mládeže je také 

hlavním cílem tohoto klubu. Dokládá to celá řada ocenění jako zisk medailí na významných 
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turnajích, tituly mistra a mistryně republiky a pravidelné umísťování na vysokých příčkách 

v rámci soutěží a turnajů. [29] 

2.5.3 Stolní tenis 

Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) je 

bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, 

badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u ping-pongu 

horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. Hraje se buď dvouhra, nebo 

čtyřhra. Patří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím na světě. V České republice je stolní 

tenis s více než 24 tisíci registrovanými hráči jedenáctým nejrozšířenějším sportem. [6] 

Kluby stolního tenisu věnující se mládeži v Ostravě 

 V Ostravě existuje celkem 26 oddílů zaměřených na tento sport. Z toho nejmladším 

žákům ročníku 2002 a mladším se věnuje 5 klubů, mladším žákům narozeným v roce 2000 

a později 7 klubů a staršímu žactvu pak 9 klubů. Lze uvést např. TJ Ostrava KTS, TJ Sokol 

Hrabůvka, Vratimov-MG Odra GAS TTC, TJ Sokol Polanka a další. Mládež soutěží 

v kategorii jednotlivců nebo družstev. Pro žactvo všech věkových kategorií jsou pořádány 

Krajské bodovací turnaje mládeže. Konečné bodové pořadí v seriálu turnajů KBTM 

v jednotlivých věkových kategoriích je využito pro nominaci na MČR mládeže, případně 

Olympiádu dětí a mládeže a Krajské přebory mládeže MSSST. Krajských přeborů jednotlivců 

se mohou zúčastnit pouze nominovaní hráči a přeborníci okresů, kteří jsou řádně registrovaní 

a evidovaní u MSSST. Pro starší žáky ještě probíhají Krajské přebory MSSST družstev. 

Česká asociace stolního tenisu pro mládež také pořádá Bodovací turnaje mládeže ČR, které se 

konají v různých městech po celé republice, Kontrolní turnaj ČR, Mistrovství ČR družstev 

a jednotlivců a Velkou cenu Prahy. [19] 

TJ Ostrava KST 

Klub stolního tenisu TJ Ostrava KST je nástupcem tradičního a úspěšného klubu TJ 

NH Ostrava založeného v roce 1952, který patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České 

republice. Během let zde působila řada reprezentantů ČR. Ostrava bývala vždy dominantou 

stolního tenisu v České republice a v minulosti zde působilo v Extralize mužů sedm týmů 
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z deseti. V současnosti zůstal TJ Ostrava KST jediným, profesionálně vedeným klubem na 

území města Ostravy.  

Klub má kompletní strukturu soutěží od vrcholového sportu až po rekreační. Tréninky 

jsou vedeny po skupinách ve vyhrazených časech pod vedením kvalitních trenérů. V klubu 

působí jedno z pěti vybraných Střediskových center mládeže v ČR, které je zřízeno Českou 

asociací stolního tenisu, a jsou v něm připravováni reprezentanti ve věku 10-20 let. Klub je 

schopen organizovat turnaje vrcholového sportu, jako např. Mistrovství ČR družstev juniorů, 

Teichertův memoriál mládeže nebo Czech Open hendikepovaných sportovců. Organizuje ale 

i soutěže pro amatéry jako 11+1 a herna je v provozu od časných ranních až do pozdních 

večerních hodin. Kromě vrcholových hráčů je zde možno potkat také hráče nižších kategorií, 

hobby hráče nebo seniory a ve vyhrazených časech si sem může přijít zahrát i kterýkoliv 

občan města Ostravy. [20] 

2.5.4 Lyžování 

 Lyžování je zimní sport spočívající v pohybu člověka vlastní silou po sněhu pomocí 

lyží, páru dlouhých úzkých desek (původně dřevěných, dnes častěji z kompozitních materiálů) 

připojených k lyžařským botám pomoc lyžařského vázání. Lyžování původně sloužilo 

k dopravě, v průběhu 20. století se postupně stalo zejména sportovní a rekreační aktivitou. 

Lyžování je mnoha odvětvími zastoupeno na zimních olympijských hrách. 

 Alpské lyžování (někdy též zvané sjezdové lyžování) je disciplína závodního 

lyžování, v níž se závodník snaží o projetí dané trati ze svahu dolů v co nejkratším čase. Trať 

je na svahu vyznačena bránami, které závodníci musí projet způsobem odpovídajícím 

pravidlům konkrétní disciplíny. 

 Slalom se jezdí na trati, která je nejkratší ze všech disciplín a má brány nejblíže 

u sebe. Dosahované rychlosti jsou nejnižší ze všech disciplín a závodníci trať projíždějí 

krátkými oblouky v rychlém sledu. Závod se jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu 

v jednom dni, pro každé kolo je postavena jiná trať. Pořadí je určeno součtem časů z obou 

kol, vítězem se stává závodník s nejrychlejším celkovým časem. Doporučená vzdálenost tyčí 

od sebe je asi 13 metrů (v případě tradičních oblouků). 

 Obří slalom - trať pro obří slalom je delší než pro slalom a brány jsou dále od sebe. 

Dosahované rychlosti jsou vyšší než u slalomu a závodníci trať projíždí delšími oblouky ve 

volnějším sledu. Závod se jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu v jednom dni, pro 
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každé kolo je postavena jiná trať. Pořadí je určeno součtem časů z obou kol, vítězem se stává 

závodník s nejrychlejším celkovým časem. Obří slalom se také označuje GS (z anglického 

Giant Slalom). 

 Super obří slalom - trať pro super obří slalom (Super G) je delší než pro obří slalom 

a brány jsou také dále od sebe. Dosahované rychlosti jsou vyšší než u obřího slalomu 

a závodníci trať projíždějí dlouhými oblouky ve volném tempu. Trať obvykle obsahuje také 

skoky a sjezdové pasáže. Závod se jezdí jednokolovým systémem. Vítězem se stává závodník 

s nejrychlejším časem. Super obří slalom se také označuje Super-G (z anglického Super Giant 

Slalom). 

 Sjezd je nejrychlejší disciplínou alpského lyžování. Trať je nejdelší ze všech disciplín 

a brány v podstatě jen ohraničují trať. Sjezd obsahuje náročné oblouky ve vysokých 

rychlostech, skoky a rovné pasáže. Závod se jezdí jednokolovým systémem. Vítězem se stává 

závodník s nejrychlejším časem. 

 Alpská kombinace se skládá z jednoho kola sjezdu a jednoho kola slalomu 

(v minulosti bývala slalomová kola dvě). Všechny časy jsou sečteny a vítězem je závodník 

s nejkratším celkovým časem. Sjezd a slalom do kombinace se konají odděleně od 

samostatných disciplín a jsou také kratší. [10] 

Lyžařské kluby věnující se mládeži v Ostravě 

V Ostravě lze nalézt tři kluby, které se věnuji dětem v oblasti sjezdového lyžování. 

Jedná se o lyžařský oddíl Baník Ostrava, Ski Vítkovice Bílá a Penguin´s ski club. Hlavní 

činnosti těchto klubů je profesionální výuka lyžování a sportovní příprava dětí ve věku od 

3 do 15 let. Z hlediska věku jsou děti rozděleny do dvou kategorií. Do 11 let je tzv. 

předžactvo, které závodí pouze v disciplíně obřího slalomu. Od 12 let jsou žáci, kteří se 

účastní tří disciplín – obřího slalomu, slalomu a super obřího slalomu.  

Ski Vítkovice Bílá 

SKI Vítkovice-Bílá je občanské sdružení, které slouží již od roku 1965 pro lyžařskou 

veřejnost Ostravska a Beskyd při uspokojování zájmu o sjezdové a běžecké lyžování. Jeho 

hlavní činností je výchova mládeže, která se zabývá sjezdovým lyžováním. Provozovatelem 

zařízení lyžařského areálu v Bílé je společnost SKI Bílá - Služby s.r.o. Společným cílem je 

vytváření výborných podmínek pro lyžařskou veřejnost, ale současně s tím vytváření 
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podmínek i pro rozvoj sportovních aktivit lyžařů závodníků. Společnými aktivitami s obcí 

Bílá stále modernizuje a rozšiřuje areál na obou kopcích nad údolím řeky Bílá Ostravice. [26] 

2.5.5 Golf 

 Golf je venkovní sport, ve kterém samotný hráč nebo malá skupinka hraje malým 

golfovým míčkem do jamky a používá přitom různé hole. Golfová hra spočívá v hraní 

míčkem z odpaliště do jamky ranou nebo postupnými ranami v souladu s pravidly. Má se za 

to, že golf, tak jak ho známe, pochází ze Skotska a byl hrán na Britských ostrovech po několik 

století. O původu slova golf dodnes není zcela jasno. Přestože byl golf vždy považován za hru 

pro elitu, v současné době získává širokou popularitu a počet hráčů po celém světě stále roste. 

Kvalifikované odhady hovoří o 50 milionech hráčů golfu na celém světě a o 32 tisících 

golfových hřišť. V České republice je okolo 30 tisíc registrovaných golfistů, počet hřišť 

překročil 80 a další jsou stále ve výstavbě. [8] 

Golfové kluby věnující se mládeži v Ostravě 

V Ostravě působí čtyři golfové kluby, které se zabývají výchovou mládeže v oblasti 

tohoto sportu. Jedná se o Steel Golf Club Ostrava, Slezsko-Ostravský Golfový Club, Park 

Golf Club Ostrava a Golf Club Ostrava. Soutěže probíhají buď ve skupině jednotlivců, nebo 

ve skupině družstev. Turnaje jsou pořádány v rámci regionu i v rámci celé ČR. Pro soutěž 

jsou rovněž udány věkové kategorie. V Nejnižší kategorii jsou mladší žáci ve věku 7 – 12 let. 

Od 13 do 14 let jsou starší žáci a od 15 do 16 jsou kadeti. Českou golfovou federací je 

například pořádáno MČR družstev do 14 a 18 let, Národní golfová tour mládeže pro 

jednotlivce a na Moravě je organizován Morava CUP a Dětská Morava Tour. [23] 

Park Golf Club Ostrava 

Park Golf Club Ostrava (PGCOV) je sportovním klubem občanského sdružení TJ 

Ostrava. Byl založen v roce 1968 jako Park Golf Club Ostrava -  oddíl TJ Nová huť Ostrava, 

člena tehdejšího ČSTV. V současné době spravuje a provozuje golfové hřiště v Šilheřovicích, 

které členové klubu po jeho vzniku v letech 1968-70 jako majetek TJ vybudovali a na něm 

i svoji sportovní činnost od jeho otevření v roce 1970 realizují. V současné době PGCOV 

sdružuje 852 svých členů. 

Výchova nejmenších golfových nadějí a mládežnický golf mají v tomto klubu již 

dlouhou tradici. Jako ocenění klubu za dlouhodobou práci s mládeží ČGF udělila klubu v roce 
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2006 statut Tréninkového Centra Mládeže (TCM). Po zisku sedmi medailí z nejvyšších 

republikových soutěží se toto TCM stalo nejúspěšnější v ČR pro rok 2007. TCM se zaměřuje 

jak na začátečníky, tak i pokročilé golfisty. V současné době má klub v přípravce 

a reprezentaci TCM 40 dětí. Věková hranice pro vstup dětí do klubových tréninků se 

pohybuje od 4 do 18 let.  Šikovní mladí hráči jsou vybírání do Reprezentačních týmů 

PGCOV, které se pak účastní národních i regionálních turnajů. Pokud jsou úspěšní také na 

této úrovni, pak mohou být vybráni Českou golfovou federací do Reprezentace ČR. 

Výborných výsledků dosahují tito reprezentanti také v individuálních soutěžích. Pravidelně 

získávají herní zkušenosti na Dětské Morava Tour, ti nejlepší se potom nominují i na Major 

turnaje v jednotlivých regionech České Republiky nebo na Mistrovství České Republiky dětí 

a mládeže. [24] 
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3. Analýza nákladů na provozování vybraných sportů  

V následující kapitole je provedena analýza nákladů na provozování vybraných sportů. 

Sporty jsou z důvodu určitých odlišností rozděleny pro potřebu této analýzy na dvě složky 

a to na kolektivní a individuální. Jako zástupci kolektivních sportů v regionu Ostrava jsou 

vybrány: fotbal, hokej, basketbal, volejbal, házená a florbal. Druhá skupina je pak tvořena 

tenisem, golfem, lyžováním, badmintonem a stolním tenisem. Cílovou skupinou práce jsou 

chlapci ve věku 9 let, kteří s daným sportem začínají. Všechna data jsou vyčíslena za rok. 

Jsou zpracovávána a vyjádřena jednak absolutní cenou v peněžních jednotkách, a jednak 

relativní cenou v procentech, která nám udává poměr ceny daného zboží k ceně jiného zboží 

nebo jiné základně. 

3.1  Náklady na kolektivní sporty 

Náklady jsou rozděleny do čtyř skupin: náklady na členství, náklady na výzbroj 

a výstroj, náklady na dopravu a účast na turnajích a náklady na soustředění. Nejprve jsou 

zkoumány jednotlivé skupiny zvlášť a následně je vyčíslená suma celkových nákladů na 

vybraný sport.  

3.1.1 Náklady na členství 

Náklady na členství jsou zpracovány v tabulkách č. 3.1 a 3.2, a dále pak znázorněny 

pomocí grafů č 3.1 a 3.2.  

V níže uvedené tabulce jsou u jednotlivých sportů sledovány tři nákladové položky, 

a to členské příspěvky, členský poplatek a registrační průkaz. Jsou vyjádřeny v absolutních 

cenách (v Kč). Na konci tabulky je suma celkových nákladů na členství.  

Tab. č. 3.1 Náklady na členství (Kč) 

 
Fotbal Hokej Florbal Házená Volejbal Basketbal 

Členské příspěvky 3 000 6 000 4 000 2 500 1 000 3 000 

Členský poplatek 100 0 0 125 50 100 

Registrační průkaz 0 0 0 0 50 50 

Celkem 3 100 6 000 4 000 2 625 1 100 3 150 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.1 Absolutní vyjádření nákladů na členství 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou zobrazeny podíly jednotlivých nákladových položek 

vzhledem k celkovým nákladům na členství v rámci každého sportu. Relativní struktura je 

uváděna v procentech. 

Tab. č. 3.2. Relativní struktura nákladů na členství (%) 

  Fotbal Hokej Florbal Házená Volejbal Basketbal 

Členské příspěvky 96,8 100,0 100,0 95,2 90,9 95,2 

Členský poplatek 3,2 0,0 0,0 4,8 4,5 3,2 

Registrační průkaz 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,6 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.2 Relativní struktura nákladů spojených se členstvím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulek a grafů je zřejmé, že největší náklady jsou vynaloženy na členské příspěvky 

klubu. U všech sportů přesahují 90% celkových nákladů na členství. U hokeje a florbalu jsou 

to dokonce jediné náklady spojené se členstvím. Dosahují však nejvyšších čísel. Roční 

náklady hokeje z hlediska členských příspěvků jsou vyčísleny na 6 000 Kč a roční náklady 

florbalu na 4 000 Kč. Jako nejméně nákladný sport z hlediska členských příspěvků lze 

považovat volejbal, kde roční náklady činí 1 000 Kč. 

 Další část nákladů tvoří členský poplatek, který se odvádí jednou ročně zastřešující 

organizaci, které je klub členem. Pohybuje se od 3,2 % do 4,8 % na celkových nákladech na 

členství daného sportu. V absolutních cenách je pak tato částka uvedena v rozmezí 50 Kč až 

125 Kč.  

 Poslední složkou jsou náklady na registrační průkaz, který je nutno vystavit, aby se 

hráč mohl aktivně zapojovat do utkání a angažovat se ve sportovních soutěžích. Vystavuje se 

však pouze při prvním začlenění do vybraného klubu. Tento náklad je hrazen rodiči pouze 

u volejbalu a basketbalu, a to ve výši 50 Kč. V relativní struktuře pak představuje podíl 4,5 % 

u volejbalu a 1,6 % u basketbalu.  

 Z hlediska nákladů na členství lze říci, že nejvíce finančních prostředků musí být 

rodiči vynaloženo na hokej. Jedná se o částku 6 000 Kč za rok. Opačnou pozici pak zaujímá 

volejbal, kde tyto náklady činí pouze 1 100 Kč. 
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3.1.2 Náklady na výzbroj a výstroj 

 Pro vykonávání sportovní činnosti hraje v dnešní době nezbytnou roli také výzbroj 

a výstroj sportovců. Nové technologie, vyskytující se právě v tomhle odvětí, často pozitivně 

ovlivňují jejich výkony. Ve výstroji je zahrnuto oblečení a obuv. Výzbroj pak představuje 

veškeré náčiní a pomůcky, které jsou pro provozování dané sportovní činnosti nezbytné. 

 U sportů vykonávaných v halách nejsou ve výzbroji a výstroji zahrnuty náklady na 

oblečení. Pro potřeby daných sportovních činností nejsou totiž požadované specifické 

sportovní úbory a předpokládá se, že děti mají své vlastní oblečení určené pro sport. Jinak je 

to s obuví, které by měla být věnována větší pozornost z důvodu častého zatížení nohou. 

Nesprávně vybraná bota může mít vliv na celkové zdraví jedince. Na základě těchto 

skutečností je sálová obuv zahrnuta do nákladů na výzbroj a výstroj.  

 Tyto náklady budou opět pro jednotlivé sporty zobrazeny v tabulkách a znázorněny 

pomocí grafů.  

V následující tabulce č. 3.3 jsou analyzovány nákladové položky výzbroje a výstroje 

určené pro fotbal. Jsou sledovány z hlediska absolutních cen a z hlediska tvorby podílu 

v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj. 

Tab. č. 3.3 Náklady na výzbroj a výstroj – fotbal 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Oblečení vycházkové a sportovní 2 500 53,2 

Kopačky 750 16,0 

Sálová obuv 750 16,0 

Míč 400 8,5 

Chrániče 300 6,4 

Celkem 4 700 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.3 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj - fotbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.4 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – fotbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka i graf udávají, že dominantní postavení nákladů na výzbroj a výstroj 

představuje sportovní a vycházkové oblečení,  a to podílem 53,2 %.  V absolutním vyjádření 

pak jde o částku 2 500 Kč. FC Baník Ostrava si zakládá na prezentaci svého klubu, a proto již 

od žáků nosí jeho členové sportovní a vycházkový stejnokroj. V letošním roce se jedná 

o oblečení značky JOMA. Stejným poměrem 16% se pak dělí na nákladech kopačky a sálová 
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obuv. V peněžních jednotkách je to 750 Kč. Míč za 400 Kč představuje podíl 8,5 %.  

Chrániče v hodnotě 300 Kč mají menší podíl, a to 6,4 % na celkových nákladech na výzbroj 

a výstroj.  

 Celkové náklady na výzbroj a výstroj určenou pro fotbal jsou vyčísleny na 4 700 Kč.  

V následující tabulce jsou zkoumány nákladové položky výzbroje a výstroje nezbytné 

pro hokej. Jsou sledovány z hlediska absolutních cen a z hlediska tvorby podílu v relativní 

struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.4 Náklady na výzbroj a výstroj – hokej 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Přilba 1 800 15,3 

Chrániče ramen 1 200 10,2 

Chrániče loktů 700 5,9 

Holenní chrániče 1 000 8,5 

Suspenzor 300 2,5 

Kalhoty 1 300 11,0 

Štulpny 200 1,7 

Brusle 2 000 16,9 

Hokejka 1 000 8,5 

Rukavice 1 100 9,3 

Taška 1 200 10,2 

Celkem 11 800 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.5 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj - hokej 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf č. 3.6 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – hokej 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Struktura nákladů na výzbroj a výstroj je u ledního hokeje nejrozsáhlejší. Hokej je 

velmi rychlá, dynamická a tvrdá hra, a proto je nutno mít příslušné vybavení k jeho 

provozování. Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v průměrných cenách. Největší podíl 

na nákladech na výzbroj a výstroj mají brusle s 16,9 % v hodnotě 2 000 Kč, dále pak přílba 
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s 15,3 % v hodnotě 1 800 Kč. Poté následují kalhoty za 1 300 Kč s podílem 11 %, chrániče 

ramen a taška v hodnotě 1 200 Kč s podílem 10,2 %. Okolo osmi až devíti procent se 

pohybují holenní chrániče, hokejka a rukavice. Nezanedbatelnou část pak tvoří chrániče loktů 

s 5,9 %. Poslední dva náklady s podíly 2,5 % a 1,7 % představuje suspenzor, který má pro 

muže významnou ochrannou funkci a štulpny.  

 Součet nákladů na výzbroj a výstroj pro hokej celkem činí 11 800 Kč.  

Níže uvedená tabulka zobrazuje nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro 

florbal. Jsou sledovány z hlediska absolutních cen a z hlediska tvorby podílu v relativní 

struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.5 Náklady na výzbroj a výstroj – florbal 

  
Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Sálová obuv 800 44,4 

Hokejka 1 000 55,6 

Celkem 1 800 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.7 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj - florbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.8 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – florbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky a grafů lze vyčíst, že florbal z hlediska výzbroje a výstroje zahrnuje pouze 

dva náklady, a to sálovou obuv v hodnotě 800 Kč s podílem 44, 4 % a florbalovou hokejku za 

1 000 Kč s podílem 55,6 % na celkových nákladech na výzbroj a výstroj.  

Suma nákladů na výzbroj a výstroj určenou pro florbal činí 1 800 Kč.  

V následující tabulce jsou uvedeny nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro 

házenou. Jsou sledovány jednak z hlediska absolutních cen, a jednak z hlediska tvorby podílu 

v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.6 Náklady na výzbroj a výstroj – házená 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (Kč) 

Sálová obuv 800 61,5 

Chrániče kolen 250 19,2 

Míč 250 19,2 

Celkem 1 300 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

44,4% 

55,6% 

Sálová obuv

Hokejka



38 

 

Graf č. 3.9 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – házená 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.10 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – házená 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce i grafech je možno vidět, že skladbu celkových nákladů na výzbroj a výstroj 

tvoří tři položky. Dominantní podíl 61,5 % zaujímá sálová obuv a je vyjádřená částkou 800 

Kč. Stejný podíl 19,2 % a částka 250 Kč představuje chrániče kolen a míč. Míče si děti 

mohou vypůjčit i na tréninku v hale, ale bývá zvykem, že jim rodiče kupují jejich vlastní, 

a proto je tento náklad zahrnut do výše uvedené struktury.    
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Náklady na výzbroj a výstroj určenou pro házenou jsou celkem vyčísleny na 1 300 Kč. 

V další tabulce jsou vyčísleny nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro 

volejbal. Jsou sledovány jak z hlediska absolutních cen, tak z hlediska tvorby podílu 

v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.7 Náklady na výzbroj a výstroj – volejbal 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní vyjádření (%) 

Sálová obuv 800 76,2 

Chrániče kolen 250 23,8 

Celkem 1 050 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.11 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – volejbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.12 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – volejbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky i grafů lze vysledovat, že náklady na výzbroj a výstroj pro volejbal jsou 

obdobné jako u házené. Liší se pouze v jedné nákladové položce. U volejbalu se preferuje, že 

míče jsou dětem poskytnuty klubem v hale při tréninku a rodiče tak nemusí svým dětem 

kupovat jejich vlastní. Nejdražší položka pro tento sport je sálová bota v hodnotě 800 Kč 

s podílem 76,2 %. Výrazně menší podíl 23,8 % a částku 250 Kč vykazují chrániče kolen.  

Celkové náklady na výzbroj a výstroj určenou pro volejbal tedy činí 1 050 Kč.  

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány nákladové položky výzbroje a výstroje 

určené pro basketbal. Jsou stanoveny v absolutních cenách a dále sledovány z hlediska tvorby 

podílu v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.8 Náklady na výzbroj a výstroj – basketbal 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Sálová obuv 800 69,6 

Míč 350 30,4 

Celkem 1 150 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.13 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – basketbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.14 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – basketbal 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro basketbal je zřejmé, že tento sport, rovněž jako výše zmiňované halové sporty, 

není na výzbroj a výstroj pro rodiče finančně náročný. Největší položka je tvořena sálovou 

obuví v hodnotě 800 Kč a s podílem necelých sedmdesáti procent. Druhým nákladem je pak 

míč za 350 Kč, který se podílí na celkových nákladech na výzbroj a výstroj 30,4 %. Míč je 
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také poskytován na trénincích klubem, je však zvykem jako u házené, že rodiče kupují dětem 

jejich vlastní balon, a proto je také tento náklad zahrnut do uvedené struktury.   

 Částka 1 150 Kč představuje celkové náklady na výzbroj a výstroj určenou pro 

basketbal.  

 Z hlediska nákladů na výzbroj a výstroj je nejdražší hokej s částkou 11 800 Kč, 

podstatně méně nákladný je fotbal s částkou 4 700 Kč. Halové sporty nejsou z hlediska 

výzbroje a výstroje příliš nákladné, a proto jsou částky podstatně nižší. Florbal představuje 

částku 1 800 Kč, házená 1 300 Kč, basketbal 1 150 Kč a volejbal 1 050 Kč.  

3.1.3 Náklady na dopravu a účast na turnajích  

U kolektivních sportů se většina utkání koná v rámci celoroční soutěže a rodiče tak 

nemusí vynaložit žádné finanční prostředky na startovné a účast na turnajích. Výjimkou pak 

mohou být turnaje konané právě nad rámec těchto organizovaných soutěží. Jedná se např. 

o různé vánoční a další turnaje pořádané při nejrůznějších příležitostech. Tyto akce jsou však 

pro dětí dobrovolné a nejsou proto zahrnuty do nákladů.  

Druhou položkou je doprava. Družstva se na zápasy a utkání dopravují buď autobusem 

nebo auty. Významnou skutečností pak je délka cesty, na které se týmy vydávají. Určitý 

rozdíl bude u klubů, které hrají vyšší soutěže a jezdí po celé republice, než u klubů, které jezdí 

pouze v rámci regionu. U dětí ve věku 9 let se však jedná především o regionální účast na 

soutěžích.  

Tabulka č. 3.9 nám ukazuje, že většina vybraných klubů dětem dopravu na zápasy 

a turnaje hradí. Pouze FC Baník Ostrava zatěžuje peněženky rodičů a to částkou 10 000 Kč a  

1. SC WOOW Vítkovice částkou 2 400 Kč. Obě částky jsou uváděny za rok.  

3.1.4 Náklady na soustředění 

Sportovní soustředění se pořádá mimo hlavní soutěžní sezónu. Jeho smyslem je 

především zpestřit pro děti daný sportovní rok, načerpat nové síly a připravit je na další 

sezonu. Odjíždí se většinou do jiného prostředí, nejlépe do hor nebo k moři. Pobyty v cizině 

jsou však více finančně nákladné.  
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Bývá zpravidla organizováno na dobu sedmi dnů. Program je upraven tak, aby v něm 

byly zahrnuty prvky tréninku, zábavy a relaxace. Trénuje se zpravidla dvakrát denně, děti 

mají zajištěnou stravu i pitný režim. Účast dětí na těchto soustředěních má vliv i na fungování 

celého týmu. Právě zde totiž probíhá nejvíce socializačních procesů a utužují se přátelské 

vztahy, které jsou základem pro kolektivní sporty. Klub s nefunkčními vzájemnými vztahy 

jen těžko dosáhne kvalitních výsledků v soutěžích.  

Z tabulky č. 3.9 lze vyčíst, že většina klubů si je vědoma všestranné důležitosti 

soustředění a každoročně ho pořádá. Podle uvedených cen lze říci, že jsou spíše využívány 

pobyty v naší republice. Pouze hokejisté dávají většinou přednost přímořským oblastem. Jako 

výjimka je uveden fotbalový klub FC Baník Ostrava, který organizuje soustředění až pro 

vyšší věkové kategorie. 

V následující tabulce jsou vyčísleny čtyři nákladové položky v rámci každého sportu, 

a to celkové náklady na členství, na výzbroj a výstroj, na dopravu a účast na turnajích a na 

soustředění. Jsou vyjádřeny v absolutních cenách (v Kč). Velmi důležitá je na konci tabulky 

suma těchto nákladů udávající, které sporty jsou pro rodiče nejvíce a nejméně finančně 

náročné. 

Tab. č. 3.9 Absolutní vyjádření celkových nákladů na vybrané sporty (Kč) 

  Fotbal Hokej Florbal Házená Volejbal Basketbal 

Náklady na členství 3 100 6 000 4 000 2 625 1 100 3 150 

Náklady na výzbroj a výstroj 4 700 11 800 1 800 1 300 1 050 1 150 

Doprava a účast na turnajích 10 000 0 2 400 0 0 0 

Soustředění 0 4 500 3 500 2 500 2 300 3 200 

Celkem 17 800 22 300 11 700 6 425 4 450 7 500 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.15 Absolutní vyjádření celkových nákladů na vybrané sporty 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V následující tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých nákladových položek 

vzhledem k celkovým nákladům v rámci každého sportu. Relativní struktura je uváděna 

v procentech.   

Tab. č. 3.10 Relativní struktura celkových nákladů na vybrané sporty (%) 

  Fotbal Hokej Florbal Házená Volejbal Basketbal 

Náklady na členství 17,4 26,9 34,2 40,9 24,7 42,0 

Náklady na výzbroj a výstroj 26,4 52,9 15,4 20,2 23,6 15,3 

Doprava a účast na turnajích 56,2 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 

Soustředění 0,0 20,2 29,9 38,9 51,7 42,7 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.16 Relativní struktura celkových nákladů na vybrané sporty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky a grafů je vidět, které sporty jsou pro rodiče nejméně a nejvíce 
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s 3 200 Kč, házená 2 500 Kč a volejbal s částkou 2 300 Kč. Fotbalový klub pořádá 

soustředění až od starších věkových kategorií, proto je u cílové skupiny dětí ve věku 9 let 

roven nule.  

Fotbal – nejvyšší nákladovou položku představuje s částkou 10 000 Kč doprava 

a účast na turnajích a podílí se na celkových nákladech na daný sport 56,2 %. Druhou 

významnou položkou je pak výzbroj a výstroj v hodnotě 4 700 Kč s podílem 26,4 %.  

Nejméně náročný je tento sport z hlediska nákladů na členství, které činí 3 100 Kč a tvoří 

podíl 17,4 %. 

Hokej – nejvyšší náklad představuje výzbroj a výstroj s částkou 11 800 a s podílem 

52,9 %. Další položkou jsou pak náklady na členství, které činí 6 000 Kč a podílejí se 26,9 % 

na celkových nákladech na daný sport. Soustředění pak tvoří podíl 20,2 % a činí 4 500 Kč.  

Florbal – náklady spojené se členstvím v hodnotě 4 000 Kč a s podílem 34,2 % 

představují pro florbal nejvyšší náklad. S podílem 29,9 % a částkou 3 500 Kč následuje 

položka soustředění. Poté doprava a účast na turnajích s částkou 2 400 Kč s podílem 20,5 % 

a poslední náklad tvoří výzbroj a výstroj s částkou 1 800 Kč a podílem 15,4 % na celkových 

nákladech na vybraný sport.  

Házená – náklady spojené se členstvím jsou rovněž nejvyšším nákladem pro házenou, 

a to v částce 2 625 Kč a s podílem 40,9 %. Druhou položkou je soustředění s částkou 2 500 

Kč a podílem 38,9 %. Nejméně nákladná je házená z hlediska výzbroje a výstroje, která činí 

1 300 Kč a podílí se na celkových nákladech na daný sport 20,2 %.  

Volejbal – volejbal lze považovat za nejlevnější sport z hlediska všech skupin 

nákladů. S částkou 2 300 Kč a podílem 51,7 % dominuje mezi náklady položka soustředění. 

Poté následují dvě položky s téměř stejnou částkou a podílem na celkových nákladech na 

daný sport. Náklady na členství a náklady na výzbroj představují podíl okolo 24 % a částku 

okolo 1 100 Kč.  

Basketbal – u basketbalu mají dominantní postavení dvě položky a to soustředění 

a náklady na členství. Částka těchto nákladů je vyčíslena na 3 200 Kč. Podíl na celkových 

nákladech činí 42 %. Nejnižší náklad pak představuje výzbroj a výstroj pro daný sport 

s částkou 1 150 Kč a podílem 15,3 %.  
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Nejdražším sportem je hokej s celkovými náklady ve výši 22 300 Kč. Dále pak 

následuje fotbal s 17 800 Kč, florbal s 11 700 Kč, basketbal s 7 500 Kč, házená s 6 425 Kč 

a nejlevnější volejbal s 4 450 Kč. 

3.2 Náklady na individuální sporty 

Náklady na individuální sporty jsou rovněž rozčleněny do čtyř skupin. Náklady na 

členství, výzbroj a výstroj a soustředění jsou shodné s náklady na kolektivní sporty. Jinou 

složkou pak budou náklady na provozování vybraného sportu, ve kterých je zahrnuta položka 

trenéra, pronájem hřiště, haly a další. U individuálních sportů je nutné upřesnit, že dítě ve 

věku 9 let s daným sportem začíná a nebude se první rok účastnit žádných turnajů.  

Doprava a startovné na turnajích totiž v dalších letech a sportovním vývoji jedince 

představuje významný náklad. Většinou si jej sportovec hradí sám a záleží pouze na něm, zda 

bude objíždět turnaje po celé republice nebo jen v rámci regionu a zda odehraje jeden turnaj, 

či dvacet. Tato problematika je díky těmto individuálním přístupům velmi rozsáhlá a těžko 

zmapovatelná, a proto nebude v této práci analyzována.  

Zajímavostí u těchto sportů také je, že některé kluby vybírají roční členské příspěvky, 

které mohou částečně nebo plně pokrýt náklady na provozování dané sportovní činnosti, nebo 

naopak nevybírají žádné příspěvky a zvlášť se pak vyčíslují jednotlivé položky jako je např. 

trenér, pronájem hřiště, kurtů, haly a další.  

3.2.1 Náklady na členství 

 Náklady na členství jsou zaznamenány v tab. č. 3.11 a dále pak znázorněny pomocí 

grafů.  

V níže uvedené tabulce jsou u jednotlivých sportů sledovány dvě nákladové položky, 

a to členské příspěvky a členský poplatek. Jsou vyjádřeny v absolutních cenách (v Kč). Na 

konci tabulky je suma celkových nákladů na členství.  
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Tab. č. 3.11 Náklady na členství (Kč) 

 
Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Členské příspěvky 0 2 000 0 5 000 15 000 

Členský poplatek 0 100 0 0 250 

Celkem 0 2 100 0 5 000 15 250 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.17 Absolutní vyjádření nákladů na členství 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou zobrazeny podíly jednotlivých nákladových položek 

vzhledem k celkovým nákladům na členství v rámci každého sportu. Relativní struktura je 

uváděna v procentech.   

Tab. č. 3.12 Relativní struktura nákladů na členství (%) 

  Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Členské příspěvky 0,0 95,2 0,0 100,0 98,4 

Členský poplatek 0,0 4,8 0,0 0,0 1,6 

Celkem 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.18 Relativní struktura nákladů spojených se členstvím 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Náklady na členství zahrnují dvě položky, a to členské příspěvky, které se odvádí 

klubu a členský poplatek, který se odvádí zastřešující organizaci, jejíž je klub členem. 
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3.2.2 Náklady spojené s provozováním sportu 

Náklady spojené s provozováním sportu jsou uvedeny v tab. č. 3.13 a znázorněny 

prostřednictvím grafů.  

V následující tabulce jsou u jednotlivých sportů vyčísleny čtyři nákladové položky, 

a to pronájem hřiště a kurtů, pronájem haly, náklady na trenéra a na zakoupení permanentky 

na kopec. Jsou vyjádřeny v absolutních cenách (v Kč). Na konci tabulky je suma celkových 

nákladů spojených s provozováním sportu.  

 Tab. č. 3.13 Absolutní vyjádření nákladů spojených s provozováním sportu (Kč) 

  Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Hřiště, kurt 2 000 0 0 1 000 0 

Hala 12 000 0 3 500 0 0 

Trenér 20 000 0 1 000 0 0 

Permanentka na kopec 0 0 0 0 2 500 

Celkem 34 000 0 4 500 1 000 2 500 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf č. 3.19 Absolutní vyjádření nákladů spojených s provozováním sportu  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny podíly jednotlivých nákladových položek 

vzhledem k celkovým nákladům spojených s provozováním sportu v rámci každého 

sportovního odvětví. Relativní struktura je uváděna v procentech.   

Tab. č. 3.14 Relativní struktura nákladů spojených s provozováním sportu (%) 

 
Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Hřiště, kurt 5,9 0,0 0,0 100,0 0,0 

Hala 35,3 0,0 77,8 0,0 0,0 

Trenér 58,8 0,0 22,2 0,0 0,0 

Permanentka na kopec 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Celkem 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.20 Relativní struktura nákladů spojených s provozováním sportu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jednotlivé položky nákladů spojených s provozováním sportovní činnosti jsou sledovány 

pro každý sport zvláště.  

 Tenis – jako nejvyšší náklad je ceněný trenér, a to v částce 20 000 Kč a s podílem 

 58,8 % na celkových nákladech dané skupiny. Druhým významným nákladem je pronájem 

haly v zimním období za 12 000 Kč a představuje v relativní struktuře podíl 35,3 %. Nejnižší 

položkou je pak pronájem kurtu v letním období v částce 2 000 Kč s podílem 5,9 %.   
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 Badminton – tyto náklady jsou v plné výši hrazeny z členských příspěvků. 

 Stolní tenis – nejdražší položkou je pronájem haly, který činí 3 500 Kč a v relativní 

struktuře představuje podíl 77,8 %. Druhým nákladem je trenér za 1 000 Kč s podílem  

22, 2  %. 

 Golf – u golfu tvoří jediný dodatečný náklad pronájem hřiště za částku 1000 Kč 

a představuje tak podíl 100 % na celkových nákladech této skupiny. Tréninky a trenér jsou 

hrazeny z členských příspěvků.  

 Lyžování – pro kompletní provozování této sportovní činnosti je krom členských 

příspěvků nutno zakoupit ještě celoroční permanentku na kopec v hodnotě 2 500 Kč. 

V relativní struktuře nákladů spojených s provozováním sportu pak permanentka zaujímá 

podíl 100 %. 

 Z hlediska nákladů spojených s provozováním sportu je možno říci, že nejvíce 

nákladný je tenis v částce 34 000 Kč, dále pak stolní tenis v částce 4 500 Kč, lyžování 

v 2 500 Kč a golf v 1 000 Kč. 

3.2.3 Náklady na výzbroj a výstroj 

Výzbroj a výstroj plní stejnou úlohu jako u kolektivních sportů. U tenisu, badmintonu 

a stolního tenisu rovněž nebude oblečení zahrnuto do nákladů na výzbroj a výstroj za 

předpokladu, že má dítě své vlastní.  

 Tyto náklady budou opět pro jednotlivé sporty zobrazeny formou tabulky 

a znázorněny pomocí grafů.  

 V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány nákladové položky výzbroje a výstroje 

určené pro tenis. Jsou stanoveny v absolutních cenách a dále sledovány z hlediska tvorby 

podílu v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj. 

Tab. č. 3.15 Náklady na výzbroj a výstroj – tenis 

  Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Raketa 2 000  44,4 

Tenisky 1 500  33,3 

Výplet 1 000  22,2 

Celkem 4 500  100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3. 21 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj - tenis 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.22 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj - tenis

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka i grafy udávají, že dominantní postavení nákladů na výzbroj a výstroj 
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položkou jsou pak tenisky s částkou 1 500 Kč a podílem 33,3 %. Výhodou tenisové obuvi je, 
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povrchu kurtů a jednak aby podrážka nedělala šmouhy v hale. Posledním nákladem je výplet, 
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vyměnit. Výměna se provádí za 1 000 Kč a tento náklad zaujímá v relativní struktuře nejnižší 

podíl, a to 22,2 %. 

Celkové náklady na výzbroj a výstroj určenou pro tenis činí 4 500 Kč. 

V následující tabulce jsou uvedeny nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro 

badminton. Jsou sledovány jednak z hlediska absolutních cen, jednak z hlediska tvorby podílu 

v relativní struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.16 Náklady na výzbroj a výstroj – badminton 

 
Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Raketa 650 21,3 

Sálová obuv 800 26,2 

Míčky 1 600 52,5 

Celkem 3 050 100,0 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.23 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – badminton 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.24 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – badminton 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky i grafů lze vysledovat, že náklady na výzbroj a výstroj u badmintonu tvoří tři 

položky. Tu nejvyšší představují badmintonové míčky (košíky), které se při pravidelných 

trénincích velmi rychle opotřebovávají. Je proto nutné kupovat zhruba každé tři měsíce novou 

sadu míčků. Celkem za rok pak tento náklad činí 1 600 Kč a tvoří podíl 52,5 % na celkových 

nákladech na výzbroj a výstroj pro daný sport. Sálová obuv jako druhý nejvyšší náklad za 

800 Kč představuje podíl 26,2 %. Nejméně nákladná je raketa v částce 650 Kč s podílem  

21,3 %. 

Součet nákladů na výzbroj a výstroj je u badmintonu vyčíslen na 3 050 Kč. 

 V další tabulce jsou vyčísleny nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro stolní 

tenis. Jsou sledovány jak z hlediska absolutních cen, tak z hlediska tvorby podílu v relativní 

struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.17 Náklady na výzbroj a výstroj – stolní tenis 

 
Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Raketa 1 000 43,5 

Sálová obuv 800 34,8 

Míčky 500 21,7 

Celkem 2 300 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.25 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – stolní tenis 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.26 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj – stolní tenis 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky i grafů je možné vyčíst, že struktura nákladů pro stolní tenis v rámci 

výzbroje a výstroje je obdobná jako u badmintonu. Liší se však cenami a podílem 

jednotlivých položek na relativní struktuře. Sálová obuv odpovídá rovněž částce 800 Kč, ale 

liší se podílem na celkových nákladech na výzbroj a výstroj. Ten je oproti badmintonu 

34,8 %. Zcela opačnou pozici pak zaujímá raketa a míčky. Raketa za 1 000 Kč představuje 
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nejvyšší náklad a má podíl 43,5 %. Nejméně nákladnou položkou jsou míčky za 500 Kč 

s podílem 21,7 %.  

Suma nákladů na výzbroj a výstroj určenou pro stolní tenis celkem činí 2 300 Kč.  

Níže uvedená tabulka zobrazuje nákladové položky výzbroje a výstroje určené pro 

golf. Jsou sledovány z hlediska absolutních cen a z hlediska tvorby podílu v relativní 

struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj.  

Tab. č. 3.18 Náklady na výzbroj a výstroj – golf 

 
Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Hole 3 000 54,5 

Boty 1 500 27,3 

Míčky 300 5,5 

Oblečení 700 12,7 

Celkem 5 500 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.27 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – golf 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Hole Boty Míčky Oblečení

Náklady v Kč 

Výzbroj a výstroj 



58 

 

Graf č. 3.28 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj - golf 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Golf je v dnešní době velice populární a vyhledávaná hra. Tabulka a grafy nám 

udávají, jak je tento sport nákladný z hlediska výzbroje a výstroje, která je potřebná pro 

provozování této činnosti. Nejvýraznější položkou jsou hole, jejichž pořizovací cena činí 

3 000 Kč. Podíl 54,5 % jim také zajišťuje dominantní postavení v relativní struktuře 

celkových nákladů na výzbroj a výstroj. Další výraznou položkou jsou boty za 1 500 Kč 

s podílem 27,3 %. Golf je velmi konzervativní hra, která vyžaduje dodržování jistých norem. 

Svým členům předepisuje např. pravidla v oblasti oblékání. Na hřiště je možno vstoupit pouze 

v tričku s límečkem a také jsou zakázány rifle. Oblečení pro golf tedy tvoří další nákladovou 

položku v rámci výzbroje a výstroje. Kalhoty a tričko dohromady představují částku 700 Kč 

a podílejí se na celkových nákladech 12,7 %. Cena golfových míčků je různá. Je však 

pravidlem u tohoto sportu, že je hráči odkupují od tzv. sběračů míčků na hřištích, a to se 

značnou slevou. Tento náklad je pak vyčíslen na 300 Kč s podílem 5,5 %.  

Celkové náklady na výzbroj a výstroj určenou pro golf činí 5 500 Kč.  

 

 V následující tabulce jsou analyzovány nákladové položky výzbroje a výstroje určené 

pro lyžování. Jsou sledovány z hlediska absolutních cen a z hlediska tvorby podílu v relativní 

struktuře. Na konci tabulky je celková suma nákladů na výzbroj a výstroj. 
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Tab. č. 3.19 Náklady na výzbroj a výstroj – lyžování 

 
Absolutní vyjádření (Kč) Relativní struktura (%) 

Lyže 7 500 27,6 

Helma 2 000 7,4 

Rukavice  2 000 7,4 

Hole 500 1,8 

Brýle  1 000 3,7 

Ponožky 500 1,8 

Lyžařské boty 3 500 12,9 

Termo prádlo 1 500 5,5 

Oblečení  3 000 11,0 

Kombinéza  4 500 16,5 

Chránič páteře  1 200 4,4 

Celkem 27 200 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.29 Absolutní vyjádření nákladů na výzbroj a výstroj – lyžování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.30 Relativní struktura nákladů na výzbroj a výstroj - lyžování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Struktura nákladů na výzbroj a výstroj je u lyžování nejrozsáhlejší. Dominantní 

postavení představují lyže s podílem 27,6 %. Cena jejich pořízení byla stanovena na 

7 500 Kč. Položky s dalšími výraznými procentuálními podíly jsou: kombinéza s 16,5 % za 

4 500 Kč, lyžařské boty s 12 % za 3 500 Kč a lyžařské oblečení za 3 000 Kč s 11 %. Stejný 

podíl 7,4 % v relativní struktuře zaujímá helma a rukavice s částkou 2 000 Kč. O něco menší 

podíl má pak termoprádlo za 1 500 Kč, a to 5,5 %. Poté následuje chránič páteře, který plní 

pro zdraví a bezpečnost člověka velmi důležitou úlohu. Jeho cena činí 1 200 Kč a představuje 

podíl 4,4 %. Další položku tvoří brýle za 1 000 Kč s podílem 3,7 %. Poslední nejméně 

nákladné položky s podílem 1,8 % jsou hole a lyžařské ponožky za 500 Kč.  

 Náklady na lyžařskou výzbroj a výstroj jsou celkem vyčísleny na 27 200 Kč.  

3.2.4  Náklady na soustředění 

 I když je soustředění nedílnou součásti programu především u kolektivních sportů, 

hraje významnou roli i pro děti věnující se sportům individuálním. Hlavním důvodem je již 

zmiňované zpestření celého roku, načerpaní nových sil a příprava na další sezónu a soutěže. 

Dalším přínosem těchto akcí bývá také navazování nových sociálních vazeb a vytváření 

přátelství, která mohou trvat po celý život.  
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 Náklady na soustředění jsou zahrnuty v tabulce č. 3.20. Lze z ní vyčíst, že soustředění 

pořádá klub tenisu, badmintonu a lyžování. Pro lyžaře je organizováno soustředění během 

roku několikrát. Záleží jen na dítěti a rodičích, kam dítě pojede. V nabídce je zimní 

soustředění pořádané dvakrát během roku a čtyři letní soustředění. Náplní zimního 

soustředění je lyžování na ledovci a náplní letního soustředění je všeobecná sportovní 

příprava a kompenzování jednotvárného sportovního zatížení prostřednictvím jiných her 

a sportů. Hraje se fotbal, florbal, plave se, jezdí se na kole, posiluje se atd. Doporučuje se, aby 

se dítě účastnilo jak zimního tak letního nejméně jednou, popřípadě alespoň několika letních 

soustředění.  

V následující tabulce jsou vyčísleny čtyři nákladové položky v rámci každého sportu, 

a to celkové náklady na členství, náklady spojené s provozováním sportu, náklady na výzbroj 

a výstroj, a na soustředění. Jsou vyjádřeny v absolutních cenách (v Kč). Velmi důležitá je na 

konci tabulky suma těchto nákladů udávající, které sporty jsou pro rodiče nejméně a naopak 

nejvíce finančně náročné.  

Tab. č. 3.20 Absolutní vyjádření celkových nákladů na vybrané sporty (Kč) 

 
Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Náklady na členství 0 2 100 0 5 000 15 250 

Náklady na provozování sportu 34 000 0 4 500 1 000 2 500 

Náklady na výzbroj a výstroj 4 500 3 050 2 300 5 500 27 200 

Soustředění 4 500 3 500 0 0 8 000 

Celkem 43 000 8 650 6 800 11 500 52 950 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.31 Absolutní vyjádření nákladů na vybrané sporty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou zobrazeny podíly jednotlivých nákladových položek 

vzhledem k celkovým nákladům v rámci každého sportu. Relativní struktura je uváděna v 

procentech.   

Tab. č. 3.21 Relativní struktura celkových nákladů na vybrané sporty (%) 

 
Tenis Badminton Stolní tenis Golf Lyžování 

Náklady na členství 0,0 24,3 0,0 43,5 28,8 

Náklady na provozování sportu 79,1 0,0 66,2 8,7 4,7 

Náklady na výzbroj a výstroj 10,5 35,3 33,8 47,8 51,4 

Soustředění 10,5 40,5 0,0 0,0 15,1 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.32 Relativní struktura celkových nákladů na vybrané sporty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z výše uvedené tabulky a grafů lze vyčíst, které sporty jsou z hlediska celkových 

nákladů nejméně a nejvíce finančně náročné pro rodiče, která skupina nákladů zaujímá 

největší podíl na celkových nákladech daného sportu a dále také, které sporty jsou nejdražší 

a nejlevnější v rámci určité skupiny nákladů.  

 Ve skupině nákladů na členství má dominantní postavení lyžování s částkou 

15 250 Kč, dále pak golf s 5 000 Kč a badminton s 2 100 Kč. U tenisu a stolního tenisu nejsou 

členské příspěvky rodiči hrazeny.  

 Ve druhé skupině nákladů spojených s provozováním sportu zaujímá prvotní postavení 

tenis s částkou 34 000 Kč. Podstatně nižší částku pak představuje stolní tenis, a to 4 500 Kč. 

Poté následuje lyžování s 2 500 Kč a nejnižší částku představuje golf s částkou 1 000 Kč.  

Ve třetí skupině jsou náklady na výzbroj a výstroj Dominantní postavení má lyžování 

s částkou 27 200 Kč, podstatně méně nákladný je golf s částkou 5 500 Kč. Cena výzbroje 

a výstroj pro tenis činní 4 500 Kč. Nejméně nákladný je badminton s částkou 3 050 Kč 

a stolní tenis s částkou 2 300 Kč.  

 Poslední skupinou jsou náklady na soustředění. Nejvyšší částkou 8 000 Kč dominuje 

lyžování a to z toho důvodu, že je v něm zahrnuto jedno zimní a jedno letní soustředění. Hned 

za ním je tenis. Pořádání tenisového kempu stojí 4 500 Kč. Soustředění s nejnižšími náklady 
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pořádá klub badmintonu, a to v hodnotě 3 500 Kč. Klub golfu a stolního tenisu soustředění 

neorganizuje.  

 Tenis – nejvyšší nákladovou položku představují s částkou 34 000 Kč a podílem 

79,1 % náklady spojené s provozováním daného sportu. S podílem 10,5 % v relativní 

struktuře celkových nákladů na vybraný sport se pak o tuto pozici dělí výzbroj a výstroj 

a soustředění, a to s částkou 4 500 Kč.  

 Badminton – nejvyšším nákladem u tohoto sportu je soustředění s částkou 3 500 Kč 

a podílí se na celkových nákladech pro daný sport 40,5 %. Druhou velmi výraznou položku 

pak tvoří s podílem 35,3 % a částkou 3 050 Kč výzbroj a výstroj. Nejméně nákladný je tento 

sport z hlediska nákladů na členství, které činí 2 100 Kč a v relativní struktuře představují 

podíl ve výši 24,3 %.  

 Stolní tenis – u stolního tenisu dominují náklady spojené s provozováním sportu ve 

výši 4 500 Kč a představují v relativní struktuře podíl 66,2 %. Druhou položkou je pak 

výzbroj a výstroj potřebná k provozování této činnosti v částce 2 300 Kč a s podílem 33,8 %.  

 Golf – golf má dvě podílově a cenou velmi blízké nákladové položky, a to výzbroj 

a výstroj a náklady na členství. O kousek vyšší je náklad na výzbroj a výstroj s částkou 

5  500 Kč a podílem 47,8 %. Náklady na členství pak představují částku 5 000 Kč a podíl 

43,5 %. Nejméně nákladný je tento sport z hlediska nákladu na provozování sportu. Pronájem 

hřiště za 1 000 Kč pak představuje podíl 8,7 % na celkových nákladech na daný sport. 

 Lyžování – prvotní a výrazné postavení zaujímá u tohoto sportu výzbroj a výstroj 

lyžaře. Celkové vybavení je pořízeno za 27 200 Kč a vytváří v relativní struktuře celkových 

nákladů podíl ve výši 51,4 %. Druhou vyšší položku tvoří náklady na členství v hodnotě 

15 250 Kč s podílem 28,8 %. Nemalou sumu 8 000 Kč pak představuje soustředění a podílí se 

15,1 % na celkových nákladech. Náklady na provozování sportu jsou u lyžování považovány 

za nejnižší a to díky částce 2 500 Kč a podílu 4,7 %.  

 Na základě vyčíslení celkových nákladů pro jednotlivé sporty lze dojít k závěru, že 

nejdražším sportem je lyžování s částkou 52 950 Kč, poté následuje tenis s 43 000 Kč, golf 

s 11 500 Kč, badminton s 8 650 Kč a nejméně finančně nákladným sportem pro rodiče je 

stolní tenis s částkou 6 800 Kč. 
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3.3 Možnosti začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů z hlediska dostupných 

finančních prostředků domácnosti 

V této části je zkoumáno, jak začlenění dítěte do sportovních aktivit zatěžuje rodinný 

rozpočet. Rodiny lze rozdělit do dvou skupin dle skladby, a to na rodinu s jedním a se dvěma 

dětmi. V rámci každé skupiny je sledováno, zda rodinu tvoří oba partneři, nebo jen jeden.   

 Výpočty jsou prováděny za předpokladu, že muž i žena chodí do práce a dosahuje 

výše průměrného měsíčního příjmu v Moravskoslezském kraji, viz tab. č. 3.22. Výdaje 

domácnosti vychází ze struktury spotřebních vydání domácnosti pro rok 2010, kterou 

zveřejnil Český statistický úřad, viz graf č. 3.33.  

 Dalším předpokladem je, že rodič samoživitel nepobírá přídavky na děti, neboť 

dosahuje platu, při němž mu nárok na toto právo nevzniká, a rodič povinný platit výživné na 

dítě maří úřední výkon a své vyživovací povinnosti vůči dítěti neplní. 

 U rodiny se dvěma dětmi ve věku 9 – 11 let je rozhodující, že se chtějí obě věnovat 

stejnému sportu, a že s ním obě začínají.  

 Následující tabulka představuje přehled průměrných mezd v Moravskoslezském kraji. 

Mzda je vyčíslena zvlášť pro ženu, muže a oba partnery dohromady. Nejprve je stanovená 

výše hrubé průměrné mzdy v Kč, z té je pak vypočítaná průměrná čistá měsíční mzda pro 

ženu, muže a oba partnery s 1 a se 2 dětmi. Pro další výpočty je rozhodující souhrn těchto 

čistých průměrných měsíčních mezd a jejich vyčíslení za rok.  

Tab. č. 3.22 Přehled průměrných mezd v Moravskoslezském kraji 

  

Prům.hrubá  

měsíční mzda v 

Kč 

Prům.čistá  

měsíční mzda v 

Kč (1 dítě) 

Prům. čistá mzda 

za rok v Kč  
(1 dítě) 

Prům. čistá 

měsíční mzda 

v Kč (2 děti) 

Prům. čistá 

mzda za rok v 

Kč (2 děti) 

Žena 19 491 16 938 203 256 18 055 216 660 

Muž 26 135 21 516 258 192 22 633 271 596 

Muž + žena 45 626 37 002 444 024 38 119 457 428 

 Zdroj: vlastní zpracování  

Následující graf č. 3.33 znázorňuje, jakou mírou se jednotlivé položky podílí na 

celkových ročních výdajích domácnosti. 
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Graf č. 3.33 Struktura spotřebních vydání domácnosti v % v roce 2010 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Z tohoto grafu vycházejí tabulky č. 3.23, 3.24, 3.25, 3.29, 3.30 a 3.31, které zobrazují 

strukturu výdajů domácnosti v konkrétních číslech. Jsou rozděleny dle skladby rodiny 

dosahující určitých finančních příjmů. Jednotlivé výdajové položky jsou rozčleněny do dvou 

hlavních skupin. První skupinu představují výdaje nezbytné, které musí být domácnosti vždy 

zaplaceny. Jsou v ní zahrnuty výdaje na bydlení, vodu, energii a paliva, potraviny 

a nealkoholické nápoje, na dopravu, odívání a obuv, stravování a ubytování, zdraví, 

vzdělávání, ostatní zboží a služby, bytové vybavení a zařízení domácnosti, pošty 

a telekomunikace. V celkové struktuře spotřebních vydání domácnosti pak tyto výdajové 

položky tvoří podíl 87 %. Obsahem druhé skupiny jsou položky zbytné, zahrnující výdaje na 

rekreaci a kulturu a alkoholické nápoje a tabák, jejichž 13% podíl lze využít i na jiné účely, 

než pro které jsou vymezeny v grafu č. 3.33. Právě tyto finanční prostředky jsou v našem 

případě použity na pokrytí nákladů spojených se začleněním dítěte do vybraných sportovních 

klubů.  
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Následující tabulka č. 3.23 uvádí strukturu spotřebních vydání matky samoživitelky 

s jedním dítětem, tab. č. 3.24 otce samoživitele s jedním dítětem a tab. č. 3.25  obou rodičů 

s jedním dítětem.  

Tab. č. 3.23 Přehled výdajů domácnosti – matka samoživitelka (1 dítě) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti   

(výpočty z ročního příjmu 203 256 Kč) 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, 

paliva 
21 42 684    160 572 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 38 619    121 954 

Doprava 11 22 358    99 595 

Odívání a obuv 5 10 163    89 433 

Stravování a ubytování 5 10 163    79 270 

Zdraví 3 6 098    73 172 

Vzdělávání 1 2 033    71 140 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 12 195    58 944 

Telekomunikace 5 10 163    48 781 

Ostatní zboží a služby 11 22 358    26 423 

Celkem 87 176 833  

Zbytné položky  

 

 
 

Rekreace a kultura 10   20 326    6 098  

Alkoholické nápoje a tabák 3 6 098    0 

Celkem 13 26 423  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.24 Přehled výdajů domácnosti – otec samoživitel (1 dítě) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti  

 (výpočty z ročního příjmu 258 192 Kč) 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, 

paliva 
21 54 220    203 972 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 49 056    154 915 

Doprava 11 28 401    126 514 

Odívání a obuv 5 12 910    113 604 

Stravování a ubytování 5 12 910    100 695 

Zdraví 3 7 746    92 949 

Vzdělávání 1 2 582    90 367 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 15 492    74 876 

Telekomunikace 5 12 910    61 966 

Ostatní zboží a služby 11 28 401    33 565 

Celkem 87 224 627  

Zbytné položky       

Rekreace a kultura 10 25 819    7 746 

Alkoholické nápoje a tabák 3 7 746    0 

Celkem 13 33 565  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.25 Přehled výdajů domácnosti – oba rodiče (1 dítě) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti - výpočty z ročního 

příjmu 444 024 Kč 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, paliva 21 93 245  350 779 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 84 365  266 414 

Doprava 11 48 843  217 572 

Odívání a obuv 5 22 201  195 371 

Stravování a ubytování 5 22 201  173 169 

Zdraví 3 13 321  159 849 

Vzdělávání 1 4 440  155 408 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 26 641  128 767 

Telekomunikace 5 22 201  106 566 

Ostatní zboží a služby 11 48 843  57 723 

Celkem 87 386 301  

Zbytné položky       

Rekreace a kultura 10 44 402    13 321 

Alkoholické nápoje a tabák 3 13 321    0 

Celkem 13 57 723  

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z následujících tabulek je zřejmé, že s rostoucími příjmy roste i částka, kterou lze 

použít na úhradu nákladů na vybrané sporty. Nejnižší částka 26 423 Kč, která zbude po 

zaplacení všech nezbytných výdajů, je u domácnosti s matkou samoživitelkou a jedním 

dítětem. Tento náklad vymezený pro sport ve výši 13 % je jako třetí nejvyšší. Předcházejí mu 

jen náklady na bydlení, vodu, energii, paliva a na potraviny a nealkoholické nápoje. Není však 

jednoznačné, zda tato suma bude zcela vyčerpána na vybrané sporty. Je možné, že tato částka 
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pokryje náklady na sport a ještě nějaká část z ní zbude, což může domácnost využít pro další 

více nespecifikované účely. Vyšší částka zbude otci samoživiteli, a to 33 565 Kč. 

Nejjednodušší pokrytí nákladů na jednotlivé sporty má domácnost s oběma rodiči, a tedy se 

dvěma příjmy. Vypočtená částka, určená pro sport, která jim zůstane po zaplacení nezbytných 

výdajů, činí 57 723 Kč. 

V dalších tabulkách je zkoumáno, kterým sportům se dítě může věnovat za 

předpokladu, že částka zbylá po zaplacení nezbytných položek, pokryje celkové náklady na 

daný sport. Tabulky jsou rovněž rozděleny zvlášť pro matku samoživitelku, otce samoživitele 

a oba rodiče s jedním dítětem. V příslušných tabulkách jsou vždy uvedeny jednotlivé sporty, 

cena sportu, která zahrnuje celkové náklady na něj, a dále podíl na celkových zbytných 

výdajích, který nám udává, do jaké míry je částka využita na pokrytí nákladů pro provozování 

dané sportovní činnosti. V posledním sloupci je pak slovní zhodnocení, zda dítě daný sport 

vykonávat může či nikoliv.  

Tab. č. 3.26 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

       (matka samoživitelka - 1 dítě) 

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 26 423 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 17 800    67 Ano 

Hokej 22 300    84 Ano 

Florbal 11 700    44 Ano 

Házená 6 425    24 Ano 

Volejbal 4 450    17 Ano 

Basketbal 7 500    28 Ano 

Tenis 43 000    163 Ne 

Badminton 8 650    33 Ano 

Stolní tenis 6 800    26 Ano 

Golf 11 500    44 Ano 

Lyžování 52 950    200 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.34 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(matka samoživitelka - 1 dítě) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výsledků je viditelné, že dítě matky samoživitelky nemůže vykonávat jakýkoliv 

vybraný sport. Její finanční prostředky nepokryjí náklady na tenis a lyžování, které jsou 

o 63 % a o 100 % vyšší. Ve všech ostatních případech pak po uhrazení nákladů na sport 
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Tab. č. 3.27 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

       (otec samoživitel - 1 dítě) 

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 33 565 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 17 800    53 Ano 

Hokej 22 300    66 Ano 

Florbal 11 700    35 Ano 

Házená 6 425    19 Ano 

Volejbal 4 450    13 Ano 

Basketbal 7 500    22 Ano 

Tenis 43 000    128 Ne 

Badminton 8 650    26 Ano 

Stolní tenis 6 800    20 Ano 

Golf 11 500    34 Ano 

Lyžování 52 950    158 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3.35 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(otec samoživitel - 1 dítě) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků je zřejmé, že i když má otec samoživitel s jedním dítětem vyšší příjmy, a 

tedy i vyšší částku vyhrazenou na sport, nebude moct dítě provozovat všechny sportovní 

činnosti. Stejně jako u matky samoživitelky nepokryjí jeho finanční prostředky tenis a 

lyžování. Náklady na tyto sporty jsou o 28 % a 58 % vyšší. Ve všech ostatních případech pak 

po uhrazení nákladů na sport domácnosti ještě zůstanou peníze, které pak mohou její členové 

využít pro jiné účely.  

Tab. č. 3.28 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

       (oba rodiče - 1 dítě)  

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 57 723 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 17 800    31 Ano 

Hokej 22 300    39 Ano 

Florbal 11 700    20 Ano 

Házená 6 425    11 Ano 

Volejbal 4 450    8 Ano 

Basketbal 7 500    13 Ano 

Tenis 43 000    74 Ano 

Badminton 8 650    15 Ano 

Stolní tenis 6 800    12 Ano 

Golf 11 500    20 Ano 

Lyžování 52 950    92 Ano 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3.36 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(oba rodiče - 1 dítě) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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dvěma dětmi. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Podíl na 

celkových 

zbytných 

výdajích 

Sporty 



75 

 

Tab. č. 3.29 Přehled výdajů domácnosti – matka samoživitelka (2 děti) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti  

(výpočty z ročního příjmu 216 660 Kč) 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, paliva 21 45 499    171 161 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 41 165    129 996 

Doprava 11 23 833    106 163 

Odívání a obuv 5 10 833    95 330 

Stravování a ubytování 5 10 833    84 497 

Zdraví 3 6 500    77 998 

Vzdělávání 1 2 167    75 831 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 13 000    62 831 

Telekomunikace 5 10 833    51 998 

Ostatní zboží a služby 11 23 833    28 166 

Celkem 87 188 494  

Zbytné položky       

Rekreace a kultura 10% 21 666    6 500 

Alkoholické nápoje a tabák 3% 6 500    0 

Celkem  13 28 166  

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 



76 

 

Tab. č. 3.30 Přehled výdajů domácnosti – otec samoživitel (2 děti) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti - výpočty z ročního 

příjmu 271 596 Kč 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, paliva 21 57 035    214 561 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 51 603    162 958 

Doprava 11 29 876    133 082 

Odívání a obuv 5 13 580    119 502 

Stravování a ubytování 5 13 580    105 922 

Zdraví 3 8 148    97 775 

Vzdělávání 1 2 716    95 059 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 16 296    78 763 

Telekomunikace 5 13 580    65 183 

Ostatní zboží a služby 11 29 876    35 307 

Celkem 87 236 289  

Zbytné položky       

Rekreace a kultura 10 27 160    8 148 

Alkoholické nápoje a tabák 3 8 148    0 

Celkem 13 35 307  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.31 Přehled výdajů domácnosti – oba rodiče (2 děti) 

Přehled zbytných a nezbytných výdajů domácnosti - výpočty z ročního 

příjmu 457 428 Kč 

Nezbytné položky 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích 

(%) 
Výdaje v Kč 

Roční příjem - ∑výdajových 
položek 

Bydlení, voda, energie, paliva 21 96 060  361 368 

Potraviny a nealkoholické 

nápoje 
19 86 911  274 457 

Doprava 11 50 317  224 140 

Odívání a obuv 5 22 871  201 268 

Stravování a ubytování 5 22 871  178 397 

Zdraví 3 13 723  164 674 

Vzdělávání 1 4 574  160 100 

Bytové vybavení, zařízení 

domácnosti 
6 27 446  132 654 

Telekomunikace 5 22 871  109 783 

Ostatní zboží a služby 11 50 317  59 466 

Celkem 87 397 962  

Zbytné položky       

Rekreace a kultura 10 45 743    13 723 

Alkoholické nápoje a tabák 3 13 723    0 

Celkem 13 59 466  

Zdroj: vlastní zpracování 

 Z tabulek lze zjistit, že příjmy u rodičů se dvěma dětmi jsou o něco málo vyšší, což má 

také za následek, že bude růst i částka, kterou je možné použít na pokrytí nákladů na vybrané 

sporty. Nejnižší částka 28 166 Kč, která zbude po zaplacení všech nezbytných výdajů, je 

u domácnosti s matkou samoživitelkou se dvěma dětmi. Lepší možnosti pak mohou vzniknout 

u otce samoživitele se dvěma dětmi, kde částka vymezena na sport činí 35 307 Kč. Nejlepší 

předpoklady pro to, aby se dítě mohlo věnovat kterémukoli vybranému sportu, pak 
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představuje domácnost, ve které oba rodiče pracují a dosahují průměrných měsíčních příjmů. 

Částka určená na sport u této rodiny je vymezena na 59 466 Kč. 

V dalších tabulkách, je analyzováno, kterým sportům se děti mohou věnovat za 

předpokladu, že částka zbylá po zaplacení nezbytných položek, pokryje celkové náklady na 

daný sport. Tabulky jsou rovněž rozděleny zvlášť pro matku samoživitelku, otce samoživitele 

a oba rodiče se dvěma dětmi. V příslušných tabulkách jsou vždy uvedeny jednotlivé sporty 

a cena sportu, která zahrnuje celkové náklady na něj a má dvojnásobnou hodnotu v případě 

rodin se dvěma dětmi, neboť vycházíme z předpokladu, že obě děti se věnují stejnému sportu 

a obě s ním začínají. Dále lze v tabulce nalézt podíl na celkových zbytných výdajích, který 

nám udává, do jaké míry je částka využita na pokrytí nákladů pro provozování dané sportovní 

činnosti. V posledním sloupci je pak slovní zhodnocení, zda děti daný sport vykonávat mohou 

či nikoliv.  

Tab. č. 3.32 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

       (matka  samoživitelka - 2 děti) 

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 28 166 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 35 600    126 Ne 

Hokej 44 600    158 Ne 

Florbal 23 400    83 Ano 

Házená 12 850    46 Ano 

Volejbal 8 900    32 Ano 

Basketbal 15 000    53 Ano 

Tenis 86 000    305 Ne 

Badminton 17 300    61 Ano 

Stolní tenis 13 600    48 Ano 

Golf 23 000    82 Ano 

Lyžování 105 900    376 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z výsledků je viditelné, že u matky samoživitelky se dvěma dětmi finanční částka 

vyhrazená na sport vzrostla jen nepatrně a náklady na jednotlivé sportovní činnosti jsou 

dvakrát tak vyšší než u matky s jedním dítětem. I přesto se děti mohou věnovat většímu počtu 

sportů. Krom tenisu a hokeje, které dítě nemůže vykonávat ani u matky samoživitelky 

s jedním dítětem sem přibyl ještě fotbal a hokej, který přesahuje finanční možnosti pokrýt 

náklady na dané sporty o 26 % a 58 %.  

Graf č. 3. 37 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(matka  samoživitelka - 2 děti) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.33 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

       (otec samoživitel - 2 děti) 

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 35 307 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 35 600    101 Ne 

Hokej 44 600    126 Ne 

Florbal 23 400    66 Ano 

Házená 12 850    36 Ano 

Volejbal 8 900    25 Ano 

Basketbal 15 000    42 Ano 

Tenis 86 000    244 Ne 

Badminton 17 300    49 Ano 

Stolní tenis 13 600    39 Ano 

Golf 23 000    65 Ano 

Lyžování 105 900    300 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 3. 38 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(otec samoživitel - 2 děti) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky je zřejmé, že situace je stejná jako u matky samoživitelky se dvěma dětmi. 

Příjmy a částka vyhrazená na sport o něco málo vzrostly, ale poněvadž se náklady pro 

jednotlivé sporty zdvojnásobily, nemůže si otec dovolit dát své děti na všechny sportovní 

činnosti. Jeho finanční možnosti rovněž nedosahují na pokrytí nákladů na lyžování, tenis, 

hokej a fotbal. U fotbalu tato částka nedosahuje na pokrytí jeho nákladů o pouhé 1 %. 

Tab. č. 3.34 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

          (oba rodiče - 2 děti) 

Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů  

při zůstatku zbytných výdajů v částce 59 466 Kč.  

Sport 
Celkové náklady na 

sport 
Podíl na celkových 

zbytných výdajích (%) 
Možnost vykonávat sport 

Fotbal 35 600    60 Ano 

Hokej 44 600    75 Ano 

Florbal 23 400    39 Ano 

Házená 12 850    22 Ano 

Volejbal 8 900    15 Ano 

Basketbal 15 000    25 Ano 

Tenis 86 000    145 Ne 

Badminton 17 300    29 Ano 

Stolní tenis 13 600    23 Ano 

Golf 23 000    39 Ano 

Lyžování 105 900    178 Ne 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3. 39 Přehled možností začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů 

(otec rodiče - 2 děti) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. Zhodnocení a komparace výsledků  

 Na základě analýzy nákladů spojených se začleněním dítěte do vybraných sportovních 

klubů byly zjištěny zajímavé skutečnosti. Sporty bylo nutno rozdělit do dvou skupin, neboť 

náklady se v některých složkách lišily. 

4.1 Kolektivní sporty 

Jako nejdražší sport se prokázal hokej s celkovými náklady ve výši 22 300 Kč. Je to 

zapříčiněno tím, že podstatnou část těchto nákladů tvoří částka vynaložená na zakoupení 

výzbroje a výstroje, která je pro tuto sportovní činnost potřebná. Dále pak následuje fotbal 

s částkou 17 800 Kč, kde největší podíl na nákladech tvoří doprava na zápasy a turnaje. Méně 

nákladný je pak florbal s částkou 11 700 Kč, basketbal s 7 500 Kč, házená s 6 425 Kč 

a nejlevnější je volejbal s 4 450 Kč. Většina rodin dosahujících průměrných mezd je schopná 

pokrýt ze svého rozpočtu náklady na tyto sportovní činnosti.   

U kolektivních sportů hraje důležitou roli skutečnost, že tréninků i zápasů se účastní 

celá skupina hráčů, tudíž náklady na halu, hřiště, trenéra, dopravu a další jsou rozpočítány 

mezi více lidí. Většina z nich je zahrnuta v členských příspěvcích.  

Velmi rozdílný je také přístup k účasti na soutěžích. Pro kolektivní sporty je typické, 

že trenér se snaží začleňovat dítě do zápasu již v průběhu rozehrané sezony. I když hráč ještě 

není zcela připraven podávat vynikající výkony a s danou činností začíná, může ho do utkání 

poslat alespoň na pár minut, aby si zvykal na hru a získával potřebné zkušenosti. Výkon zde 

totiž záleží na celém družstvu, nikoli na jednotlivci.  

 U kolektivních sportů lze v dalších letech předpokládat mírné zvyšování členských 

příspěvků s přibývajícím věkem dětí a samozřejmě vynaložení finančních prostředků 

na obnovu a doplnění výstroje a výzbroje.  

4.2 Individuální sporty 

 Na základě vyčíslení celkových nákladů pro jednotlivé sporty bylo zjištěno, že 

nejdražším sportem je lyžování s částkou 52 950 Kč. Je to stejně jako u hokeje zapříčiněno 

především nutností zakoupit potřebnou výzbroj a výstroj. Poté následuje tenis s částkou 

43 000 Kč. Nejvyšší náklady u této činnosti tvoří pronájem kurtů, haly a zaplacení trenéra. 
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Méně nákladný je pro rodiče golf s 11 500 Kč, badminton s 8 650 Kč a stolní tenis s částkou 

6 800 Kč. Krom tenisu a lyžování jsou rodiny dosahující průměrných mezd většinou schopny 

náklady na dané sportovní činností ze svého domácího rozpočtu pokrýt.  

 Náklady na trenéra, pronájem hřiště či haly jsou pro individuální sportovce vyšší. Lze 

je rozpočítat maximálně mezi dva až tři hráče, kteří se tréninku účastní společně. Jsou 

zahrnuty buď v členských příspěvcích, nebo je každá položka vyčíslena zvlášť.  

 Aby se sportovci věnující se individuálním činnostem mohli účastnit závodů a turnajů, 

musí mít pořádně natrénováno a disponovat jistými zkušenostmi.  

 Protože je tato práce zaměřená na vyčíslení nákladů při začlenění dítěte do vybraných 

klubů, jsou náklady pouze pro první rok a u individuálních sportů se předpokládá, že dítě se 

začne aktivně zapojovat do soutěžení až rok následující.  

 Problematika vyčíslení nákladů na dopravu a startovné je u individuálních sportů 

značně rozsáhlá. Záleží totiž pouze na rodičích, na kolik turnajů dítě pošlou. Zda bude 

soutěžit pouze v rámci regionu nebo po celé ČR. Od tohoto se také bude odvíjet výše nákladů 

na dopravu a startovné, které pak představují celkově vysokou částku pro rodiče. Pro příklad 

si můžeme uvést tenistu ve věku 11 let, který trénuje 2x až 3x týdně, platí trenéra, halu, kurt 

a bude se účastnit 20 turnajů za rok. Celkové náklady pak budou okolo 100 000 Kč. Do 

budoucna lze tedy předpokládat, že náklady u individuálních sportů se budou zvyšovat 

především z tohoto důvodu. Samozřejmě bude také nutné vynaložit finanční prostředky na 

obnovu a doplnění výzbroje a výstroje.  

4.3 Možnosti začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů z hlediska dostupných 

finančních prostředků domácnosti 

Při rozhodování rodičů o výběru sportu, kterému se bude jejich dítě nebo obě děti 

věnovat, má velký vliv výše finančních prostředků, která může být domácností vynaložena na 

pokrytí nákladů pro právě vybranou sportovní činnost. Z analýzy, která byla provedena 

v předešlé kapitole, vyplývá, že omezenější možnosti při začlenění dítěte do vybraných 

sportovních klubů mají rodiny se dvěma dětmi, neboť i když jsou příjmy domácnosti o něco 

vyšší než příjmy u domácnosti s jedním dítětem, náklady na vybrané sporty se zdvojnásobily. 

Je to zapříčiněno tím, že dané sportovní činnosti se věnují obě děti a obě s vybraným sportem 

začínají. U rodiny se dvěma dětmi a oběma rodiči nedosahují jejich finanční prostředky na 

pokrytí nákladů na tenis a lyžování. U matky samoživitelky a otce samoživitele pak k těmto 
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nerealizovatelným sportům přibývá ještě fotbal a hokej. Lze tedy říci, že aby obě děti mohly 

tyto sporty vykonávat, je třeba, aby rodiče nebo aspoň jeden z nich dosahovali vyšších než 

průměrných měsíčních příjmů. V mnohem lepší situaci je rodina s jedním dítětem. Pokud ji 

tvoří oba rodiče, kteří dosahují průměrných měsíčních výdělků, je schopna pokrýt náklady 

spojené s provozováním sportovních činnosti u všech vybraných sportů. Pro rodiče 

samoživitele, ať už otce nebo matku, je finančně neúnosné dopřát dítěti možnost věnovat se 

tenisu a lyžování z důvodu značně vysokých nákladů.  

Závěrem lze tedy říci, že rodiny jsou schopné, krom výše uvedených sportovních 

činností, pokrýt náklady na většinu vybraných sportů, a to za předpokladů pro tuto práci 

stanovených.  
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza, zhodnocení a komparace nákladů na začlenění 

dítěte do vybraných sportovních klubů v regionu Ostrava. Finanční analýza byla provedena na 

základě dat získaných od jednotlivých oddílů.  

V teoretické části byly popsány sportovní příležitosti pro děti v regionu Ostrava. Byla 

uvedena charakteristika dané oblasti, definice jednotlivých sportů a stručný popis vybraných 

klubů. V praktické části byla provedena analýza nákladů na začlenění dítěte do vybraných 

sportovních klubů v rámci kolektivních a individuálních sportů. Dále byly zkoumány 

možnosti začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů z hlediska dostupných finančních 

prostředků domácnosti.  

Z analýzy vyplynulo, které sporty jsou z celkového hlediska nejvíce a nejméně 

finančně náročné pro rodiče a které skupiny nákladů tvoří nejvyšší podíly na celkových 

nákladech daného sportu. Dále bylo vypozorováno, které sporty jsou nejméně a nejvíce 

finančně nákladné v rámci určité skupiny nákladů.   

Jako nejméně nákladný sport se prokázal volejbal, dále pak házená, stolní tenis, 

basketbal a badminton. O něco dražší byl golf, florbal, fotbal a hokej. Jako několikanásobně 

vyšší byly poté vyčísleny náklady na tenis a lyžování.  

Nejvyšší náklady na výzbroj a výstroj vykazoval hokej a lyžování. Bylo to z důvodu 

specifik, kterými se dané sporty vyznačují a za jakých podmínek jsou uskutečňovány.  

Na základě zkoumání bylo zaznamenáno, že existují určité skutečnosti, které mohou 

ovlivnit cenu vybrané sportovní činnosti a jsou odlišné pro kolektivní a individuální sporty. 

Velkou výhodou kolektivních sportů je, že tréninků i zápasů se účastní celá skupina hráčů, 

tudíž náklady na halu, hřiště, trenéra, dopravu a další jsou rozpočítány mezi více lidí. 

U individuálních sportů jsou proto zpravidla tyto náklady vyšší. Jsou zahrnuty buď 

v členských příspěvcích nebo je každá položka vyčíslená zvlášť. Velmi rozdílný je také 

přístup k účasti na soutěžích. Pro kolektivní sporty je typické, že trenér se snaží začleňovat 

dítě do zápasu již v průběhu rozehrané sezony i přesto, že dítě s vybraným sportem teprve 

začíná a pomalu si osvojuje potřebné dovednosti. U jednotlivců je to jiné. Sportovci musí mít 

natrénováno a disponovat jistými zkušenostmi, aby se mohli aktivně účastnit soutěží. 
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Zjištěno bylo také, že při rozhodování rodičů o výběru sportu, kterému se má dítě nebo 

obě děti věnovat, měla velký vliv výše finančních prostředků, kterou mohla domácnost 

vynaložit na pokrytí nákladů pro právě vybranou sportovní činnost. Provedená analýza 

ukázala, že omezenější možnosti při začlenění dítěte do vybraných sportovních klubů mají 

rodiny se dvěma dětmi. Závěrem však lze říct, že rodiny dosahující průměrných mezd jsou 

schopny finančně pokrýt většinu vybraných sportů.  
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Seznam zkratek 

AČR – Autoklub České republiky 

AŠSK – Asociace školních sportovních klubů 

ČGF – Česká golfová federace 

ČSH – Český svaz házené 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

GS – Obří slalom 

KBTM – Krajské bodovací turnaje mládeže 

KČT – Klub českých turistů 

MČR – Mistrovství České republiky 

MS – Moravskoslezský 

MS KASPV – Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny  

MS KO – Moravskoslezská krajská organizace 

MSL – Moravskoslezská liga 

MSSST – Moravskoslezský svaz stolního tenisu 

O. s. – Občanské sdružení 

OSSH – Oblastní svaz házené 

PGCOV – Park Golf Club Ostrava 

SmBaS – Severomoravský badmintonový svaz 

SpSM – Sportovní středisko mládeže 

SSS ČR – Sdružení sportovních svazů České republiky  

TCM – Tréninkové centrum mládeže 

TJ – Tělovýchovná jednota 

TOM – Turistický oddíl mládeže 
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