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1. ÚVOD 

Sport se stal nedílnou součástí moderní lidské společnosti a zdravého zpŧsobu žití. Mŧžeme 

ho chápat jako určitou životní orientaci, postoj či názor, který se vyznačuje specifickým 

životním stylem a zpŧsobem života. Dotýká se života téměř každého jedince, který ho aktivně 

provozuje nebo se o něj zajímá z pohledu diváka. Mŧžeme ho zařadit mezi aktivity, které se 

všeobecně těší velkému zájmu bez ohledu na věk, pohlaví či společenský pŧvod. Přiměřená 

pohybová aktivita patří k dŧležitým činitelŧm lidského zdraví a udržuje člověka v dobrém 

fyzickém i duševním stavu. Tělesný pohyb patří k základním faktorŧm aktivního odpočinku, 

který účinně kompenzuje pracovní vypětí a častou jednostrannost současného života, 

poznamenaného navíc nedostatkem pohybu.  

Sport je také úzce propojen s volným časem. Tato vazba je evidentní, neboť sportovní aktivity 

se pro velkou část svých příznivcŧ odehrávají právě v jejich volném čase. Sport, aby se mohl 

dotýkat každého jedince, bez výjimky, musí splňovat ze všeho nejdřív jednu podmínku a to 

mít ho kde a jak provozovat. Proto jsem se ve své práci zaměřila na sportovní nabídku na 

úrovni komunální sféry, přesněji na úrovni města Zlína. 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu nabídky sportovních aktivit ve městě Zlín, 

zjistit jaké jsou nedostatky v nabídce sportovních aktivit a dát návrhy a doporučení na 

případné zlepšení této nabídky. 

Má práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V první části se snažím 

přiblížit dané téma pomocí dostupné odborné literatury a vymezit základní pojmy týkající se 

dané problematiky. V druhé části diplomové práce se zabývám zmapováním možnosti 

sportovního vyžití ve sledované lokalitě a prŧběžně uvádím své názory, připomínky a 

doporučení ke zlepšení. Dále jsem v práci využila SWOT analýzu, k určení silných a slabých 

stránek jednotlivých sportovních organizací a příležitostí a hrozeb, které by se jich mohly 

týkat. Následně jsem provedla dotazníkové šetření mezi občany města a rozhovor se 

zastupitelem města Zlína. 
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2. TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

2.1 Sport 

Kultura jsou všechny výtvory lidské činnosti, materiální i duchovní, uznávané zpŧsoby 

jednání přijaté určitým společenským souborem a předávané dalším generacím. 

Tělesná kultura je souhrnem a tvorbou norem a hodnot v oblasti pohybové činnosti lidského 

těla, v oblasti upevňování zdraví a tělesného a pohybového zdokonalování. Mezi složky 

tělesné kultury patří sport, tělesná výchova a tělocvičná rekreace. Jejich vzájemný vztah 

znázorňuje obrázek 2.1 4. 

Obr. 2.1: Vzájemný vztah mezi tělesnou kulturou, sportem, tělesnou výchovou a tělocvičnou 

rekreací 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sport je zaměřen na dosažení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a 

uplatnění v soutěžích. Dále se sport dělí podle výkonnostní úrovně na rekreační, výkonností a 

vrcholový 4. 
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Tělesná výchova je součástí tělesné kultury i součástí výchovného systému a vzdělávání. 

Zaměřuje se na všestranný rozvoj osobnosti prostřednictvím tělesných cvičení, na tělocvičné 

vzdělávání a na utváření trvalého zájmu o tělesnou kulturu. 

Tělocvičná rekreace je jak součástí tělesné kultury, tak vychází z principŧ rekrace. Je 

zaměřená na obnovu a rozvoj tělesných sil, na udržení tělesné a duševní kondice. Poskytuje 

osvěžení, zábavu i aktivní odpočinek prostřednictvím zájmové pohybové činnosti 4. 

Často se ve světě používá pojmu „sport“ identicky s pojmem „tělesná kultura“. Název „sport“ 

je odvozen od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“ což znamená bavit 

se, příjemně trávit volný čas. Postupem času se význam „sportu“ začal vztahovat 

k pohybovým aktivitám, které jsou charakteristické zvláštní formou i obsahem, jsou 

vymezeny pravidly a mají závodivý charakter. 

V současnosti se šíří ve světě sport pod heslem „sport pro všechny“, což zdŧrazňuje opět 

pŧvodní pojetí sportu, kde soutěžení znamená překonávání jednotlivých stupňŧ zdatnosti 

každého jedince (i handicapovaného jedince). Sport se tak stává společenským faktorem, 

týkajícím se celé řady konzumentŧ aktivních i pasivních. 

Převážná část obyvatel přichází do kontaktu se sportem nepravidelně nebo zprostředkovaně 

prostřednictvím diváckých aktivit. Přesto je jejich sociální dopad na zpŧsob života podstatný. 

Vztah ke sportu se rodí v mládí, sport obohacuje jedince pro celý jeho život. Sociální aspekty 

sportovní činnosti – vytváření vlastního já, utváření osobnosti, seberealizace, společenské 

výhody, organizace volného času, snazší socializace a sociální adaptace, obohacení životního 

zpŧsobu a mnoho dalších 4. 

Sportovní aktivity mŧžeme rozdělit na aktivity výkonností, vrcholové a rekreační. Rozdíly 

mezi nimi se dají stanovit takto: 

 výkonností sport – představuje zázemí sportu vrcholového a jedná se o podávání 

výkonŧ v soutěžích, přičemž sport není hlavní profese jedince, 

 vrcholový sport – snaha o dosažení maximálního výkonu a maximálních výsledkŧ ve 

sportovních soutěžích, sport se stává alespoň na čas hlavní profesí jedince, 
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 rekreační sport – pohybové aktivity, které jedince provádí v mimopracovní době, ve 

svém volném čase, dobrovolně s cílem regenerace sil a relaxace. Synonymem je 

pojem „tělocvičná rekreace“, kterému se budeme dále více věnovat. 4. 

2.1.1 Rekreační sport 

Tělocvičná rekreace souvisí úzce s intenzitou společenských kontaktŧ a s navazováním 

nových společenských vazeb. Bohatý společenský život ve sportovním oddíle a mimo něj je 

významným znakem tělocvičné rekreace.  

Jedním z motivŧ k tělocvičné rekreaci bývá snaha po dosažení určitého výkonu a také snaha 

osvojit si určité pohybové dovednosti, naučit se některé specializované sportovní činnosti, 

získat nové vědomosti a znalosti z oblasti sportu. Dalším motivem bývá snaha změnit svŧj 

životní zpŧsob, jehož nedílnou součástí je tělocvičná rekreace. Má kompenzovat pracovní 

zatížení, vést k fyzické zdatnosti i duševní rovnováze. Má sloužit jako nástroj rozvoje 

společenských kontaktŧ nebo jako součást relaxace, zábavy a rozptýlení 3. 

Obzvlášť dŧležitými faktory, které ovlivňují rozsah a obsah tělocvičně rekreace je životní 

cyklus jedince a životní cyklus rodiny. Nejvyšší zájem o pohybové aktivity je v nejmladších 

věkových skupinách. V období zakládání rodiny se zájem o pohybové aktivity snižuje, ale 

v době, kdy se děti již mohou účastnit pohybových aktivit společně s rodiči, zájem o 

tělocvičnou aktivitu opět stoupá. Ve stáří je zájem o pohybové aktivity podmíněn hlavně 

zdravotními faktory. 

S intenzitou provozování rekreačních aktivit roste také intenzita společenských kontaktŧ a 

vzrŧstá soudržnost sportovního kolektivu. Při některých sportech se stmelují celé rodiny. Při 

některých sportech hrají společenské kontakty po „sportování“ u některých jedincŧ možná 

dŧležitější postavení než samotný sportovní výkon.  

U vrcholového, ale do značné míry i u výkonnostně orientovaného sportu se předpokládá, že 

se jedinec věnuje sportovní činnosti z velké části ve svém volném čase. U tělocvičné rekreace 

je situace do značné míry rozdílná. Převážná část osob, které se věnují tělocvičné rekreaci 

pravidelně, realizuje široké spektrum volnočasových pohybových aktivit 3. 
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Tělocvičná rekreace se stává preferovanou, snad i převažující náplní volného času a 

spoluurčuje též hodnotové klima, v němž se životní zpŧsob těchto jedincŧ rozvíjí. Lidé, kteří 

si najdou ve svém volném čase místo pro pohybové aktivity, se realizují kromě sportu i 

v dalších často časově náročných aktivitách, které hrají v jejich životním zpŧsobu významnou 

roli. Zejména u těchto osob, které realizují mnohostranné vzory využívání volného času a 

mimopracovní doby, mŧžeme očekávat konflikt zájmŧ, jenž zřejmě velmi často vyúsťuje 

v opuštění intenzivního sportovního života 3. 

Stále se zdŧrazňuje velmi těsný vztah mezi tělesnou aktivitou a zdravotním vztahem jedince. 

Odborná šetření vztahu české populace k pohybovým aktivitám přinášejí nepříliš příznivé, 

spíše alarmující závěry. I když výsledky šetření jsou k dispozici, zatím nebyla přijata žádná 

opatření na zlepšení zjištěného stavu. K neblahému dědictví minulé doby navíc patří i 

poškozené „národní zdraví“. Současný zdravotní stav našeho obyvatelstva stagnuje a ČR patří 

mezi země s nízkou úrovní zdraví. Zdravím se myslí stav fyzického, duševního a sociálního 

blaha. Mezi hlavní faktory ovlivňující zdraví patří: 

 zdravotní péče, 

 životní prostředí, 

 životní zpŧsob. 

Na zdravotním stavu jedince se negativně odráží kuřáctví, nadměrná konzumace alkoholu, 

nepřiměřená a nevhodně složená strava, drogová závislost, vysoká míra stresu a také nízká 

pohybová aktivita. 

Dle výzkumného šetření se tělocvičná rekreace těší největší oblibě u věkových skupin 18-24 

let a nad 60 let. Věnují se ji více lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním než lidí 

se vzděláním základním. Z výzkumu také vyplývá, že lidé věnující se pohybovým aktivitám 

jsou aktivnější v pracovním procesu i ve sféře sociální. Také dobře zvládají stres, zastávají 

vedoucí funkce. Určitou roli zde také hraje i kult pěkné postavy, který vede lidi ke studiu 

metodických materiálŧ, k vyhledávání norem tělesné krásy, k sestavování vlastních 

cvičebních programŧ, k návštěvám sportovních center. Pocit udělat něco pro své zdraví, pro 

pěknou postavu, bývá hlavní motivací k tělocvičné rekreaci 3. 
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Když se lidé nevěnují tělocvičně rekreaci, je to z rŧzných dŧvodŧ – nedostatek času, 

pohodlnost, nešikovnost, ale i nedostatek příležitostí či možností k pohybové rekreaci, 

nedostatek příležitostí či možností k pohybové rekreaci, nedostatek sportovních zařízení – 

hřišť, bazénŧ, tělocvičen… Tělocvičné aktivity provozuje běžná populace jedenkrát do 

měsíce na rozdíl od každodenního sledování televize. 

Tělocvičná rekreace je součástí volného času jednotlivce. Lépe řečeno měla by zaujímat jisté 

místo v žebříčku jeho pohybových aktivit 3.  

2.1.2 Volný čas 

Volný čas neznamená jen prostor pro regeneraci pracovní síly, ale je třeba brát v úvahu i další 

funkci volného času – sféru univerzalizace člověka, který by se měl i prostřednictvím volného 

času rozvíjet jako univerzální kultivovaná osobnost. Také odpočinek a zábava jsou nedílnou 

součástí volnočasových aktivit. „Volný čas“ je ta sféra života člověka, v níž v porovnání se 

sférou práce, existuje větší možnost volby a výběru činností. Oproti „musíme“ z pracovního 

procesu, se objevuje „mohu, ale nemusím“, což samo o sobě pŧsobí blahodárně. 

Francouzský sociolog volného času Dumazedier, zavedl pojem pro aktivity dobrovolně 

zvolené a vybrané, ale jejich vykonávání je již něčím podmíněno a stává se víceméně 

závazným - „polovolný čas“. 

Vymezíme-li kategorii volného času v rámci pracovního dne, pak musíme rozlišit čas 

pracovní, čas vázaný a vlastní volný čas 3. 

Na množství volného času mají vliv mimo jiné i tyto faktory: 

 pohlaví, 

 věk, 

 vzdělání, 

 profese, 

 finance, 

 místo bydliště, 

 zájmy a záliby, 

 osobnost jedince, 
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 zdravotní stav, 

 roční období, …3.  

                                                               

2.2 Význam sportu pro společnost 

V dnešní době představuje sport jeden ze společenských jevŧ, které významně napomáhají k 

rozvoji společnosti. To je dáno hlavně narŧstajícím podílem obyvatel, jenž se sportu, ať už v 

organizované či neorganizované formě, věnuje. Tomuto fenoménu přispívá i fakt, že sport ve 

správné formě je vhodný v podstatě pro každého bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní 

pojištění, víru či společenské postavení 13. 

Mezi základní atributy sportu pro společnost dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT) patří:  

Sociální integrace, rovné příleţitosti  

Sportem rozumíme činnost, která disponuje potenciálem sdružovat a oslovovat velké masy 

populace, a to bez ohledu např. na jejich věk či společenský pŧvod. Významným zpŧsobem 

tak posiluje hospodářskou a sociální kohezi a pomáhá vzniku integrovanější společnosti s 

rovným postavením žen a mužŧ. Hlavně u mladé generace lidí, u nichž ještě není dokončen 

proces sociálního vývoje, u zdravotně postižených nebo lidí pocházejících ze 

znevýhodněných poměrŧ tak sport pomáhá vytvořit pocit sounáležitosti a spoluúčasti. Sport 

tedy mŧžeme považovat i jako nástroj integrace vyloučených skupin ze společnosti. 

Upevňování zdraví a kvalita ţivota  

Sport má velký vliv při upevňování zdraví a prevenci množství rŧzných typŧ onemocnění. 

Nejen u nás, ale i v jiných zemích proběhla řada studií prokazujících vzájemnou závislost 

mezi nedostatkem tělesné aktivity a výskytem nadváhy, obezity a chronických onemocnění 

jako diabetes či kardiovaskulární choroby. 

Analýza financování sportu v České Republice vypracovaná MŠMT se odvolává na studie 

Sport: Untapped Asset z roku 2009 a předcházející rakouskou studii Sport und Gesundheit, 
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které poukazují na nedostatek tělesné aktivity jako příčiny vzniku chronických onemocnění a 

zhoršujícího se fyzického stavu jedince, jako na faktor zvyšující zátěž státního rozpočtu 13.  

Rekreace, obnova sil  

Sport představuje pozitivní součást životního stylu a účelný zpŧsob trávení volného času. 

Hlavním cílem sportu v této rovině je zotavení se po práci prostřednictvím fyzické činnosti, 

udržování fyzické i psychické kondice. Současný životní styl je typický nedostatkem 

přirozené fyzické práce a námahy, a to jak v zaměstnání, tak i ve volném čase. Sport se tedy 

jeví jako vhodný kompenzační prostředek jednostranného zatížení i nedostatku fyzických 

aktivit. Přispívá k celkové kultivaci člověka a ozdravení jeho životního stylu 13.  

Hospodářský rozměr sportu  

MŠMT uvádí, že sport mŧže také sloužit jako nástroj pro místní a regionální rozvoj, obnovu 

měst a pro rozvoj vesnic.  

Sport je se státním rozpočtem propojen mnoha přímými i nepřímými vazbami, jež pŧsobí 

obousměrně – rozvíjející se ekonomika vytváří vhodné prostředí pro rozvoj sportu, a naopak, 

sport napomáhá rŧstu a rozvoji národní ekonomiky.  

Do hospodářského rozměru sportu dle MŠMT patří:  

 organizace sportovních akcí  

 výstavba sportovních objektŧ a zařízení,  

 výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní,  

 obchod se sportovním zbožím,  

 služby (fitcentra, posilovny, organizované kurzy pro děti, mládež i dospělé),  

 cestovní ruch – sportovní turistika,  

 modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem,  

 mediální sféra 13. 
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Aktivní občanství  

Účast v týmu, zásahy fair play, dodržování stanovených pravidel, solidarita, pořádání 

amatérských sportŧ v rámci neziskových klubŧ, to všechno posiluje aktivní občanství. 

Veškerá dobrovolnická práce ve sportovních organizacích je příležitost k neformálnímu 

vzdělání. Je dŧležité začleňování především mladých lidí do společnosti, naplnění sportem a 

pohybovou aktivitou jejich volný čas. Všechny tyto vlivy navíc pŧsobí jako prevence 

sociálně-patologických jevŧ, ať už jde o drogovou problematiku u dětí a mládeže či jinou 

delikvenci populace. Sport je součástí kultury samotné, k historii a vývoji naší kultury zřejmě 

neodmyslitelně patří organizované tělocvičné aktivity ve spolcích jako Sokol, Orel apod., 

patří sem také fotbal s jeho fanouškovstvím atd. 13.  

Výchova a vzdělání  

Sport se stal dnešní moderní společnosti součástí formální i neformální výchovy a vzdělávání. 

Také bezesporu přispívá k rozvoji lidského kapitálu, ať už se jedná o fyzické nebo psychické 

dovednosti či mentální vývoj. Napomáhá zprostředkovávat hodnoty, které posléze pomáhají 

formovat charakter, vztah k ostatním, smysl pro povinnost a odpovědnost, vedou k rozvoji 

vědomostí, motivace, odolnosti, cílevědomosti. Sport podporuje schopnost sebehodnocení. 

Jako součást výchovy a vzdělání také sport usnadňuje proces socializace a pomáhá utvářet 

morální zásady člověka, učit se pravidlŧm, respektovat rovné příležitosti, podporuje 

schopnost soustředění, pomáhá budovat sebedŧvěru. 

Proţitek a seberealizace  

Na nejvyšším patře lidských potřeb v Maslowově pyramidě potřeb stojí prožitek a 

seberealizace. Optimální zpŧsob seberealizace je individuální záležitostí a vychází z 

individuálních potřeb jedince. Sport a pohybová činnost jsou jedněmi z nich. Ať už se jedná o 

soutěžní nebo kondiční sport, přináší uspokojení z pohybu, sociálního kontaktu, posiluje 

sebevědomí a utužuje víru v moc překonávat překážky, pocit vítězství. Status sportovce, ať už 

vrcholového nebo rekreačního se těší jisté sociální prestiži a společenskému postavení. 

Pomáhá začlenit se do preferované sociální skupiny, jež sdílí své zájmy a preferovaný zpŧsob 

seberealizace 13.  
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Zdatnost  

Sport, má blahodárné účinky na lidský organismus, pokud je vhodně zvolena jeho intenzita a 

zpŧsob. Ty se projevují tělesným rozvojem, zvyšováním tělesné zdatnosti a výkonnosti. 

Významný je preventivní význam sportu při předcházení chronickým onemocněním, 

snižování zdravotní a pracovní kondice 13.  

Sportovní výkony 

Uznání mimořádných výkonŧ také patří ke sportu. Vysoké výkony jsou výrazem dosahování 

aktuálních hranic lidských možností. V porovnání s ostatními oblastmi života, se tak děje pod 

kontrolou pevně daných pravidel. Sportovní výkony jsou pro diváky velkým dramatickým 

zážitkem a pro děti a mládež mají propagační význam. Vystupování sportovcŧ má v dnešní 

době velký potenciál ovlivnění. 

Státní reprezentace, vlastenectví  

Konání významných mezinárodních soutěží přispívá ke globalizaci sportu. Dochází k 

pořádání soutěží a soutěžních klání na mezinárodní úrovni a s rŧstem obliby sportu roste i 

jejich význam, stávají se společenskými událostmi. Sportovci mohou být v tomto považováni 

za vyslance – reprezentanty svých zemí a národŧ a jejich výkony dostávají další rozměr. 

Sportovci bývají také zdrojem národní hrdosti a vlastenectví 

Mezinárodní kontakty a podpora míru  

Sportovní soutěže a kontakty mezi jednotlivými sportovci mají váhu pro porozumění mezi 

sportovci, celými národy i kulturami. Sport mŧže hrát roli při budování mezinárodních vztahŧ 

či být součást dialogu mezi partnerskými zeměmi v rámci diplomacie. Při sportovních 

utkáních dochází k odstranění rozdílŧ vyznání, náboženství, kultur. Pŧvodní myšlenkou je 

rovnost všech národŧ a jednotlivcŧ – sportovcŧ. Olympijské hnutí podporuje mír 

prostřednictvím sportu a olympijských ideálŧ, podporuje také přátelství a porozumění ve 

světě 13. 
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2.3 Moţnosti financování tělesné kultury  

Financování tělesné kultury lze ze dvou zdrojŧ - veřejných a soukromých. Zdroje nelze 

považovat za konkurující si či vylučující si, protože v oblasti financování tělesné kultury se 

obvykle jedná o financování smíšené.  

Pomocí dotací z veřejných rozpočtŧ jsou podporovány všechny subsystémy tělesné kultury. 

Povahou jednotlivých složek jsou poměry veřejných a soukromých zdrojŧ při jejich 

financování rozloženy odlišným zpŧsobem.  

Sport má nejširší základnu financování ve zdrojích soukromých, vlastních příjmech 

plynoucích ze své činnosti, v místních rozpočtech, státním rozpočtu a také v možnostech 

čerpání financí z nadnárodních zdrojŧ. Tělesná výchova je zajišťována především zdroji 

plynoucími ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Dalšími zdroji pak jsou místní 

rozpočty a finance domácností. Pohybová rekreace je financována ze soukromých zdrojŧ, 

získaných vlastních příjmŧ, místními rozpočty a ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva pro místní rozvoj 9. 

Finanční podpora tělesné kultury z veřejných zdrojů  

Finanční podpora tělesné kultury z veřejných rozpočtŧ je založena na vztahu, kdy veřejné 

rozpočty uvolňují finanční prostředky a jejich příjemci jako protihodnotu poskytují veřejně 

prospěšnou službu. Jako veřejně prospěšnou službu, mohou být služby související s tělesnou 

kulturou považovány především díky jejich pozitivním externalitám. Tělesná kultura sice 

vytváří kromě pozitivních externalit také externality negativní, ale při poměrovém srovnání 

obou, výrazně převažují externality pozitivní 9.  

Státní rozpočet přispívá přibližně jednou třetinou z celkových zdrojŧ, jež jsou poskytovány 

oblasti tělesné kultury. Zbývající dvě třetiny tvoří finanční prostředky pocházející z rozpočtŧ 

územně samosprávných celkŧ. Tento stav odpovídá trendu započatému v roce 2000. V tomto 

roce se výrazně zvýšila finanční podpora pocházející z místních rozpočtŧ oproti podpoře 

státní, která od tohoto roku začala klesat. 
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Finanční podpora tělesné kultury z veřejných zdrojŧ zahrnuje tyto možnosti: 

 Dotace ze státního rozpočtu  

 Dotace z místních rozpočtŧ  

 Financování školní tělesné výchovy 9. 

Státní rozpočet  

Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Je schvalován každý rok parlamentem 

a řídí se podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním roce. Jeho vazba s tělesnou 

kulturou je obousměrná. Jedná se o vazbu dvojí povahy. První z nich je vztah, z něhož 

vyplývají příjmy státního rozpočtu vzhledem ke sportovním organizacím:  

 daňové povinnosti sportovních organizací,  

 splátky návratných finančních výpomocí,  

 platby za používání státního majetku,  

 další splátky vyplývající ze zákona. 4. 

Jako druhý je vztah, z něhož vyplývají výdaje státního rozpočtu ke složkám tělesné kultury.  

Dotace občanským sdružením 

 dotace – peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu poskytované fyzickým či právnickým osobám pro použití na 

stanovený účel. Tyto osoby mají povinnost doložit zpŧsob jejich použití, poskytnout 

přehled o jejich čerpání a případně nepoužitý obnos vrátit zpět,  

 příspěvky – jsou účelově vymezeny, tuto formu mohou čerpat pouze fyzické osoby a 

nemají dodatečnou prohazovací povinnost o zpŧsobu ani prŧběhu čerpání, neboť účel 

je obecně známý z daných skutečností 4. 

U sportovních organizací se ve většině případŧ jedná o dotaci. 

Poskytování dotací ze státního rozpočtu (investičního či neinvestičního charakteru) je 

zakotveno v několika legislativních předpisech. 
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 zásady pro poskytování a čerpání prostředkŧ státního rozpočtu určených pro 

pořizování, technické zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku (vydány 

Ministerstvem financí),  

 zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,  

 prováděcí vyhláška č. 40/2001 Sb. k § 13 zákona č. 218/2000 Sb.,  

 usnesení vlády č. 114/2001 Sb. o zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy,  

 zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a další. 9. 

Rozpočet kraje  

V organizační struktuře krajŧ je rozhodování o poskytování dotací složkám tělesné kultury 

svěřeno obvykle Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kteří mají v kompetenci 

poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje mŧže rozhodnout o 

poskytnutí dotace na jeden kalendářní rok občanským sdružením pŧsobícím v oblasti sportu a 

tělovýchovy 4.   

Rozpočet města nebo obce  

Rozpočet měst a obcí je charakterově nejbližší sportovním organizacím na úrovni sportovních 

klubŧ. Rozpočet měst a obcí se pro většinu sportovních organizací stává nejdostupnějším a 

významným finančním zdrojem, ale neexistuje žádný právní předpis, který by obcím 

nařizoval finanční podporu těchto organizací. Podpora sportu je individuální záležitostí každé 

obce související s velikostí obce, geografickou polohou, demografickým složením i 

charakterem a rozsahem aktivit probíhající na jejím území 4. 

Finanční podpora tělesné kultury pocházející ze soukromých zdrojů  

Autoři, kteří se zabývají problematikou financování sportu a sportovních organizací, shodně 

uvádějí špatnou dostupnost dat o objemech a rozložení financování ze soukromých zdrojŧ.  

Přibližné rozložení příjmŧ tělesné kultury: 

 Výdaje domácností 59,30%  

 Výdaje rozpočtŧ okresŧ a municipalit 13,80%  



 20 

 

 Podpora podnikŧ a institucí 12,40%  

 Výnosy z vlastní činnosti 5,80%  

 Výdaje státního rozpočtu 4,70%  

 Výnosy sportovních loterií 2,30%  

 Výnosy z reklamy 0,40%  

 Poplatky televize a médií 0,06% 6. 

Toto rozdělení zdrojŧ odpovídá stavu v roce 1990, a lze tedy předpokládat změnu 

jednotlivých poměrŧ, ale pro vytvoření představy o podílech jednotlivých složek je toto 

rozvržení dostačující. Prioritní postavení při financování tělesné kultury v ČR mají výdaje 

domácnosti. Další významnou položkou jsou rozpočty územně samosprávných celkŧ a 

schopnost sportovních organizací a jednot svého samofinancování. Ačkoli se politika týkající 

se podpory sportu za posledních 20 let značně změnila je jasné, že mezi soukromými a 

veřejnými zdroji podílejícími se na financování panuje značný nepoměr, a to ve prospěch 

soukromého sektoru. Dále jsou uvedeny možnosti financování sportu ze soukromých zdrojŧ. 

Výdaje domácností  

Významným zdrojem příjmŧ zejména pro složku pohybové rekreace jsou právě výdaje 

domácností, jež je v současné době sice podporována a dotována veřejným sektorem. 

Nicméně je v rŧzné intenzitě závislá na hodnotové orientaci veřejnosti – členŧ domácností, a 

tedy ochotě sportovní činností plnit volný čas a za tento zpŧsob trávení volného času platit 

8.  

Výnosy z vlastní činnosti  

Výnosy z vlastní činnosti mŧžeme rozdělit do dvou skupin – příjmy plynoucí z hlavní činnosti 

a příjmy plynoucí z doplňkové činnosti.  

Mezi příjmy z hlavní činnosti patří především příjmy plynoucí z:  

 Členských příspěvků – jedná se o zpŧsob financování, který je tradičně využíván 

tělovýchovnými jednotami a jinými organizacemi poskytujícími sportovní služby. 

Výše členským příspěvkŧ a jejich použití se značně liší, a to dle jednotlivých 

sportovních odvětví i jednotlivých regionŧ. Vyšší členské příspěvky jsou typické 
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zejména pro sporty, jejichž počet členŧ je určitým zpŧsobem limitován nebo jejichž 

provozování je determinováno vysokými náklady. Výši členských příspěvkŧ rovněž 

mŧže ovlivnit věk člena, nebo například jeho zapojení a iniciativa při chodu 

tělovýchovného klubu či organizace.  

 Vstupného sportovních akcí pořádaných klubem (organizací) – tento druh příjmu 

zaujímá dŧležité postavení především u divácky oblíbených sportŧ jako fotbal, hokej, 

basketbal. Podíl tohoto příjmu na celkových je obvykle přímo závislý na výkonnostní 

úrovni, jež je v dané organizaci dosahováno.  

 Startovného – tento typ příjmu je využíván především individuálními sporty, nejčastěji 

při pořádání turnajŧ, jejichž náklady není organizace schopna pokrýt z vlastních 

zdrojŧ 8.  

Mezi příjmy z doplňkové činnosti patří zejména příjmy plynoucí z:  

 Komerčního pronájmu sportovišť – určeno pouze pro organizace, jež disponují 

vlastním, či jim do péče svěřeným sportovním zařízením. Tento druh činnosti zvyšuje 

efektivnost využívání materiálně technické základny sportu a příjmy z tohoto typu 

činnosti jsou obvykle využívány pro krytí provozních nákladŧ sportoviště nebo do 

investičních nákladŧ obnovy či zhodnocení sportovního zařízení.  

 Pořádání společenských, zábavních akcí – jedná se o podobný typ povahy jako 

komerční pronájem sportovišť ke sportovním účelŧm, rovněž zvyšuje efektivnost 

využívání materiálně technické základny sportu, a to zejména v obdobích pro sport 

méně žádaných, jako večerní až noční hodiny nebo v mimosezónních měsících. 

 Prodej občerstvení, ubytovací služby, prodej drobných upomínkových předmětů – s 

možností restauračních a ubytovacích služeb je obvykle kalkulováno při výstavbě či 

rekonstrukci větších, víceúčelových zařízení, příjmy bývají vykazovány formou 

nájemného soukromých provozovatelŧ. Prodej upomínkových a reklamních předmětŧ 

je oblíben zejména u těch klubŧ a organizací, jež mají vybudovanou silnou 

fanouškovskou základnu a jsou komerčně úspěšnými.  

 Poskytování sportovních, poradenských služeb, služeb v oblasti regenerace, prodej 

sportovního zboží – tyto aktivity a z nich plynoucí příjmy jsou již zcela komerčního 

charakteru a obvykle jsou provozovány těmi organizacemi, které jsou ziskového 

charakteru 8. 
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Poplatky televize a médií  

Dosažitelnost poplatkŧ za zprostředkovávání sportovních utkání formou televizních a jiných 

přenosŧ je dána diváckou přitažlivostí sportovních utkání a ochotou zprostředkovatelŧ za 

práva jejich šíření platit.  

Podpora podniků a institucí, sponzoring a reklama  

Při sponzoringu a reklamě se zdroj příjmŧ odvíjí od povahy vztahu. Příjmy z reklam jsou 

nezanedbatelnou položkou všech příjmŧ sportovní činnosti. Převážně ty, které mají právní 

subjektivitu, považují sportovní reklamu, v souvislosti se sponzorskými vztahy, jako 

protislužbu nabízenou sponzorovi ze smluvně dohodnutých finančních a dalších podmínek. 

Předpokladem možnosti využívání těchto příjmŧ je divácky a komerčně zajímavá činnost 

sportovní organizace. Další možnost je dárcovství. V praxi se s ním často setkáváme 

v případech, kdy je sponzoring uplatňován pomoc darŧ. Sportovní organizace protislužbu 

neočekává, ale toto dárcovství je využíváno v oblasti Public Relations a také při budování 

image dárce4. 

2.4 Regionální politika a Fondy EU 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná také politika hospodářské a sociální soudržnosti, 

je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj 

chudších státŧ a regionŧ, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. 14. 

Region pro regionální politiku 

Pro účely efektivního získávání prostředkŧ z evropských fondŧ byly na území našeho státu 

zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajŧ. Evropská 

kohezní politika je totiž směřována především do územních celkŧ s počtem obyvatel 

pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje těchto počtŧ obyvatelstva 

většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 

Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava vedené regionálními radami 

regionŧ soudržnosti. Toto členění na regiony soudržnosti, kterým se říká v souladu 

s evropskou terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město, jak ukazuje 

obr. 2.2. 14. 
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Obr. 2.2: Rozdělení České republiky do regionŧ soudržnosti  

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/regionalni-

politika-evropske-unie/1001573/44179/ 

 

V období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondŧ 26,69 miliardy eur. Pro 

úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně čtyři miliardy eur, jelikož Evropská unie 

financuje maximálně 85 procent výdajŧ z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky 

14. 

 

Strukturální fondy 

V současné době jsou pro podporu regionální a strukturální politiky používány tzv. 

strukturální fondy (SF). 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Evropský fond regionálního rozvoje je jedním ze čtyř Strukturálních fondŧ, jejichž společným 

cílem je snižování rozdílŧ v životní úrovni mezi regiony Evropské unie. Z ERDF jsou 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/regionalni-politika-evropske-unie/1001573/44179/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/regionalni-politika-evropske-unie/1001573/44179/
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rozdělovány finanční prostředky především na plnění cílŧ regionální a strukturální politiky 

EU. 

Základním posláním ERDF je pomoc při odstraňování regionálních nerovností a posilování 

rozvoje a konverze regionŧ. Dále podporuje stabilní a trvale udržitelný rozvoj a vytváření 

trvale perspektivních pracovních míst. 

Hlavními oblastmi politiky ERDF jsou: 

 produktivní investice k vytvoření nebo zachování permanentních pracovních míst, 

 investice do infrastruktury, 

 rozvoj endogenního potenciálu podporováním lokálního rozvoje a aktivit malého a 

středního podnikání, 

 technická výpomoc 12. 

Evropský sociální fond – ESF 

Evropský sociální fond je nejstarším strukturálním fondem. Tento fond podporuje aktivity 

členských zemí Evropské unie směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a 

získávání potřebných kvalifikací. Jeho posláním je přecházet nezaměstnanosti a bojovat s ní, 

umožnit pracovní síle v EU a evropským podnikŧm také zázemí, které vy jim dovolilo využít 

nových příležitostí a zároveň by je ochránilo před problémy na trhu práce. Evropský sociální 

fond se především zaměřuje na podporu potřeb individuálních osob, s cílem zvýšit jejich 

zaměstnanost, ale lze jej také aplikovat i pro zlepšení systémŧ a struktur tak, aby samotný trh 

práce lépe fungoval. 

 

Fond soudrţnosti 

V Maastrichtské smlouvě je stanoveno, že finanční prostředky z Fondu soudržnosti – CF 

(někdy je také označován jako Kohezní fond) budou poskytovány členskými státŧm Evropské 

unie s HNP na obyvatele nižším než je 90% prŧměru Společenství (měřeno paritou kupní 

síly). Podmínkou ovšem je, že vyvíjejí snahu k naplnění konvergenčních kritérií nutných pro 

členství v Evropské měnové unii. 
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Z Fondu soudržnosti jsou financovány dva druhy projektŧ: 

 projekty zamřené na problematiku životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, 

tzn. Projekty životního prostředí k dosažení cílŧ stanovených společnou politikou 

Unie v této oblasti, 

 projekty společného zájmu ve sféře dopravní infrastruktury, které směřují k plnění 

priorit stanovených rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU o rozvoji 

transevropských dopravních sítí 12. 
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3. METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 

Každá metoda je tvořena systémem pravidel a principŧ, které určují třídy možných systémŧ 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle. Jde vlastně 

o postup, návod a zpŧsob, jak něčeho dosáhnout, něco zjistit.  

Rŧzné druhy technik se používají pro rŧzné metody, pomocí kterých se zajišťuje materiál a 

potřebná data. Technika představuje konkrétní nástroj pro sběr dat. 

Mezi metody výzkumu patří: 

 Metoda dotazování 

 Metoda terénního výzkumu 

 Metoda statistická 

 Metoda historická 

 Metoda experimentální 

 Metoda sociometrická 

 Metoda typologická 

 Metoda introspektivní 

 Metoda monografická 10. 

Metoda dotazování 

Metoda dotazování má tři základní techniky – dotazník, rozhovor a anketu.  

V nejčastěji používaných dotazovacích technikách je věrohodnost výpovědí zvyšována 

několika dalšími zpŧsoby, které by se měly ve výzkumu uplatňovat. Je o následující zpŧsoby: 

 Dotazy by měly být konkrétní a jednoduché. 

 Mohou se týkat jen skutečností, u kterých se dotázaný nemusí obávat, že při odpovědi 

se sníží jeho prestiž, nebo se ho odpověď jinak nepříjemně dotkne. 

 Dotazy se volí na obdobné skutečnosti, kde odpovědi by si měly být blízké nebo 

totožné. Ověřování pomocí kontrolních dotazŧ by ale dotazovaný neměl postřehnout. 
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 Zmatení celkové orientace dotazŧ. Zdánlivý, na první pohled patrný smysl dotazŧ by 

měl být poněkud jiný, než jaký je skutečný záměr výzkumu. Skutečný smysl a smysl 

řady dotazŧ pro dotázaného však nesmějí být diametrálně odlišné 10. 

Následuje podrobnější rozebrání dotazníku, který je jednou z nejrozšířenějších technik 

výzkumu. 

Dotazník 

Dotazník se běžně zpracovává pomocí matematické statistiky. Jeho výhodou je především to, 

že postihne velký počet respondentŧ, jeho provedení vyžaduje málo času, je málo nákladný a 

svým respondentŧm dává možnost rozmyslet si odpovědi.  

Výhody dotazníku: 

 málo nákladný, 

 velký počet respondentŧ, 

 poměrně málo času jak k provedení, k vyplnění, i ke zpracování výsledkŧ, 

 málo náročný na počet výzkumných pracovníkŧ, 

 respondenti mají možnost rozmyslet si odpověď, 

 udržuje standardnost situace, za které šetření probíhá. 

Nevýhody dotazníku: 

 neosobní, 

 existuje možnost nepochopení otázky, 

 neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek, 

 úmyslné zkreslení odpovědí, 

 nezájem, nechuť účastnit se výzkumu, 

 omezenost ve výběru odpovědí (hlavně u uzavřených otázek) 3. 

Typy otázek: 

a) otevřené – dotazovaný se volně vyjadřuje k dané problematice, snaží se vystihnout 

svŧj vlastní názor, 
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b) uzavřené – dotazovaný si vybírá z nabídnutého výčtu odpovědí. Nejčastější typy 

uzavřených otázek: 

 dichotomické – nabízejí výběr pouze dvou navzájem se vylučujících odpovědí (ano – 

ne), 

 polytomické – mnohonásobné – vybíráme si jednu z nabízených možností, 

 polytomické – výčtové – mŧžeme zvolit více než jednu z nabízených možností, 

 polytomické – stupnicové – zvolené odpovědi musíme seřadit do určitého pořadí, 

 filtrační – řadíme sem otázky typu – „pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano, 

pak …“, 

 kontrolní – ověřujeme, zda dotazovaný odpověděl správně v předcházejících 

otázkách,  

 postojové, 

c) polootevřené – v otázce jsou respondentovi nabídnuty rŧzné typy odpovědí, pokud si 

ale nevybere žádnou z nabídnutých odpovědí, má možnost odpovědět vlastními slovy 

3. 

Rozhovor 

Rozhovor výzkumníka se zkoumanou osobou nebo skupinou je často užívanou metodou 

výzkumu. Rozlišujeme několik typŧ: 

 standardizovaný – má přesně stanovený postup, na základě daného formuláře, 

 nestandardizovaný – blíží se běžnému rozhovoru, vede respondenta 

k bezprostřednímu jednání, ale také je předem připraven, 

 polostandardizovaný – zahrnuje prvky standardizovaného a nestandardizovaného 

rozhovoru, 

 zjevný – respondent je informován o dŧvodu návštěvy výzkumníka, je seznámen 

s cílem rozhovoru a dává souhlas s jeho provedením, 

 skrytý – dotazovaný netuší o čem rozhovor skutečně je, tento typ vylučuje přímé 

zaznamenávání odpovědí, 

 individuální – rozhovor výzkumníka s jedinou osobou, 
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 skupinový – jedná se o rozhovor prováděný současně s několika osobami najednou 

3. 

Metoda pozorování 

Existují dva typy pozorování – běžné a vědecké. Vědecké pozorování bývá často zesíleno 

rŧznými pomŧckami či přístroji (fotoaparát, kamera, …), je systematické a je zaměřeno na 

sledovaný cíl. Ve většině případŧ si lidé na technické pomŧcky zvyknou a ty přestanou být 

překážkou přirozeného chování. 

Druhy pozorování: 

 přímé – pozorovatel přichází přímo do styku s pozorovaným jevem, 

 nepřímé – mezi pozorovatelem a pozorovaný jev je vložena výpověď nějaké další 

osoby, např. písemný záznam, týkající se jevu 3. 

Práce s dokumenty  

(úřední záznamy, zápisy z porad, osobní dokumenty, novinové a časopisové články, filmy, 

dokumenty statistického charakteru). Vychází se z toho, že informace byly sebrány v terénu a 

už určitým zpŧsobem zpracovány. Je potřeba dokumenty setřídit podle svých vlastních potřeb 

a konkrétního výzkumu. Je nutné brát v úvahu, že obsažené informace mohou být zkreslené 

3. 

SWOT analýza  

SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingového auditu. Díky ní je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti rŧstu. SWOT 

analýza je součástí strategického (dlouhodobého) plánování. Název je odvozen podle 

počátečních písmen těchto anglických slov: 

 S – strenghts (síly) 

 W – weaknesses (slabosti) 

 O – opportunities (příležitostí) 

 T – threats (hrozby) 11. 



 30 

 

Za silné stánky se považují pozitivní vnitřní podmínky, jejichž využití umožňuje subjektu 

získat konkurenční výhodu.  

Slabé stánky jsou takové negativní vnitřní podmínky, které mohou snížit výkonnost subjektu.  

Příleţitosti je možno definovat jako současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

nyní nebo potencionálně příznivé pro činnost subjektu.  

Hrozby představují takové současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou pro 

výstupy subjektu nepříznivé 1. 

Hlavním cílem SWOT analýzy je strukturovaná diagnostika silných a slabých stránek 

subjektu (vnitřního prostředí) ve vztahu k příležitostem a ohrožením (vnějšího okolí). Jako 

každá analýza, i SWOT analýza musí vyústit v syntézu a závěry, které se stanou východiskem 

pro formulaci strategie. Strategie by měla na tyto závěry citlivě reagovat a v maximální míře 

využít silných stránek k získání příležitostí 2.  

Z přístupu SWOT analýzy, který rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní (silné a slabé stránky) a 

dvě vnější (příležitosti a hrozby), vyplývá značné omezení SWOT analýzy vyvolané právě 

požadavkem odlišit silné stránky od slabých a příležitostí od hrozeb. Často je velmi obtížné 

odhadnout, zda určitý jev znamená příležitost či hrozbu nebo silnou či slabou stránku. 5. 

Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) 

Analýza silných a slabých stránek je tvořena analýzou externího mikroprostředí a interního 

mikroprostředí. 

Externí mikroprostředí organizace tvoří:  

 Zákazníci – ti kteří nakupují služby. Jsou jedním z nejdŧležitějších faktorŧ 

mikroprostředí. 

 Dodavatelé – ovlivňuji možnosti a efektivitu získávání potřebných zdrojŧ, jenž jsou 

nutné pro plnění funkce podniku.  

 Konkurence – analyzuje se konkurence uvnitř odvětví a v lokalitě pŧsobení dané 

firmy. Srovnává se vlastní marketingový mix s konkurenčním a hledá se síla a slabost 

konkurence.  
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 Marketingové prostředníci – patří zde zprostředkovatelé služeb, výzkumné a reklamní 

agentury, finanční organizace apod. 

 Veřejnost – je místní komunita, odborná veřejnost, média a rŧzné nátlakové skupiny 

11. 

Interní mikroprostředí 

Představuje výrobní, technické, technologické, finanční a jiné podmínky, které v dané 

organizaci poskytující služby existují a určují mantinely, ve kterých se organizace pohybuje. 

Rozhodující význam pro zhodnocení síly nebo slabosti má realizovaná marketingová činnost, 

projevující se navenek prvky marketingového mixu – produktem, cenou, distribucí, 

komunikačním mixem, zaměstnanci, materiálním prostředím a procesy.  

Analýza vnějšího prostředí (příleţitosti a hrozby) 

Postup analýzy SWOT vychází nejprve ze zkoumání vnějšího (externího) prostředí, které 

firmu obklopuje. Tato sféra pŧsobí na firmu nekontrolovatelnými faktory, protože leží mimo 

její kontrolu. Strukturu tohoto prostředí tvoří makroprostředí. Cílem analýzy makroprostředí 

je určení možných příležitostí pro uplatnění strategických aktivit firmy a identifikaci možných 

rizik 11. 

Makroprostředí tvoří následující složky:  

 Přírodní prostředí – mŧže v mnoha oborech představovat základní potenciál pro 

podnikání, z hlediska přírodních zdrojŧ a klimatických podmínek.  

 Technologické prostředí – znamená především nové technologie a inovace. 

 Demografické prostředí – je rozhodující pro vytváření trhŧ, jejich struktury a velikosti. 

Sledujeme velikost populace, hustotu, mobilitu obyvatel, sociální, vzdělaností a 

věkovou strukturu. 

 Ekonomické prostředí – makroekonomické trendy a fáze hospodářského cyklu 

vytvářejí rámec pro podnikatelské možnosti. Zahrnuje především ekonomický rŧst, 

pohyb inflace, zavedení eura, kolísání nezaměstnanosti, pŧsobení hospodářské krize 

aj.   

 Politicko-právní prostředí – dŧležitá je znalost zákonŧ. 

 Sociálně-kulturní prostředí – promítá se do spotřebního a kupního chování zákazníkŧ. 
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 Vlivy globálního makroprostředí – nadnárodní podniky, integrace a seskupení, 

mezinárodní smlouvy.  

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní situace vzhledem k vnitřním 

i vnějším podmínkám. Podává informace jak o silných a slabých stránkách firmy, tak i o 

jejích příležitostech a hrozbách. Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, silné 

stránky podporovat, využívat příležitostí okolí a snažit se zamezit případným hrozbám 11. 

Výhodou SWOT analýzy je široká oblast využití, která se nemusí týkat pouze strategického 

řízení. SWOT analýzu je možno aplikovat také při taktickém plánování či operativním řízení, 

nebo lze tuto metodu využít pro „osobní“ SWOT analýzu, která se zaměřuje na poznání 

předností a nedostatkŧ jedince a na zjištění příležitostí a hrozeb v jeho okolí 7. 
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4. ANALÝZA NABÍDKY SPORTOVNÍCH AKTIVIT VE ZLÍNĚ 

4.1 Město Zlín 

Zlín (v letech 1949-1989 název Gottwaldov) je statutární město na východě Moravy. Leží 

v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchŧ. Je centrem Zlínského 

kraje a má 77 288 obyvatel. Počet obyvatel se rok od roku snižuje kvŧli odtrhávání některých 

městských částí od Zlína. Ve zlínské aglomeraci žije kolem 100 tisíc obyvatel 17. 

Ve Zlínském kraji se střetávají hned tři etnografické oblasti - Valašsko, Moravské Slovácko a 

Haná. Jednotlivé regiony se vzájemně doplňují a tvoří tak pestrou skládačku tradičních 

prŧmyslových měst, zemědělských oblastí a zalesněných kopcŧ vhodných pro ozdravné 

pobyty a turistiku 23. 

Na území okresu pŧsobí celkem 235 podnikŧ a obchodních organizací. Prŧmysl je orientován 

především na strojírenskou a obuvnickou výrobu. Najdeme zde rovněž několik významných 

stavebních a projekčních společností. 

Město Zlín se během posledních let stalo sídlem mnoha firem a navázalo tak na tradici 

prŧmyslníka Tomáše Bati. Právě on městu ve 20. a 30. letech 20. století vtiskl jeho 

neopakovatelnou podobu: funkcionalistickou architekturu a podnikatelského ducha. 

Zlín je rovněž centrem vzdělanosti. Je sem soustředěn vysoký počet středních škol 

všeobecného i odborného zaměření. Akademickou pŧdu představuje nedávno vzniklá 

Univerzita Tomáše Bati. 

Zájem o oblast Zlína vykazuje stále víc zahraničních investorŧ. V posledních pěti letech bylo 

v sídle kraje a v jeho okolí vybudováno několik velkých nákupních center, z nichž největší 

čítá přes 50 obchodŧ a jeho parkoviště má kapacitu pro 1300 automobilŧ. 

Okres Zlín není charakteristický jen dynamikou současného vývoje. Také se zde prolínají 

výrazné národopisné prvky všech tří etnografických oblastí, které se na území kraje setkávají: 

úrodné Hané, pohostinného Slovácka a svérázného Valašska, typickému malebnou i poněkud 

drsnou přírodou 18. 
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Ve Zlíně pŧsobí Filharmonie Bohuslava Martinŧ, Muzeum Jihovýchodní Moravy, Muzeum 

obuvi. Každoročně se zde koná Mezinárodní festival filmŧ pro děti a mládež. 

Celý okres skýtá řadu příležitostí k rekreaci a k odpočinku. Doma i v cizině se vynikající 

pověsti těší lázně Luhačovice, jejichž příznivé klima i léčivé prameny vyhledávají návštěvníci 

z celé Evropy. Vděčným centrem výletníkŧ se stala zoologická zahrada se zámkem v Lešné. 

Kopcovitý terén s krásnými scenériemi vybízí k pěší turistice i k cykloturistice 18. 

4.2 Fond mládeţe a tělovýchovy města Zlín 

Město zřizuje několik účelových fondŧ. Fond mládeže a tělovýchovy, který je součástí náplně 

práce odboru, je zřízen k podpoře činností v oblasti dětí a mládeže, tělovýchovy a k podpoře 

programŧ v oblasti sociálně patologických jevŧ. Z prostředkŧ fondu jsou podporovány 

zejména dětské, mládežnické a sportovní organizace a organizace zaměřené na primární 

prevenci sociálně patologických jevŧ. 

Každý fond má svŧj statut schválený zastupitelstvem města, jehož přípravou se zabývají 

příslušné komise rady města. Nedílnou součástí statutu jsou pravidla pro přidělování dotací, 

kterými se při svém rozhodování řídí správní rada fondu. Dotace do výše 50 tis. Kč schvaluje 

Rada města Zlína a dotace ve výši nad 50 tis. Kč Zastupitelstvo města Zlína. 

Fond mládeže a tělovýchovy byl interně rozdělen na Fond mládeže, Fond tělovýchovy a Fond 

prevence 31. 

Z fondu mládeţe byly dotace přiděleny na: 

 činnost mládežnických organizací 

 táborové pobyty dětí 

Z fondu tělovýchovy byly dotace přiděleny na: 

 činnost sportovních organizací 

 akce nadregionálního - republikového významu 
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Z fondu prevence byly dotace přiděleny na: 

 projekty prevence sociálně patologických jevŧ u dětí a mládeže 

V roce 2009 bylo projednáno 190 žádostí a vyplaceno celkem 10 019 419 Kč. V roce 2008 

bylo projednáno 156 žádostí a vyplaceno celkem 10 115 126 Kč  31. 

Následující tabulka č. 4.1 ukazuje finanční přehled ve Fondu mládeže a tělovýchovy v letech 

1994 až 2009. Informace z roku 2010 mi nebyly poskytnuty. 

Tab. 4.1: Přehled čerpání fondu v letech 1994 – 2009 

Rok Příděl do fondu Čerpání v Kč 

1994 1 167 889 874 655,90 

1995 3 486 580 2 385 580,00 

1996 2 973 900 2 573 932,00 

1997 3 500 000 4 723 400,40 

1998 4 852 000 4 999 234,00 

1999 6 443 000 6 609 274,00 

2000 8 775 000 8 870 167,35 

2001 10 000 000 9 455 583,50 

2002 10 000 000 10 643 582,00 

2003 10 000 000 9 887 244,00 

2004 9 300 000 9 446 434,00 

2005 9 300 000 9 348 389,50 

2006 9 300 000 9 499 772,80 

2007 9 300 000 9 266 179,50 

2008 10 000 000 10 115 126,00 

2009 10 000 000 10 019 419,00 

Zdroj: Výroční zpráva města Zlín z roku 2009, vlastní zpracování  
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Dotace z rozpočtu města na úhradu nákladů tělovýchovných zařízení 

Z rozpočtu města, z § 3419 Tělovýchova a zájmová činnost, jsou každoročně poskytovány 

dotace velkým sportovním organizacím, které mají vlastní sportoviště nebo sportoviště v 

dlouhodobé výpŧjčce nebo nájmu na území města Zlína, na úhradu nákladŧ těchto 

tělovýchovných zařízení.  

Tabulka 4.2 nabízí přehled organizací, kterým byla schválena dotace Zastupitelstvem města 

Zlín v letech 2003 - 2009. Informace za rok 2010 mi nebyly poskytnuty. 

Tab. 4.2: Organizace, kterým byla schválena dotace Zastupitelstvem města (v tis. Kč) 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

TJ Sokol Prštné 160 159  175  155  137  131  147  

TJ Sokol Malenovice 210 207  171  203  227  224  178  

Orel - jednota Zlín  170 233  191  227  203  209  133  

TJ Sokol Zlín 300 294  271  324  381  420  444  

Sportovní kluby Zlín 6 196 6 253  6 338  5 712  4 650  4 549  6 156  

PSG Zlín* 6 464 6 354  6 354  6 879  6 402  6 467  4 942  

Celkem 13 500 13 500  13 500  13 500  12 000  12 000  12 000  

* dříve název RI Okna Zlín a HC Hamé Zlín 

Zdroj: Výroční zprávy města Zlín z let 2003 – 2009, vlastní zpracování  

Pravidla pro přidělování dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy uvádím v příloze č. 4. 

4.3 SWOT analýza města Zlín 

Pro ucelený přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb města Zlín byla 

sestavena SWOT analýza viz tab. 4.3. Podkladem pro vymezení silných stránek, slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb bylo prŧzkumné šetření mezi obyvateli města Zlín.  
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Tab. 4.3: SWOT analýza sportovních aktivit (zařízení) ve Zlíně 

Silné stránky Slabé stránky 

 podpora sportu městem 

 pestrá nabídka sportŧ 

 vybudování cyklotras 

 nově zrekonstruované Lázně Zlín a 

Stadion mládeže 

 významné pravidelné sportovní akce 

města (anketa sportovec města atd.) 

 úspěchy zlínských sportovcŧ 

 stabilní poptávka obyvatel o sport 

 převažující spokojenost občanŧ 

s nabídkou aktivit (zařízení) 

 vybudování cyklotras 

 databáze sportovního vyžití ve městě 

na stánkách města 

 úzká spolupráce škol a sportovišť 

 není plně rozvinuto povědomí u 

občanŧ města o sportovní nabídce ve 

městě 

 chybějící atrakce pro děti a rodiny 

s dětmi – např. aquapark 

 absence vodních tokŧ pro vodácké 

aktivity 

 nedostatečná kapacita parkovišť 

v místech sportovišť 

 některá sportoviště jsou zastaralá, se 

špatným sociálním zařízením 

 nedostatek travnatých hřišť 

 

Příleţitosti Hrozby 

 dotace ze státního rozpočtu a z EU 

 zlepšovat a rozšiřovat kvalitu 

sportovišť a hřišť ve městě 

 podporovat rozvoj sportu ve školách 

 zvýšit podporu sportŧ s širokou 

členskou základnou dětských, 

žákovských a juniorských kategorií 

 rozšíření nabídky o adrenalinové 

sporty 

 využití nové vládní koncepce na 

podporu sportu 

 úbytek trenérŧ a cvičitelŧ ve městě 

Zlín 

 zvyšování nákladŧ na provozování 

sportovních zařízení a sportovišť 

 úpadek zájmu dětí o sport vlivem 

moderních technologií (počítač apod.) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vedle identifikace silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb je dŧležité také jejich 

vyhodnocení. Právě tato vyhodnocení umožňují usměrňovat činnosti za pomoci návrhŧ 

žádoucím směrem. Bez těchto vyhodnocení není možné zvládnout jakékoli změny. 

Silné stránky 

Nabídka sportovní činnosti je ve Zlíně velmi rozmanitá a bohatá. Město Zlín se snaží 

podporovat rozvoj volnočasových aktivit rŧznými zpŧsoby. Nachází se zde spousta fitness 

center, která nabízí širokou škálu kurzŧ, kde si mohou obyvatelé města zacvičit. Také je zde 

plavecký bazén, koupaliště, lyžařský svah, spousta klubŧ s možností hry tenisu, badmintonu, 

squashe, lanové centrum, skatepark, horolezecká stěna, možnosti ke hře bowlingu, kuželek, 

haly na míčové hry, sportovní hřiště, nově vybudované cyklostezky, které mohou využívat 

nejen cyklisté, ale také in-line bruslaři a lidé provozující Nordic walking a spousta dalších.  

Za poslední dobu zde proběhla finančně náročná rekonstrukce městských Lázní Zlín a 

atletického Stadionu mládeže. Dále se vybudoval umělý povrch na fotbalovém stadionu, 

opravila se školních hřiště, vybudoval se skatepark a nyní se dokončuje výstavba koupaliště 

v městské části Jižní Svahy. 

Město pravidelně pořádá sportovní akce rŧzných velikostí, mimo jiné se zde vyhlašuje anketa 

Sportovec města, kde se každoročně vyhlašuje nejúspěšnější sportovce a sportovní kolektivy 

města Zlín. Ocenění za nejlepšího sportovce roku za rok 2010 získal Radim Gryga, vicemistr 

světa v silovém trojboji a mistr světa v disciplíně mrtvý tah. Vítězem v kategorii kolektivŧ se 

stal fotbalový tým FC Tescoma Zlín, který v loňském roce dokázal získat titul na halovém 

mistrovství starších žákŧ České republiky. Nejlepším zdravotně postiženým sportovcem se 

stal hokejista Zdeněk Hábl. Zlín má i řadu sportovních klubŧ, které jsou úspěšné a mají řadu 

fanouškŧ. Mezi ty nejznámější patří hokejový klub PSG Zlín, fotbalový klub FC Tescoma 

Zlín, házenkářský HC Zlín a volejbalový klub VSC Fatra Zlín. Ve městě se hojně sportuje a 

sport má zde velkou tradici. První fotbalový klub byl zde založen roku 1919, házenkářský 

1921, volejbalový 1926 a hokejový klub vznikl roku 1929.  

Ve Zlíně se podařilo vybudovat několik kilometrŧ cyklostezek a napojit je tak na další 

vybudované trasy. Ve Zlínském kraji tak vzniklo 166 km cyklostezek, což je v rámci celé 

České republiky hned po Praze vŧbec nejvíc. Vznikla například krásná cyklostezka podél 
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Baťova kanálu, která má 80 km a je možné po ní dojet z Kroměříže až do Hodonína. 

Cyklostezky tak do Zlína mohou přilákat spoustu nadšencŧ a i obyvatelé tohoto města mohou 

provozovat cyklistiku téměř všemi směry. 

Na stránkách města mě zaujala sekce Sport ve Zlíně, kde se nachází přehled nabídky 

sportovního vyžití ve Zlíně a okolí. Je tam seznam bazénŧ a koupališť, multisportovních 

kempŧ, sportovních zařízení, sportovních klubŧ, jezdecké kluby a ranče, lanová centra a sekce 

pozvánky – plakáty, kde se zájemce dozví, co se právě kde děje a kam by mohl zamířit. Město 

se tak snaží upozornit na svoji širokou nabídku a dát zájemcŧm na výběr v oblasti 

volnočasových sportovních aktivit. Na stánkách se nachází spíše „reprezentativnější“ 

sportovní zařízení. 

Město se snaží o podporu sportu ve školách. Pomocí dotací přispívá na sportovní akce, které 

jsou místními školy pořádány, rekonstruuje sportovní hřiště u škol. Magistrát města Zlína je 

například zřizovatelem ZŠ Emila Zátopka, která je jedinou školou ve Zlínském kraji, která má 

ve své koncepci rozšířenou výuku sportu zaměřenou na plavání, hokej a atletiku. 

Slabé stránky 

Ačkoli se město snaží propagovat sportovní nabídku města a rŧzné druhy sportovních akcí a 

soutěží na svých stránkách, v místních novinách apod., tak dle mého názoru občané města 

Zlína nemají přehled o všech sportovních aktivitách, které jsou jim k dispozici. Z velké části 

za to mŧžou právě konkrétní sportoviště, protože jejich samotná propagace je slabá. 

Doporučila bych městu se ještě více zaměřit na propagaci sportu a sportovních akcí, které by 

tak mohli přilákat více sportovcŧ i nadšených divákŧ. 

Ve městě chybí obyvatelŧm aquapark. Jeho výstavba se zde bohužel ani neplánuje. 

V zrekonstruovaných Lázních Zlín je k dispozici u venkovního bazénu skluzavka menších 

rozměrŧ a v části města Jižní Svahy probíhá výstavba koupaliště, kde bude pro návštěvníky 

připraven tobogán, skluzavky a další vodní atrakce. Nevýhodou ovšem je, že všechny vodní 

atrakce, které jsou nebo zde budou umístěny u koupališť, tudíž jsou k dispozici návštěvníkŧm 

pouze v letním období. Obyvatelŧm Zlína tedy nezbývá nic jiného než si v ostatní roční 

období nebo za nepříznivého počasí zajet do nově postaveného aquaparku v Uherském 

Hradišti nebo do Uherského Brodu případně do aquaparku, který se nachází ve Vyškově. 
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Zlínem protéká řeka Dřevnice, ale ta je velmi nedostatečná pro vodácké aktivity. Ty lze 

provozovat nejblíže na řece Moravě, která ale protéká přes sousední Otrokovice a dále 

směrem na Hodonín a Bratislavu. Dále mohou sportovci z řad vodákŧ využít například vodní 

plochu Štěrkoviště v nedalekých Otrokovicích nebo vodní nádrž Fryšták. 

Ve Zlíně je problém s parkování, hlavně v centrum města, kde se ale vybudovalo velké 

nadzemní patrové parkoviště k nákupnímu centru, ale i tak je to málo. U některých sportovišť, 

která se ve městě nachází, je velmi obtížné zaparkovat z dŧvodu nedostatečné kapacity 

parkovacích míst.  

Město se snaží o své sportoviště starat, ale ne všechna sportoviště jsou uspokojivého užití a 

vzhledu. Zlín nabízí i sportoviště, která jsou zastaralá, vybavení je nedostatečné, mají špatné 

sociální zařízení pro sportovce i pro případné diváky. Také je ve Zlíně nedostatek travnatých 

hřišť například pro fotbal, kroket či softball. 

Příleţitosti 

Město by mělo i nadále žádat o dotace z EU a ze státního rozpočtu na sportovní vyžití pro své 

obyvatele. Také by mělo prŧběžně zlepšovat a rozšiřovat kvalitu sportovních ploch a hřišť, 

podporovat další rozvoj nabídky mimoškolních sportovních aktivit na základních a 

mateřských školách, jako dŧležitý prostředek v úsilí o zdravý vývoj mládeže. Město by mělo 

modernizovat sportovní infrastrukturu a zaměřit se více na sportování mládeže a na podporu 

sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Také by bylo vhodné přehodnotit zpŧsob finančních 

dotací do sportu tak, aby se zvýšila podpora sportŧ s širokou členskou základnou dětských, 

žákovských a juniorských kategorií. Město rozšířit svou sportovní nabídku o adrenalinové 

sporty – skok padákem, zorbing, bobová dráha, apod., protože to místním obyvatelŧm 

v nabídce chybí. Také by město mohlo využít nově vznikající vládní koncepce na podporu 

sportu. 

Hrozby 

Jako možnou hrozbu pro město vidím úbytek z řad trenérŧ a cvičitelŧ, které jsou nyní 

k dispozici. Vzhledem k době, kdy se všechno zdražuje, mŧže dojít i kde zdražování nákladŧ 

na provozování jednotlivých sportovišť a sportovních zařízení, která tak mohou přijít do 

značných problémŧ. Další nepříjemnou věcí by byl úpadek zájmu dětí a mládeže o sport. 
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V dnešní době se spousta dětí a mládeže odklání od sportovních volnočasových aktivit a 

místo toho tráví svŧj volný čas u počítače hraním rŧzných druhŧ her. Je potřeba, aby rodiče 

vedli své potomky ke zdravému zpŧsobu života, který obsahuje i pravidelné sportovní vyžití. 

 

4.4 Nabídka sportovních aktivit ve Zlíně 

V diplomové práci uvádím nabídku sportovních zařízení a sportovních klubŧ, které nabízejí 

obyvatelŧm sportovní aktivity ve volném čase. Zaměřila jsem se především na ty, které patří 

mezi výrazné v tomto městě, a blíže jsem je popsala. Také jsem se zabývala jejich 

konkurencí. V závěru kapitoly jsem uvedla další možná sportovní využití ve Zlíně, která 

přispívají k pestré nabídce ve městě. 

Podrobně jsem se zaměřila na následující sportovní kluby a sportovní zařízení: 

 Golf Club Lázně Kostelec 

 Sport centrum Maty – moderní sportovní centrum 

 Paintball SendwiCZ 

 Tenisový klub SK – Zlín 

 Svah Zlín – areál J. Šperky 

 Lázně Zlín 

 Lanové centrum C.V.AK. 

Jako další možnosti sportovních aktivit uvádím následující sportovní centra a zařízení: 

 Hepa outdoor fitness 

 Jezdecké sportovní středisko Zlín 

 Stezka zdraví Tlustá hora 

 Motokáry Zlín 

 Cykostezky 
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 Laser Aréna Zlín 

V příloze č. 3 uvádím fotografie sportovišť. 

4.4.1 Golf Club Lázně Kostelec 

Golf Club Lázně Kostelec je občanským sdružením. Jeho pŧsobnost je výhradně spojena s 

poskytováním služeb v golfovém sportu v areálu Lázní Kostelec u Zlína. Sdružuje milovníky 

tohoto krásného sportu a organizuje golfové turnaje vážné i nevážné.  

Je to jediné golfového hřiště na území krajského města Zlín. Tento golfový areál nabízí 

zázemí kvalitního 9 jamkového hřiště, nový driving range s 15 moderními odpališti, cvičný 

putting green a chipping green s písečným bunkerem. K dispozici je i největší indoor golf ve 

Zlínském kraji s celoročním provozem. V indooru je k dispozici 5 tréninkových odpališť, 

chipping podložka a jemně modelovaný cvičný green se šesti jamkami. Součástí golf klubu se 

60 místy k sezení je i About Golf 3D simulátor a Pro shop. 

Kostelecké hřiště je přírodního typu, respektuje charakteristický ráz okolní krajiny. Je do ní 

velmi citlivě zasazeno a s místní přírodou se dobře doplňuje. Hřiště patří k těm kratším, ale to 

neznamená, že je jednoduché. Jeho kopcovitý profil a členitost jednotlivých drah vyžaduje 

hlavně rozvahu, chladnou hlavu a taktické golfové uvažování. Horké hlavy hřiště snadno 

trestá. Greeny jsou spíše menší. Na některé z nich je nelehký přístup, ale jsou většinou dobře 

čitelné. Zdolání tohoto hřiště vyžaduje jistou fyzickou odolnost, za kterou hráče odmění 

krásnými výhledy a bezprostředním kontaktem s okolní přírodou. 

Celý komplex nabízí širokou škálu služeb od ubytování ve dvoulŧžkových pokojích a 

apartmánech přes restaurační služby v denním baru, restauraci, pizzerii a golf baru až po 

služby relaxační. K dispozici je venkovní bazén (velký, malý, dětský) s vyhřívanou vodou, 

sauna, minigolf, tenis, ruské kuželky a volejbal. Areálem prochází cyklostezka a turistické 

trasy. Klienti mohou také využít pestrých lázeňských služeb, jelikož golfový areál je součástí 

lázeňského komplexu 15. 
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Klub má svou golfovou akademii, která nabízí tyto služby: 

 Individuální výukové lekce golfu pro dospělé 

 Individuální i skupinové lekce golfu pro děti 

 Hra na hřišti s golfovým profesionálem 

 Osvědčení pro hru na hřišti (dříve Zelená karta) 

 Videoanalýza švihu 

 Rozbor golfové hry 

 Golfové kurzy pro začátečníky i pokročilé 

 Poradenství v oblasti výběru golfového vybavení 

Ceník nabízených služeb je uveden v následující tabulce 4.4. 
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Tab. 4.4: Ceník Golfového Clubu Lázně Kostelec 

Jednorázové poplatky     

Členství - vstupní poplatek
1
 řádný člen 10 000 Kč 

  člen z řad mládeže 1 000 Kč 

Roční poplatky     

Roční herní poplatek řádný člen 9 300 Kč 

  člen z řad mládeže 0-18 let 1 100 Kč 

  člen z řad mládeže 18-26 let 1 300 Kč 

Roční udržovací poplatek řádný člen 3 300 Kč 

Ostatní poplatky     

Denní Grenn  člen se zaplaceným ročním poplatkem zdarma 

  ostatní pondělí - pátek 450 Kč 

  ostatní víkendy 500 Kč 

Indoor golf     

Člen se zaplaceným ročním poplatkem  zdarma 

Ostatní*  200 Kč/hod 

Simulátor About Golf 3D     

Člen se zaplaceným ročním poplatkem  Po - Pá do 15:00 300 Kč 

  Po - Pá po 15:00, víkend, svátky 400 Kč 

Ostatní* Po - Pá do 15:00 350 Kč 

  Po - Pá po 15:00, víkend, svátky 450 Kč 

Driving range     

Člen Golfového klubu Lázně Kostelec vstup zdarma 

  žeton / košík 30 Kč 

Ostatní* vstup zdarma 

  žeton/košík 50 Kč 

Chipping a putting     

Člen se zaplaceným ročním poplatkem  zdarma 

Ostatní*  200 Kč 

Pŧjčení golfových holí na 1 den všichni 50 Kč/ks 

* Hráč s HCP a platnou kartou ČGF nebo jiné golfové federace. 

 

Zdroj: http://www.gclk.cz/cenik, vlastní zpracování  

                                                 

 

 

1
 Členství je doživotní, nepřevoditelné na další osoby a členský poplatek v případě ukončení členství je 

nevratný. 
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V následujících tabulkách 4.5, 4.6 a 4.7 je zobrazena cenová nabídka dalšího sportovního 

vyžití, kterou nabízí areál Lázně Kostelec.  

Tab. 4.5: Ceník ostatních služeb nabízených v areálu Lázní Kostelec 

Sportoviště Cena  Doplňkové sluţby a jejich cena 

Tenisové hřiště 90 Kč/hod tenisová raketa 50 Kč, 4 míčky 30 Kč 

Stolní tenis 30 Kč/hod pálka s míčkem 5 Kč 

Minigolf 40 Kč/hod včetně 2 holí a míčku 

Ruské kuželky 40 Kč/hod   

Sauna 110 Kč/1,5 hod včetně prostěradla 

Horské kolo 
50 Kč/hod   

250 Kč/den   

Sportovní karta 450 Kč/den 
zahrnuje bazén, saunu, stolní tenis, 

minigolf, ruské kuželky a petanque 

Bazén s vyhřívanou 

vodou - všední den 

9:00 - 14:00  20 Kč/40 min   

14:00 - 19:00  25 Kč/40 min   

Celý den 100 Kč   

Bazén s vyhřívanou 

vodou - víkend, svátky 

9:00 - 19:00  25 Kč/40 min   

Celý den 100 Kč   

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajŧ z http://www.hotel-kostelec.cz/hotelweb/spo.php 

Tab. 4.6: Ceník služeb trenéra 

Ceník sluţeb trenéra pro členy klubu pro nečleny 

individuální lekce 550 Kč 700 Kč 

lekce pro 2 osoby 650 Kč 800 Kč 

balíček 7 lekcí pro 1 osobu 3 500 Kč - 

balíček 7 lekcí pro 2 osoby 6 600 Kč - 

Zdroj: http://www.gclk.cz/klub/treneri, vlastní zpracování  

Tab. 4.7: Ceník služeb trenéru pro děti 

Dětské tréninky Cena 

letní sezóna                              

(duben - říjen) 

3000 Kč                                              

(28 tréninkŧ, 60 žetonŧ) 

zimní sezóna  

(zahájení dle počasí) 
1 000 Kč 

Zdroj: http://www.gclk.cz/klub/treneri, vlastní zpracování 
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Pro ucelený přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb Golf Clubu Lázně 

Kostelec byla použita SWOT analýza viz tab. 4.8. 

Tab. 4.8: SWOT analýza golfového klubu Lázně Kostelec 

Silné stránky Slabé stránky 

 jediné golfové hřiště na území 

krajského města Zlín 

 široká nabídka služeb, i doplňkových 

služeb 

 poloha areálu 

 odborný personál 

 největší indoor golf ve Zlínském kraji 

s celoročním provozem 

 účast na projektu „Hraj golf, změň 

život“  

 sezónní výkyvy poptávky 

 nízká úroveň propagace klubu 

 chybí bezbariérový přístup do areálu 

 chybí sprchy pro sportovce 

 

 

Příleţitosti Hrozby 

 pořádání „dnŧ otevřených dveří“ pro 

laickou veřejnost 

 prodej dárkových poukázek  

 golf bude olympijským sportem  

 zhoršení ekonomické situace 

obyvatelstva 

 rozšíření některého z nejbližších 

konkurenčních hřišť na 18-ti jamkové 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Velkou výhodou této organizace je, že se jedná o jediné golfové hřiště na území krajského 

města Zlín. Areál se nachází na okraji města a je umístěn do příjemného zalesněného 

prostředí. Golfový areál je součástí lázeňského komplexu, takže lze také využít pestrou 

nabídku relaxačních služeb. V tomto golfovém klubu jsou k dispozici tři trenéři z řad 

profesionálních golfistŧ, kteří nabízejí své služby klientŧ z řad dětí i dospělých. V zimním 
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období mohou využít hráči využít největší indoorový golf ve Zlínském kraji, který je 

celoročně v provozu. V indooru je k dispozici pět tréninkových odpališť, chipping podložka a 

jemně modelovaný cvičný green se šesti jamkami. 

Klub se zapojil do významného projektu „Hraj golf, změň život“, který spustila Česká 

golfová federace (ČGF) v květnu 2010 na podporu dalšího rŧstu členské základny. Projekt 

nabízí startovní golfový balíček v ceně 299 Kč, který obsahuje 3x50 minut tréninkové lekce 

s kvalifikovaným trenérem s neomezeným množstvím golfových míčkŧ. Dále je v balíčku 

zahrnuto zapŧjčení golfových holí k tréninku a vstup do golfového areálu. Děti a mládež do 

patnácti let mají 50% slevu. Český golf si tak klade za cíl masivně rozšířit svou hráčskou 

základnu hlavně o děti a mládež, chce-li pomýšlet na olympijský úspěch. Dalším motivem je 

zpřístupnit golf všem a strhnout z golfu nálepku „sportu jen pro bohaté“. Tento čtyřletý 

projekt je největší soukromou investicí do jednoho sportu v ČR od roku 1989. Podle propočtŧ 

se totiž ČGF a majitelé resortŧ a hřišť zapojených do projektu budou během příštích čtyř let 

na jeho realizaci podílet částkou v řádu stovek miliónŧ korun. 

Dle mého názoru je zapojení se do celorepublikového projektu, který přiblíží golf blíže 

veřejnosti to pravé.  Je to šance pro děti a mládež, jak okusit tento sport a případně jej začít 

hrát na závodní úrovni. Hřiště v Lázních Kostelec nepatří mezi ty nejlepší a nejprestižnější u 

nás, ale pro naučení této hry, získání zkušeností a jako volnočasová aktivita to bohatě stačí. 

Slabé stránky 

Golf patří mezi sezónní sporty, takže i když je zde nabídka indoorové hry golfu, tak o golf 

v zimní období není taková poptávka jako v létě. Golfový klub Lázně Kostelec má své stálé 

klienty, ale aby mohl přilákat další zájemce, tak by se měl snažit více se dostat do podvědomí 

obyvatel Zlína a okolí. Billboardy s reklamou na golfové hřiště se nachází pouze podél cesty 

ze Zlína ve směru k ZOO Lešná. Další reklama je na internetových stránkách sponzora 

golfového klubu – Hotelu Lázně Kostelec a na stánkách Sport centra Maty se kterým klub 

spolupracuje. Klub má své vlastní internetové stánky, kde nabízí své služby a další aktuální 

nabídky pro své klienty a ostatní zájemce. Dle mého názoru je propagace klubu slabá. Pokud 

chce klub zvýšit svou návštěvnost, měl by se více zaměřit na reklamu. Doporučila bych více 

propagovat nynější projekt „Hraj golf, změň život“ např. pomocí reklamy na regionálních 

rádiích, letákŧ v městské hromadné dopravě nebo reklamních bannerŧ na stránkách města. 
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Myslím si, že to je cesta, jak zaujmout obyvatele Zlína a okolí aby si přišli tento zajímavý 

sport alespoň vyzkoušet. 

Bezbariérový přístup do areálu by umožnil snadnější přístup tělesně postiženým osobám, 

které mohou mít také zájem o tento sport.  Co se týká vybavenosti klubu, tak je moderně 

vybaven, prostory pŧsobí čistě. Jediné, co mi chybí, tak je absence sprch, které by jistě uvítali 

i hráči. 

Příleţitosti 

Klubu bych doporučovala, aby zkusil pořádat např. „dny otevřených dveří“ pro laickou 

veřejnost. Je to jeden ze zpŧsobŧ, jak přiblížit golf veřejnosti. Také bych doporučila zavést 

možnosti zakoupení dárkové poukázky na lekce s instruktorem. Myslím, že by to mohlo patřit 

mezi originální dárky k významným příležitostem, jako jsou narozeniny, odchod do penze, 

svatba, výročí svatby apod.  

V posledních letech zažívá golf masivní rozmach nejen ve světě, ale i u nás. Počet 

registrovaných golfistŧ v ČR je více než 46 000 a golfových klubŧ je přes 140. Zájem o golf 

každoročně narŧstá. Golf byl přijat mezi olympijské sporty a tak ho společně s rugby, 

mŧžeme vidět na Olympijských hrách v roce 2016 v Rio de Janeiru. Bude to velké 

zviditelnění tohoto sportu a Golf Lázně Kostelec by měl využít rostoucí popularitu tohoto 

sportu a nezaostávat v kvalitě nabízených služeb. 

Hrozby 

Jako hrozbu bych uvedla zvyšující se životní náklady obyvatel, které tak neumožní časté 

provozování tohoto finančně náročnějšího sportu, ale provozování jen zřídka. Další možnou 

hrozbou mŧže být rozšíření některého z nejbližších konkurenčních hřišť. Jedná se o Golfové 

hřiště Uherské Hradiště a Derby Golf Club Slušovice, které mají shodně 9-ti jamková hřiště a 

rozšířením jednoho z nich na 18-ti jamkové hřiště by tak vzniklo největší hřiště v celém 

Zlínském kraji. 
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4.4.2 Sport centrum Maty – moderní sportovní centrum 

Tohle volnočasové zařízení je největším svého druhu ve Zlíně a od nedávné doby svého 

vzniku neustále roste, vylepšuje a přináší svým klientŧm nové sportovní aktivity spojené s 

kolektivní zábavou, po kterých si klienti odnesou plno příjemných zážitkŧ. Sportovní centrum 

nabízí svým klientŧm následující sportovní vyžití:  

 Schwinn cycling - Uplatňuje prvky cyklistiky v prostředí fitness centra, ve složených 

skupinách, pod taktovkou profesionální instruktorŧ 

 Alpinning - Jedná se o skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na 

speciálně vyvinutých trenažérech, při kterém ve stejný okamžik klienti nacházejí 

hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální program 

byl vyvinut pro lidi každého věku a úrovně zdatnosti. Vychází z nejpřirozenějšího 

lidského pohybu, vychází z chŧze. 

 Zumba - Kombinuje zábavné s efektivním, jako doprovod je latinsko-americká a 

mezinárodní hudba. Oproti aerobiku je rozdíl v tom, že se zde nepočítá, ale musí se 

hudba poslouchat. Zumba je prostě tanec. Střídají se rychlé části s pomalými, a přitom 

dochází ke spalování tukŧ a tvarování těla. Soustředí se na oblast nohou, paže, hýždě, 

trupu, břicho a nejdŧležitější sval těla srdce.   

 Power Plate – Jde o prvotřídní vibrační zařízení, které přináší nový rozměr do 

kondičního cvičení a wellness pro všechny věkové kategorie, životní styly a tělesné 

schopnosti. Trojrozměrná vibrační technologie, na níž je založena funkce Power Plate, 

je v současnosti nejnovější užívanou cvičební technikou, která přináší nový rozměr do 

kondičního cvičení a zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie a tělesné 

schopnosti. Přístroje pracují na bázi mimovolních tělesných reflexŧ, které jsou 

vyvolány speciální vibrací pŧsobící na vysoký počet svalových vláken, jež nejsou při 

běžném tréninku ovlivnitelná 27. 

 Fit Box - Jedná se o skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na 

speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamžik klienti 

nacházejí hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální 

program byl vyvinut tak, aby oslovil lidi téměř každého věku a úrovně zdatnosti.  

 Hatha jóga - Je staletími prověřený systém práce s tělem, dechem a myslí, který nám 

umožňuje získat či udržet si zdraví, vitalitu, pružnost, sílu, harmonii a klid. Hatha jóga 
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kombinuje tělesné pozice (asany) s dechem a vědomým vnímáním prováděných cvikŧ. 

Blahodárně tak pŧsobí nejen na fyzické tělo po stránce svalové, orgánové a nervové, 

ale i na energetickou rovnováhu organismu a zklidnění naší mysli. 

 Power jóga - Power jóga je cvičení vycházející z poloh (ásan) klasické jógy. Cvičení 

zlepšuje ohebnost a zároveň udržuje správný svalový tonus. Odstraňuje nadměrné 

svalové napětí, ale přesto tělu dodává energii. Pomáhá také k odbourání stresu a 

nespavosti. Lekce jsou určeny začátečníkŧm i pokročilým. Cílem Power jógy je mít 

klidnou mysl a současně trénované a tělo. 

 Dance aerobic - Je to moderní forma aerobiku plná zábavy. Základem Dance aerobiku 

je propojení prvkŧ aerobiku, tance, kick-box aerobiku, či zapojení prvkŧ step 

aerobiku, a to celé probíhá za doprovodu melodické hudby. 

 Body styling - Je zaměřený na formování svalových skupin celého těla se speciální 

částí pro posilování stehen, hýždí a břišních svalŧ. Jedná se o kombinaci klasického 

aerobiku a posilování celého těla. Aerobní cvičení slouží na počátku lekce k zahřátí. 

Tempo tréninku se střídá postupně podle toho, na jaké jednotlivé svalové skupiny se 

soustředí. Posilování svalŧ horních končetin by se mělo periodicky střídat s 

posilováním svalŧ dolních končetin, aby nedocházelo k jejich přetížení 27. 

Časový harmonogram lekcí v sálech: 

Schwinn cycling sál – sál je vybaven 22 koly, kde probíhá cvičení Schwinn cyclingu. Časový 

harmonogram lekcí je dán týden dopředu a zájemce o danou lekci si musí místo rezervovat 

pomocí on-line rezervace. 

Alpinningový sál – zde se nachází 14 Alpitrackŧ (pásŧ), na kterých probíhají lekce 

Alpinningu. Časový harmonogram lekcí je dán týden dopředu a zájemce o danou lekci si musí 

místo rezervovat pomocí on-line rezervace. 

Aerobní sál – nářaďovna, která se zde nachází je vybavena totemy na Fitbox, činkami, 

švihadly, podložkami, pomŧckami na jógu, bandážemi, overbally, fitbally atd. Probíhají zde 

lekce zumby, pilates, fitboxu, aerobicu, jógy, power jógy, body stylingu a dalších cvičení. 

Časový harmonogram lekcí je znán týden dopředu a zájemce o danou lekci si musí místo 

rezervovat pomocí on-line rezervace. 
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Power Plate sál – třicetiminutové kurzy probíhají denně od 7:00 21:00. Sál je vybaven třemi 

přístroji Power Plate Pro5, takže počet účastníkŧ je limitován. 

Následující tabulka 4.9 představuje přehled slabých a silný stránek Sport centra Maty, jeho 

příležitosti a hrozby. 

Tab. 4.9: SWOT analýza Sport centra Maty 

Silné stránky Slabé stránky 

 největší svého druhu ve Zlíně 

 široká nabídka kurzŧ 

 dětský koutek s hlídáním dětí 

 kavárna s wi-fi připojením 

 stálá klientela 

 moderní vybavení sálŧ 

 spolupráce s Golfovým clubem Lázně 

Kostelec 

 rŧzné typy slev 

 bez předešlé rezervace není možnost 

se na oblíbený kurz dostat 

 měnící se harmonogram kurzŧ 

 

Příleţitosti Hrozby 

 rozšíření nabídky o posilovnu 

 rozšíření klubu o další sál, přijmutí 

dalšího odborného instruktora 

 konkurence v podobě ostatních 

sportovních center ve městě 

 odchod kvalitních instruktorŧ ke 

konkurenci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Sport centrum Maty je největší volnočasové zařízení svého druhu ve Zlíně, které svým 

klientŧm nabízí opravdu širokou nabídku sportovního vyžití. Dle mého názoru je to 

jednoznačně nejlepší sportovní centrum, jaké jsem kdy navštívila. Příjemně mě překvapila 

rozsáhlá nabídka kurzŧ, která je zde k dispozici. Součástí sportovního centra je kavárna s wifi 
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připojením k internetu, kde mohou klienti před nebo po cvičení posedět u šálku kávy. 

V kavárně je k dispozici počítač s internetem, pomocí kterého si klienti mohou dopředu 

rezervovat hodiny cvičení. Pro cvičící maminky je zde útulný dětský koutek s hlídáním, který 

je vybaven hračkami a televizí. Celé sportovní centrum pŧsobí velice moderním stylem, vše je 

barevně sladěno. Sport centrum Maty nabízí čtyři sály – Schwinn cyclingový sál, 

Alpinningový sál, Aerobní a Power Plate sál. Všechny sály jsou vybaveny moderním 

potřebným zařízením, v každém je podlahové topení, klimatizace, zvuková aparatura a každý 

je laděn do jiné barvy. Začátkem dubna 2011 začalo Sport centrum Maty spolupracovat 

s Golfovým klubem Lázně Kostelec. Sport centrum totiž nabízí speciální cvičení na strojích 

Power Plate, které je vhodné pro golfisty. Navíc si na svých internetových stránkách dělají 

vzájemně reklamu. Stejně jako spousta podobných zařízení i tohle nabízí rŧzné typy slev. Pro 

studenty do 26 let platí studentská sleva (sleva se pohybuje kolem 10%) a pak věrností 

program, což jsou v podstatě množstevní slevy při dobíjení kupónŧ. Největší možná sleva je 

při dobytí nad 10 000 Kč a to 20%. Každodenně probíhá na internetových stránkách losování 

o lekci zdarma, které se mohou účastnit klienti Sport centra. 

Slabé stránky 

Co se týká slabých stránek tohoto sportovního centra, tak je obtížné něco najít. Jediné, co 

bych zmínila je velká návštěvnost kurzŧ, což se mŧže jevit, jako silná stránka klubu, ale 

z pohledu klienta bych to zařadila do slabých stránek. Některé kurzy bývají plně obsazeny, a 

proto zde byly zřízeny on-line rezervace, pomocí nichž si každý klient mŧže dopředu 

rezervovat místo na další hodině. Časový rozvrh lekcí se mění (kromě lekcí Power Plate), je 

znám pouze týden dopředu, což mŧže klientŧm narušit jejich harmonogram. 

Příleţitosti 

Vzhledem k velké návštěvnosti klubu a nutnosti zavedení rezervace míst v kurzu bych 

doporučila vybudování dalšího sálu na cvičení. S tím samozřejmě souvisí i přijmutí dalšího 

odborného instruktora, který by pokryl poptávku z řad klientŧ. Nabídka kurzŧ je velmi pestrá, 

ale je spíše zaměřená na ženy a vybudováním místnosti s posilovacími stroji by mohlo 

přilákat do Sportovního centra Maty i mužskou populaci. 
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Hrozby 

Ve Zlíně se nachází poměrně dost sportovních center, ale Sport centrum Maty má suverénně 

nejširší nabídku kurzŧ. Hrozbu zde vidím v tom, že klienti, kteří se neplánovaně rozhodnou, 

že si chtějí zajít zacvičit zvolí jiné, konkurenční sportovní centrum ve Zlíně, protože ve Sport 

centru Maty nemají na daný kurz zarezervované místo. Konkurence, kde není za potřebí 

rezervace místa na kurzu tak snadno přetáhne klienty právě ze Sport centra Maty. V tomhle 

sportovním centru pracuje řada profesionálních a příjemných instruktorŧ a klub by s nimi měl 

zacházet tak, aby se nerozhodli přejít ke konkurenci. 

Následuje stručný popis dalších sportovních center, která se nacházejí ve Zlíně: 

 Fitness Cat – jedná se o oblíbené fitcentrum s širokou nabídkou služeb. Vzniklo před 

10 lety a za dobu svého provozu se z něj stalo sportovní centrum, kde si stejně dobře 

lze zacvičit v kvalitně vybavené posilovně nebo navštívit hodiny pod vedením lektorŧ 

v aerobním sále. Na ploše o rozloze tři sta metrŧ čtverečních naleznete více než 30 

posilovacích stanovišť. V profesionální aerobní zóně lze nalézt stacionární kola, kola v 

sede, běžecké pasy, cross trainer, stepper, eliptically i veslařské trenažéry. V nabídce 

kurzŧ se nachází kurzy: Funkční trénink, Mix fit, Latino Explosion Party, Core Attack, 

Zumba, Ashtanga vinyasa yoga, Power yoga, Hips+tums+bums, PortDeBras - 

PERFECT Body & Mind TRAINING, PERFECT Body & Mind TRAINING, Cvičení 

pro těhotné, Total Abs (abdominals - břišní svaly), Dynamic Kick-Box, Pilates,  

Gyrokinesis, Flow Yoga, Hatha Yoga, Yoga Harmony, Slow/Flow Yoga  

 K2 Sport Centrum – nabízí tři cvičební sály – jeden je určen ke cvičení na strojích 

PowerPlate, druhý sál je určen k aerobnímu cvičení – fitbox, tae-bo, břišní tance, body 

balance, body forming, slow tonning, pilates, power jóga, balóny a kondiční 

posilování. Ve třetím probíhá tzv. H.E.A.T. program, což je cvičení na speciálním 

běžícím pásu, je založen na přirozeném lidském pohybu – chŧzi. 

 Fitness club F1 - nabízí svým zákazníkŧm několik cvičebních a relaxačních zón: 

kardoi zóna, fitness zóna, body building zóna, relaxační centrum se soláriem a 

poláriem.  

 Sport studio Zlín - veřejná posilovna, která se nachází v budově Lázní Zlín, a nabízí 

možnost cvičení na posilovacích strojích a spinning centrum. 
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 Contours – fitness pro ženy v 30 minutách - to je fitness trochu jinak, systém cvičení 

s vlastní trenérkou určený výhradně pro ženy. Pro ženy bez ohledu na věk a váhu. 

Cvičení mŧže trvat jen 30 minut včetně zahřátí a strečinku.  

Dále uvádím v tabulce 4.10 přehled nabízených služeb a jejich ceny u tří největších fitness 

center ve Zlíně – Spor centrum Maty, Fitness Cat a K2 sport centrum. 

Tab. 4.10: Porovnání nabídky a ceny největších fitness center ve Zlíně 

  

Sport centrum Maty   
(cena za 1 hod.) 

Fitness Cat                     
(cena za 1 hod.) 

K2 sport centrum 
(cena za 1 hod.) 

Aerobic 70 Kč - - 

Alpinning 100 Kč/50 min - - 

Body styling 70 Kč - 90 Kč 

Fit box 80 Kč - 90 Kč 

Hatha jóga 80 Kč/80 min - - 

Pilates  90 Kč 75 Kč 90 Kč 

Power jóga 70 Kč 75 Kč 90 Kč 

Power Plate 100 Kč/30 min - 135 Kč/30 min 

Schwinn cycling 95 Kč - 100 Kč 

Těhulky 70 Kč - - 

Zumba 80 Kč 75 Kč 100 Kč 

PortDeBras - 75 Kč - 

Dynamic kick box - 75 Kč - 

Posilovna - 70 Kč/90 min - 

Total ABS - 75 Kč - 

Tae-bo - - 90 Kč 

Jumping - - 100 Kč 

Břišní tance - - 90 Kč 

H.E.A.T. program - - 100 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování
2
 

 

                                                 

 

 

2
 Na základně ceníkŧ, které uvádí každé sportovní centrum na svých webových stránkách –                           

www. schwinnmaty.cz; www.fitnesscat.com;  www.k2sport.cz;  
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4.4.3 Paintball SendwiCZ 

Paintball se řadí mezi nejrychleji se rozvíjející adrenalinové sporty na světě. Navzdory 

prvnímu dojmu je jednou z nejbezpečnějších sportovních aktivit vŧbec. V žebříčku 

“rizikových” sportŧ se nachází až za fotbalem nebo cyklistikou.  

Hra klade nároky na celého člověka, na jeho schopnosti rozhodovat se rychle v krizových 

situacích, týmového ducha a především na zásady „fair play“. Fyzické předpoklady jsou sice 

výhodou, ale zdaleka ne nutností. Není tedy divu, že paintball je stále oblíbenějším team 

buildingovým sportem jak na úrovni firem, organizací, škol a zájmových sdružení, tak i lidí, 

kteří se rozhodnou zažít společně něco opravdu vzrušujícího. Dává totiž zakusit intenzivní 

pocity napětí a dobrodružství vrcholící nekonečnými lekcemi prohry a pokory střídané euforií 

týmového vítězství.  

Tento dynamický a velmi rychlý, akční sport se dostal i do Zlína. Město má své první kryté 

paintballové hřiště, které je otevřeno 24 hodin denně, 365 dnŧ v roce. Na výběr jsou dvě hrací 

plochy a to: venkovní prostor v komplexu starých budov, který jistě okouzlí každého 

příznivce her v co nejreálnějším podání a krytou halu přímo v centru 24. 

Outdoorové hřiště -  jedná se rozsáhlý komplex budov, konstrukcí a rŧzných dalších úkrytŧ. 

Rozloha je cca 200 x 250m. Je vhodné pro min. deset a max. padesát hráčŧ. Tento areál je 

vhodný pro ty, kteří preferují hru s taktikou, rŧzné variace her a schovávanou. Prostor je 

pokryt sice budovami, ale z velké části je zarostlý a v některých místech se podobá džungli. 

Indoorové hřiště - jedná se o kryté hřiště umístěné ve skladové hale v prŧmyslovém areálu 

SVIT Zlín – rybníky. Hala je velká  40 x 20m což značí, že se jedná spíše o speedové hřiště
3
 

pro méně hráčŧ. Hlavní výhodou je možnost hrát za jakéhokoliv počasí, tmy či světla. Je plně 

osvětlena halogenovými reflektory. Zázemí je zde vybudované jako oddělená místnost za 

ochranou sítí, kde je možnost občerstvení, posezení na pohovkách apod. Ke hře je možno 

pouštět i vlastní hudbu z CD přehrávačŧ či mp3. Překážky jsou zde řešené formou bunkrŧ 

                                                 

 

 

3
 Hřiště menších rozměrŧ, kde se hra odehrává ve vysokém tempu. 
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postavených z palet, sudŧ, beden apod. Optimální počet současně hrajících hráčŧ je šest až 

dvanáct hráčŧ 24.  

Potřeby a ochranné pomŧcky hráče paintballu: 

 Značkovač tippomann – poloautomatická zbraň (značkovač), která svým vzhledem 

připomíná reálnou zbraň. Dostřel této zbraně je cca 35 m. Přesný, mířený zásah lze 

zasadit dle zručnosti i na cca 25 m. Poloautomatický značkovač znamená, že vystřelí 

při každém stisknutí spouště jednu kuličku a znovu se sám nabije a je připraven 

k opětovnému výstřelu. Kadence je max. 6 kuliček/s. 

 Ochranná maska s termálním sklem – chrání bezpečí obličeje a zraku, je nezbytná pro 

příjemný zážitek ze hry.  

 Oxid uhličitý CO2 – pohonné médium, které umožňuje zbrani vystřelovat kuličky, je 

umístěno v tlakových bombičkách, které jsou našroubovány přímo na samotné zbrani 

a tvoří zároveň pažbu zbraně.  

 Maskovací kombinéza – poskytuje maskování v přírodě, pomáhá splynout s terénem, 

je velmi odolná a zmírňuje zásahy.  

 Rukavice – zabezpečují komfort a bezpečí, zásah do holé ruky mŧže být velmi 

nepříjemný a bolestivý.  

 Painballové kuličky – jsou vytvořeny z netoxických materiálŧ a látek, jsou vyráběny 

z želatiny a plněné olejem s potravinářským barvivem. Na trhu je spousta druhŧ kvalit, 

tvrdosti a barevných kombinací.  

Dále je doporučeno vybavit se na hru kšiltovkou či jinou pokrývkou hlavy a šátkem, který 

ochrání krk před zásahy. 
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V tabulce 4.11 se nachází ceník služeb poskytovaný klubem Paintball SendwiCZ. 

Tab. 4.11: Ceník Paintball SendwiCZ  

  Cena 

zapŧjčení základního setu (100 ks střeliva) 250 Kč 

zapŧjčení setu „střílím moc“ (500 ks střeliva) 550 Kč 

vstup do haly pro hráče s vlastním vybavením 100 Kč 

dodatečné střelivo 1 Kč/1 ks 

plnění CO2 25 Kč/lahev 

 

 

Zdroj: http://paintballsendwi.cz/pages/cenik.html, vlastní zpracování 

 

Pro přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb Paintballu SendiwCZ byla 

sestavena následující tabulka 4.12. 

Tab. 4.12: SWOT analýza Paintball SendwiCZ 

Silné stránky Slabé stránky 

 otevřeno 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu  

 dvě hrací plochy 

 slevové akce pro skupiny hráčŧ 

 cenová dostupnost sportu 

 slabá intenzita a kvalita propagace, 

nepropracovanost internetových 

stránek 

 klub není priorita majitele 

 nedostatek stálých hráčŧ  

 nedostatek finančních prostředkŧ 

 bez přímých sponzorŧ 

Příleţitosti Hrozby 

 zaměstnat manažera, který by se klubu 

věnoval  

 žádost o dotace na město Zlín  

 pořádání teambuildingových akcí 

 nedostatek finančních prostředkŧ na 

provoz 

 konkurence s lepší nabídkou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Velkou výhodou Paintballu SendwiCZ je jeho provozní doba. Je totiž otevřen 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu, takže zájemci o hru si mohou přijít zahrát kdykoli, jenom je třeba dopředu 

kontaktovat provozovatele. Kontakt lze snadno nalézt na webových stránkách klubu. Před 

každým začátkem hry organizátor poučí hráče o bezpečnosti, vysvětlí pravidla a hra mŧže 

začít. Časově hra není omezena, hraje se tak dlouho, dokud nejsou vystříleny všechny kuličky 

a dokud není dosaženo cíle, který byl na začátku hry stanoven. Hra trvá dvě až tři hodiny. Na 

výběr mají hráči dvě hřiště – venkovní prostor pro větší počet hráčŧ a více taktickou hru a 

krytou halu, která je rozlohou menší a hra zde probíhá v rychlejším tempu. Na každou herní 

plochu se volí vhodný druh hry. Více láká zájemce venkovní prostor, kde je více možností a 

herních variant. 

Pro nové i stálé klienty jsou nabízeny rŧzné druhy výhodných slev. Většinou se jedná o 

množstevní slevy a slevové poukázky. Na první pohled se mŧže zdát, že Paintball patří mezi 

finančně nákladnější sporty, ale není tomu tak. Zapŧjčení základního setu vyjde na 250 Kč a 

hra mŧže trvat až tři hodiny. 

Slabé stránky 

Co se týká slabých stránek této organizace, zmínila bych nedostatečnou až nulovou propagaci. 

Na webových stránkách klubu jsou pouze základní informace, stránky navíc pŧsobí až 

amatérským dojmem. To je dáno tím, že majitel klubu ho založil ještě při studiích a měl tak 

dostatek času se klubu plně věnovat. Časem začal podnikat, a jak mi sám přiznal, klub se mu 

stal spíše koníčkem, než hlavní výdělečnou činností a proto mu už nevěnuje tolik času, jak by 

klub potřeboval. Další slabé místo klubu je nedostatek stálých hráčŧ. Starší a zkušení hráči 

mají již své rodiny a zaměstnání a na klub jim nezbývá tolik času jako dříve. Mladší hráči 

jsou naopak nezodpovědní a také je kolem nich spousta konkurenčních vlivŧ v podobě 

počítačových her apod. Vedení klubu Paintballu SendwiCZ je finančně náročné a klub nemá 

přímého sponzora, jen druhou firmu majitele, která se zabývá dovozem vybavení pro tento 

druh sportu.  
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Příleţitosti  

Jak už jsem uvedla, majitel založil klub spíše pro vlastní potřebu než jako výdělečnou činnost. 

Myslím, že klubu by prospěl schopný manažer, který by se plně věnoval klubu a dal by jej do 

pořádku. Klub nemá žádné přímé sponzory a nečerpá žádné dotace. Majitel má již delší dobu 

rozpracované podklady a projekty k žádosti o dotace města Zlín, ale z časové vytíženosti 

majitele žádost nikdy nebyla podána. Tady bych doporučila, věnovat tomu ten čas a 

dotáhnout projekt týkající se žádosti o dotace dokonce. 

Jednoznačnou příležitost vidím v pořádání teambuildingových akcí. Myslím, že je to vhodná 

sportovní aktivita mezi firemní kolektivy. Paintball zlepšuje schopnosti týmové spolupráce a 

řešení krizových situací. Při hře je potřeba obratnost, fyzická kondice, ale také dŧvěra, 

komunikace, organizace, plánování určité strategie a schopnost rozhodovat se ve stresových 

situacích.  

Teambuilding má za úkol vytváření týmu, budování kolektivu a týmové hry. A právě hra je 

od pradávna nástrojem k efektivnímu vytváření pozitivních vztahŧ mezi pracovníky v týmech 

a uvolnění napětí stresu, kterému zaměstnanci ve všech organizacích čelí. Princip 

teambuildingu spočívá v zasazení pracovního kolektivu do zcela atypického prostředí, do 

neznámé situace, kde se pověří nestandardním úkolem. Touto hrou se začnou v týmu vytvářet 

vztahy a postupy, které nejsou zatížené stereotypem řešení běžných pracovních situací. 

Účastníci získají nový pozitivní pohled na spolupráci v týmu a tyto nové zkušenosti si 

přenášejí i do pracovního procesu. 

Hrozby 

Pokud se majitel nezačne více věnovat klubu, tak klub nemá reálnou šanci být úspěšným. 

Klub by měl začít vydělávat více sám na sebe. Jednou z velkých hrozeb je zde konkurence 

v podobě Paintballu Halenkovic, který se nachází ve vesnici Halenkovice, nedaleko Zlína. 

Paintball Halenkovice má podstatně kvalitnější webové stránky, organizace pŧsobí 

profesionálně, mají zkušenosti s organizováním hry pro firmy i velké skupiny. Z mého 

pohledu mají lepší nabídku pro klienty než Paintball SendwiCZ.  
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4.4.4 Tenisový klub SK – Zlín 

Areál TK SK - Zlín na Vršavě nabízí celkem patnáct venkovních antukových dvorcŧ, dva 

dvorce na minitenis s umělým povrchem a nově vybudované čtyři dvorce s umělou trávou a 

osvětlením. Provoz antukových dvorcŧ je od května do října. 

Dále jsou zde dvě tenisové haly, které mají celkem čtyři dvorce se speciálním povrchem 

koberce s granulemi. Tento povrch je ideálním pro závodní i rekreační hráče. Ve vstupní hale 

do klubu je k dispozici bufet, sportovní servis včetně bezplatného zapŧjčení raket. V nabídce 

je také možnost hry s trenérem 30. 

Nabídka služeb pro rekreační hráče: 

 pronájem tenisových kurtŧ  

 trénink tenisu s profesionálním trenérem  

 pořádání turnajŧ pro nezávodní hráče  

 pŧjčovna tenisových raket  

 servis raket  

 občerstvení  

 badminton v letních měsících v tenisové hale  

Nejznámějším odchovancem tohoto klubu je Jiří Novák, který zde začínal svoji tenisovou 

kariéru. Tenis si zde chodí zahrát i osobnosti jako hokejisté Petr Čajánek, Karel Rachŧnek, 

Miroslav Blaťák, Jiří Marušák, fotbalista Miroslav Tkadlec, ale i nehrající kapitán českého 

daviscupového týmu Jaroslav Navrátil 30. 

Následuje tabulka 4.13 s ceníky poskytovaných služeb v hale i na venkovních dvorcích. 
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Tab. 4.13: Ceníky služeb Tenisového klubu SK - Zlín 

Hala 

Po - Pá 
6:30 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 16:00 16:00 - 22:30 22:30 - 24:00 

290 Kč 390 Kč 440 Kč 490 Kč 290 Kč 

So - Ne 
6:30 - 7:30 7:30 - 9:00 9:00 - 22:30 22:30 - 24:00 

290 Kč 390 Kč 490 Kč 290 Kč 

 
Venkovní dvorce Cena 

Antukové dvorce 150 Kč 

Umělá tráva 150 Kč 

Příplatek za osvětlení 50 Kč 

Zapŧjčení tenisových raket je zdarma. 

Zdroj: http://www.tkskzlin.cz/cenik/, vlastní zpracování 

Následuje tabulka 4.14 s přehledem silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

Tenisového klubu SK – Zlín. 

Tab. 4.14: SWOT analýza Tenisového klubu SK - Zlín 

Silné stránky Slabé stránky 

 stálí členové, oblíbený klub osobností 

 široká hráčská základna dětí a mládeže 

 rŧzné druhy významných turnajŧ 

 nabídka, počet dvorcŧ 

 letní kurzy pro mládež 

 sponzoři, partneři, podpora města 

 odchod talentovaných hráčŧ do větších 

a prestižnějších klubŧ 

 menší nabídka občerstvovacích služeb 

oproti konkurenci 

 

Příleţitosti Hrozby 

 pořádání více turnajŧ na mezinárodní 

úrovni 

 využití osobností k propagaci klubu 

 spolupráce klubu se základními 

školami v okolí 

 konkurence 

 zvyšování nákladŧ na provoz areálu 

 ztráta zájmu o tenis 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Tenisový klub SK – Zlín má velkou a stálou základnu svých členŧ. Hraje se zde nejen 

rekreační tenis, ale i závodní. Vedení klubu soustavně podporuje jak závodní tenis, tak 

rekreační, který je ideální pro udržení dobré fyzické kondice, spojené se společenskou 

událostí při pořádání turnajŧ amatérských hráčŧ. Pravidelně se pořádávají nábory nových 

nadějných hráčŧ a rozšiřuje se tak hráčská základna dětí a mládeže. 

Klub pořádá pravidelné turnaje pro rekreační (nezávodní) hráče a také pro závodní hráče. 

Každoročně se zde konají celostátní turnaje žákŧ a dorostu, mezinárodní turnaj žen, také VIP 

turnaj osobností, Dětský tenisový den a turnaj města Zlín. 

Nabídka tenisových kurtŧ je zde opravdu velká. K dispozici je pro hráče patnáct venkovních 

antukových dvorcŧ, dva dvorce na minitenis s umělým povrchem a nově vybudované čtyři 

dvorce s umělou trávou a lze využít i možnosti umělého osvětlení. Pro zájemce o hru 

badminton je zde možnost si jej zahrát v krytých halách v měsících květen - říjen. 

Příjemně mě překvapilo, že každé léto probíhají v areálu letní kurzy tenisu pro mládež. Kurzy 

obvykle probíhají v době letních prázdnin vždy od pondělí do pátku. Součástí letních kurzŧ je 

výuka tenisu pod odborným dohledem, odborné přednášky, kondiční příprava, relaxace 

(koupání v nedalekých lázních, návštěva ZOO Lešná), závěrečný turnaj o ceny, zapŧjčení 

tenisových raket a míčkŧ, stravování (oběd a svačina). Tenisový kurz v TK SK – Zlín dává 

možnost rodičŧm, jak dopřát svým dětem v době letních prázdnin trochu pohybu a zábavy při 

tenisu.  

Klub má dlouholetou oporu u svých stálých partnerŧ Města Zlín a Zlínského kraje. 

Slabé stránky 

Klub nabízí sportovní vyžití pro rekreační hráče a také se zaměřuje na závodní tenis. Při 

pravidelných náborech talentovaných dětí a mládeže se občas stane, že se do klubu dostane 

velký tenisový talent. Bohužel výchova talentovaných hráčŧ v tomhle klubu je možná pouze 

do žákovského věku, jelikož později chybí špičkovým hráčŧm sparing partneři na stejné 

úrovni. Ti totiž odcházejí do prestižnějších klubŧ např. do klubu v Prostějově. 
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Oproti konkurenci je zde menší nabídka občerstvovacích služeb. Při vstupu do areálu se 

nachází bar, kde je možnost posezení a občerstvení. Přesto mi zde chybí automat na studené a 

teplé nápoje, které si mŧže hráč odnést s sebou do ostatních prostor klubu. Také bych se více 

zaměřila na prodej iontových nápojŧ. 

Příleţitosti 

Klub by se do budoucna mohl zaměřit na pořádání více turnajŧ na národní a mezinárodní 

úrovni. Zatím se zde pořádá již zmíněný celostátní turnaj dorostu a žákŧ a mezinárodní turnaj 

žen. 

Každoročně konaný tenisový turnaj VIP osobností a podnikatelŧ láká do Zlína jména jako Jiří 

Novák, Petr Čajánek, Karel Rachŧnek, Miroslav Blaťák, Jiří Marušák, Miroslav Kadlec, 

Jaroslav Navrátil a další. Také si zde byl zahrát Jiří Krampol, Tomáš Baťa, Felix Slováček 

nebo Pavel Zedníček. Poměrně velký počet známých osobností navštívilo nebo pravidelně 

navštěvuje tento klub. Tenisový klub SK – Zlín by se tak mohl zaměřit na to, jak využít právě 

slavná jména k propagaci klubu. 

Hrozby 

Tenisový klub SK – Zlín není jediným tenisovým klubem ve Zlíně, a proto se mŧže obávat 

konkurence. Nejvíce konkurence schopným klubem ve Zlíně je Tenisový areál Mladcová, 

který svým klientŧm nabízí podobnou nabídku s kvalitními službami, ale s menším počtem 

dvorcŧ. Dalším možným ohrožení by bylo zvyšování nákladŧ na provoz klubu.  

V dnešní době, kdy má člověk na výběr z nepřeberného množství volnočasových aktivit je 

jednou z možných hrozeb i to, že si tenis jako volnočasovou aktivitu bude vybírat méně lidí. 

Tenis je velmi oblíbeným sportem a Zlín nabízí více možností, kde si jej lze zahrát. Následně 

uvádím další tenisové haly, tenisové dvorce a squashová centra, která s ve městě nachází. 

 Tenisový areál Mladcová - areál je situován v zeleni, v těsném sousedství lesa. Leží v 

dosahu městské hromadné dopravy, na konci městské části Zlína – Mladcové. Je zde 

celkem 10 kurtŧ, z toho čtyři v krytých halách a šest venkovních - antukových. Areál 

je doplněn správní budovou se šatnami, sociálním zázemím a barem. V budově je 
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možno využít k rehabilitaci finskou saunu a whirlpool, k nákupu tenisového zboží 

prodejnu značky Prince. Tenisový areál poskytuje také tenisový servis - vyplétání a 

drobné opravy raket. V letním období je otevřena cyklozahrádka a dětské hřiště. V 

prostorách správní budovy je volně přístupné připojení k internetu wi-fi. 

 Tennis Badminton Růmy- celoročně jsou nabízeny k dispozici 3 tenisové a 4 

badmintonové kurty. Kurty s povrchy: 1x koberec (Big-T od výrobce DESSO DLW), 

1x taraflex. Dále se zde nachází venkovní tenisový kurt s umělou trávu a křemičitým 

povrchem. V zimní sezóně zde stojí přetlaková hala.  

 Squash Kvítková - nabízí příjemné prostředí pro stálé i náhodné zákazníky, možnost 

pořádání firemních turnajŧ, s kterými mají bohaté zkušenosti. V nabídce je také 

vyplétání squashových, tenisových a badmintonových raket. K dispozici je možnost 

výuky jednotlivcŧ i skupin.  

 Squash centrum – Malenovice -  nabízí čtyři squashové kurty, je zde možnost 

prodeje sportovního oblečení, tašek, ponožek, prodej squashových raket, míčkŧ, 

výpletŧ a dalších doplňkŧ, vyplétání raket, atd. 

Přehled cen tenisových hal v jednotlivých klubech uvádím v následující tabulce 4.15 a 

přehled cen ve squashových centrech v tabulce 4.16. 
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Tab. 4.15: Porovnání cen tenisových hal v klubu v TK SK – Zlín, Tenis Mladcová a Tenis 

Rŧmy 

TK SK-Zlín - hala Tenis Mladcová - hala Tenis Růmy - hala 

Čas 
Cena 

Čas 
Cena 

Čas 
Cena 

Po - Pá Po - Pá Po - Ne 

6:30 - 7:30 290 Kč  6:00 - 12:00 300 Kč 7:00 - 16:00 350 Kč 

 7:30 - 10:00 390 Kč 12:00 - 24:00 400 Kč  16:00 - 22:00 450 Kč 

10:00 - 16:00 440 Kč So - Ne       

 16:00 - 22:30 490 Kč 6:00 - 24:00 400 Kč     

 22:30 - 24:00 290 Kč         

So - Ne           

 6:30 - 7:30 290 Kč         

7:30 - 9:00 390 Kč         

9:00 - 22:30 490 Kč         

22:30 - 24:00 290 Kč         

Zdroj: Vlastní zpracování
4
 

Tab. 4.16: Porovnání cen squashových center Squash Kvítková a Squash centrum Malenovice 

Squash Kvítková 

  Čas Cena Studenti 

Pondělí - Pátek do 16:00 240 Kč 150 Kč 

Pondělí - Neděle po 16:00 270 Kč - 

Pŧjčení rakety   50 Kč/hod   

Pŧjčení 1 míčku   15 Kč/hod   

 Squash centrum - Malenovice 

  Čas Cena Studenti 

Pondělí - Čtvrtek 
8:00 - 16:00 220 Kč 135 Kč 

16:00 - 22:00 255 Kč - 

Pátek 
8:00 - 16:00 220 Kč 135 Kč 

16:00 - 20:00 255 Kč - 

Neděle 15:00 - 20:00 200 Kč 150 Kč 

Pŧjčení rakety   50 Kč/hod   

Pŧjčení 1 míčku   10 Kč/hod   

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ceníkŧ, které jsou uvedeny na webových stránkách 

http://www.volny.cz/zps-klub/squash.html, http://www.squash-zlin.cz/cenik/, 

                                                 

 

 

4
 Na základně ceníkŧ, které jsou uvedeny na webových stránkách klubŧ: http://www.tkskzlin.cz/cenik/, 

http://www.tenismladcova.cz/cz/5-cenik.html, http://www.tenisrumy.unas.cz/cenik.html 
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4.4.5 Svah Zlín – areál J. Šperky 

Na svahu je lyžařský vlek POMA - P s kapacitou 510 osob za hodinu. Svah dlouhý 220 m, 

převýšení je 46 m, je vybaven zařízením na výrobu technického sněhu - jsou zde 4 sněhová 

děla a nejmodernější systém zvyšující produkci a kvalitu sněhu - Snomax a dvě mobilní děla. 

Na svahu je instalován nízkovedený lyžařský vlek pro úplné začátečníky, zejména děti. Vlek 

je dlouhý 128 m a přiměřeně pomalý. Osvětlení svahu umožňuje provoz bez ohledu na denní 

dobu. Jízda na snowboardech je zde povolena. Každodenní, někdy i častější úprava moderní 

sněhovou rolbou zaručuje vysokou kvalitu povrchu svahu. Je zde také možnost večerního 

lyžování. Pro freestylové nadšence je nabídka v podobě MINI SHRED ZÓNY na pravé straně 

sjezdovky, která obsahuje rovný box 7 m, 70 cm, široký lomený box 4+4 m, nízkou širokou 

rainbow 6 m a plastovou rouru v délce 6 m. Svah provozuje slavná olympionička Olga 

Charvátová–Křížová, jeho ceník je uveden v tabulce 4.17. Ceny privátní a skupinové výuky 

udává tabulka 4.18 29. 

Tab. 4.17: Ceník bodového a časové jízdné na Svahu Zlín – areál J. Šperky 

 

Bodová jízdenka 

Cena 
Poma 

dospělí 

Lano 

dospělí 

Poma             

(do 15 let) 

Lano      

(do 15 let) 

80 Kč 6 jízd 8 jízd 8 jízd 11 jízd 

140 Kč 14 jízd 19 jízd 18 jízd 25 jízd 

220 Kč 22 jízd 30 jízd 28 jízd 39 jízd 

 

Časová jízdenka 

Druh 1 hodina 2 hodiny 4 hodiny celodenní 
sezónní                        

dospělý 

sezónní                       

(do 15 let) 

Poma 140 Kč 220 Kč 350 Kč - 4 500 Kč 3 500 Kč 

Snowpark - 100 Kč 200 Kč 300 Kč - - 

Lano 140 Kč - - - - - 

Zdroj: http://www.svahzlin.cz/page/cz/cenik.html, vlastní zpracování 
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Tab. 4.18.: Ceník privátní a skupinové výuky Lyžařské školy SKIPINGI na Svahu Zlín 

Ceník privátní výuky Cena 

1 hodina 

1 osoba 450 Kč 

2 osoby 800 Kč 

3 osoby 1 000 Kč 

2 hodiny 

1 osoba 700 Kč 

2 osoby 1 100 Kč 

3 osoby 1 450 Kč 

Ceník skupinové výuky Cena 

12 hodin 1 osoba 2 000 Kč 

Zdroj: http://www.skipingi.cz/cenik.html, vlastní zpracování  

Kvŧli přehlednosti silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb byla sestavena SWOT 

analýza – viz tab.  4.19. 

Tab. 4.19: SWOT analýza Svahu Zlín – areál J. Šperky 

Silné stránky Slabé stránky 

 jediný ve Zlíně a blízkém okolí 

 vhodný pro začátečníky a děti 

 k dispozici lyžařský škola 

 vybudován snowpark 

 technické zasněžování 

 konání sportovních akcí 

 v létě svah využíván jako letní kino 

 krátká délka svahu 

 nízká nadmořská výška svahu 

 část neodborných instruktorŧ 

v lyžařské škole 

 

Příleţitosti Hrozby 

 narŧstající počet narozených dětí 

 akce pro mateřské školky 

 vybudování atrakcí pro letní využití 

svahu 

 odliv klientŧ ke konkurenci, např. do 

zahraničí 

 zprovoznění skibusu mezi Zlínem a 

Lyžařským areálem Trnava 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Ve Zlíně a nejbližším okolí se nachází pouze jediný lyžařský svah a to právě Svah Zlín – areál 

J. Šperky. Vzhledem k jeho krátké délce a mírnému skonu, je svah vhodný zejména pro 

začátečníky a děti, kteří zde mohou získat základy lyžování. V areálu svahu pŧsobí také 

lyžařská škola, která nabízí privátní a skupinovou výuku lyžování a snowboardingu. Pod 

vedením instruktorŧ lyžařské školy lze absolvovat první kroky na lyžích či snowboardingu 

nebo také zdokonalovat své již získané lyžařské umění. Součástí areálu je také snowpark se 

skoky a rŧznými překážkami. Všechny svahy jsou uměle osvětleny. Sněhové podmínky jsou 

podpořeny technickým zasněžováním celého areálu, sjezdovky jsou pravidelně upravovány 

rolbou. V těsné blízkosti areálu je bezplatné parkoviště, návštěvníkŧm je v areálu k 

dispozici kryté občerstvení včetně sociálního zařízení.  

Pravidelně se zde konají zajímavé akce a závody, v letošním roce to byl např. Závod amatérŧ 

o pohár města Zlína, Dětské závody, Valentýnská párty, Karneval na sněhu Lyžařský maraton 

nebo Slalom o pohár primátora města.  

V loňském roce se skoro po padesáti letech vrátilo letní kino na zlínský kopec – Lyžařský 

svah Zlín. Je to výborný nápad, jak svah využívat i v letním období. K dispozici je bufet, 

pivní bar, grilování. Při promítání nejsou vystavěny žádné lavečky, je třeba si s sebou něco 

přinést na sezení. Program kina je zveřejněn na webových stránkách Svahu Zlín, začátek 

promítání je po setmění (mezi 21:15 a 21:30) a cena každého filmu je 90 Kč. 

Slabé stránky 

Vzhledem k délce svahu, je svah spíše vhodný pro začátečníky a děti než pro aktivní lyžaře, 

proto ti, kteří si chtějí pořádně zalyžovat si zvolí vhodnější lyžařský svah. Z mého pohledu 

aktivního lyžaře raději obětuji čas a peníze a zajedu si zalyžovat do například do Beskyd do 

Ski areálu Bílá nebo nejlépe na týdenní lyžování do zahraničí. Věřím ale, že pro rodiče 

s dětmi, které teprve sbírají zkušenosti na svahu, je právě tento svah vhodný k odpoledním či 

víkendovým volnočasovým aktivitám. 

Další slabou stránkou svahu je, že se nachází v místě s nízkou nadmořskou výškou a tím 

pádem je zde velký problém se sněhovými podmínkami. Klub vlastní sněhová děla, s jejichž 
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pomocí musí pravidelně zasněžovat svah, jinak by byl bez sněhové pokrývky. Sníh na svahu 

bývá tedy převážně umělý. 

Ze zkušenosti vím, že ne všichni instruktoři, pracující v Lyžařské škole SKIPINGI  mají 

potřebnou kvalifikaci. Doporučila bych lyžařské škole zvolit pro příští lyžařskou sezónu 

kvalifikované odporníky z řad lyžařských a snowboardistických instruktorŧ.  

Příleţitosti 

V okrese Zlín se postupně zvyšuje počet narozených dětí
5
. To vidím jako šanci pro Svah Zlín 

– areál J. Šperky, jak získat novou klientelu z řad dětí a udržet si svou pozici a trhu 

volnočasových aktivit ve Zlíně Také bych doporučila organizaci oslovit zlínské mateřské 

školky s nabídkou kurzŧ pro předškolní děti. 

Jako další možnou příležitost bych viděla v rozšíření svahu a využití ho v letním období pro 

volnočasové aktivity obyvatel. Mohla by se zde zřídit např. horolezecká stěna, běžecká či 

cyklistická trať atd. Na vrcholu kopce by se mohla postavit rozhledna s vyhlídkou na město a 

okolí. Ke všem inovacím by bylo samozřejmě zapotřebí minimálně spolupráce s městem Zlín. 

Hrozby 

Zprovoznění skibusu v hlavní lyžařskou sezónu, který by lyžaře převážel ze Zlína na nejbližší 

konkurenční Lyžařský svah Trnava je jednou u možných hrozeb Svahu Zlín. Jako další je 

určitě odliv místních lyžařŧ za delšími a kvalitnějšími sjezdovkami v relativně blízkém okolí 

(Ski park Stupava, Třeštík, Troják, Ski park Osvětimany, Mikulčin Vrch, Kasárna) a dále pak 

atraktivita a kvalita lyžařských středisek v zahraničí, kde se dá jednoduše skloubit lyžování 

s rodinnou dovolenou.  

 

 

                                                 

 

 

5
 Dle údajŧ z Českého statistického úřadu Zlín se ve městě Zlín zvýšil v roce 2010 počet živě narozených dětí o 

72 dětí oproti roku 2009. 
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4.4.6 Lázně Zlín 

Lázně Zlín byly postaveny a zprovozněny už v roce 1952 na místě bývalé cihelny firmy Baťa. 

Svým návštěvníkŧm nabízejí velký bazén 50 m, střední bazén 25 m, dětský bazén, parní 

kabiny, finskou saunu, vodoléčbu, posilovnu a možnost masáže. V létě je v závislosti na 

počasí v provozu i venkovní bazén.  

Lázně Zlín nabízejí tyto doplňkové služby: 

 plavání kojencŧ (od narození do 3 let), 

 výuka plavání – základní výcvik, 

 výuka plavání – zdokonalovací plavecký výcvik, 

 sportovní a závodní plavání, 

 potápění a ploutvové plavání, 

 plavání a cvičení pro těhotné maminky, 

 aqua fitness, 

 vodní aerobic, 

 spinning. 

Dále uvádím v tabulce 4.20 ceník veškerých nabízených služeb v Lázních Zlín. 
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Tab. 4.20: Ceník Lázní Zlín 

PLAVÁNÍ 

  90 minut celodenní 

dospělý (od 16 let) 60 Kč 120 Kč 

dospělí pracovní den vstup do 13:15 50 Kč   

děti 6 - 15 let, ZTP, ZTP-P 40 Kč 70 Kč 

děti do 6 let 20 Kč 40 Kč 

vstup na balkón 5 Kč   

NOVINKA PLAVÁNÍ 120 minut  

dospělí (od 16 let)  90 Kč 

dospělí pracovní den vstup do 13:15  80 Kč 

děti 6 - 15 let, ZTP, ZTP-P  50 Kč 

KOUPALIŠTĚ ZELENÉ  

  celodenní od 17:00 

dospělí (od 16 let)  90 Kč 50 Kč 

děti 6 - 15 let, ZTP, ZTP-P  50 Kč 20 Kč 

děti do 6 let 30 Kč 10 Kč 

SAUNA - 2 hodiny 

dospělí (od 16 let)  100 Kč 

děti 6 - 15 let, ZTP, ZTP-P  50 Kč 

sauna s plaváním dospělí (180 min.)  140 Kč 

prostěradlo nebo ručník  20 Kč 

MASÁŢE  

celková masáž 50 minut  240 Kč 

částečná masáž 25 minut  160 Kč 

lymfatická masáž 50 minut  350 Kč 

SPORT STUDIO (POSILOVNA FITNESS)  

posilovna 90 minut  50 Kč 

posilovna + plavání = 180 minut  100 Kč 

ČASOVÉ PŘEDPLATNÉ  

  na dobu - měsíce cena 

plavání nepřenosné  6 2 700 Kč 

plavání nepřenosné  12 5 000 Kč 

plavání přenosné  12 8 000 Kč 

posilovna nepřenosné  3 1 300 Kč 

posilovna nepřenosné 6 2 300 Kč 

Zdroj: http://www.laznezlin.cz/lazne-zlin-cenik.php, vlastní zpracování  
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Následuje tabulka 4.21 s provozní dobu a technickými parametry jednotlivých bazénŧ 

nacházejících se v areálu Lázní Zlín. 

Tab. 4.21: Provozní doba krytých bazénŧ a technické parametry 

Bazén 50 m   

Pondělí 6:00 - 21:00 

Úterý 6:00 - 21:00 

Středa 6:00 - 21:00 

Čtvrtek 6:00 - 21:00 

Pátek 6:00 - 21:00 

Sobota 9:00 - 20:00 

Neděle 9:00 - 20:00 

rozměr 50 x 21 m 

hloubka 1,6 m 

teplota vody 26,5°C 

Bazén 25 m 

Středa 
6:00 - 8:00; 15:00 - 

17:00 

Čtvrtek 6:00 - 8:00 

Sobota 10:00 - 19:00 

Neděle 9:00 - 18:00 

rozměr 25 x 12 m 

hloubka 1,1 - 4 m 

teplota vody 26,5°C 

Dětský bazén 

Pondělí 14:00 - 20:00 

Úterý 
14:00 - 16:30; 18:00 - 

20:00 

Středa 14:00 - 15:00 

Čtvrtek 
11:30 - 13:00; 14:00 - 

17:00; 17:45 - 20:00 

Pátek 
13:30 - 17:00; 17:45 - 

20:00 

Sobota 10:00 - 19:00 

Neděle 9:00 - 19:00 

rozměr 12 x 9 m 

hloubka 0,4 - 0,9 m 

teplota vody 28,5°C 

Zdroj: Zdroj: http://www.laznezlin.cz/, vlastní zpracování 
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V tabulce 4.22 je uveden přehled slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb týkající se 

Lázní Zlín. 

Tab. 4.22: SWOT analýza Lázní Zlín 

Silné stránky Slabé stránky 

 tři kryté bazény, jeden venkovní 

 po rekonstrukci 

 podpora města 

 oblíbený u občanŧ města 

 dostupnost MHD 

 doplňkové sportovní služby 

 akce – Divadlo na vodě, Den vody 

 nedostatek parkovacích míst poblíž 

areálu 

 absence vodních atrakcí, které by 

přilákaly mladé lidi 

 bufet s malou nabídkou občerstvení 

 

Příleţitosti Hrozby 

 výstavba vodních atrakcí 

 rozšíření nabídky o relaxační služby 

typu  whirlpool, 

 vybudování luxusní restaurace 

 vybudování občerstvení přímo u 

bazénu 

 v letních měsících konkurence, 

výstavba aquaparku 

 nárŧst cen energii a vody 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky 

V areálu městských Lázní Zlín se nacházejí tři kryté bazény a jeden venkovní, což je poměrně 

hodně. V nedávné době prošly Lázně posupnou rekonstrukcí celého objektu, zmodernizoval 

se například vchod do budovy, prostory kde se nachází šatny, sprchy a toalety, bazény atd. 

Lázně patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších míst v regionu, kam chodí obyvatelé města a 

okolí za sportovním vyžitím. Plavání je velmi oblíbené převážně proto, že ho lze provozovat 

v jakémkoli věku a i při nejrŧznějších zdravotních potížích. Pomalost a harmonie pohybu při 

rekreačním plavání podporují uvolnění těla i mysli. Plavání je sport, který je doporučován 

odborníky téměř každému. 
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Areál se nachází nedaleko centra Zlína, je tedy velmi dobře přístupný i pomocí městské 

hromadné dopravy. Od trolejbusové zastávky Školní je to asi 300 metrŧ ke vstupu do areálu. 

Lázně disponují dostatečnou nabídkou kurzŧ – kurzy pro těhotné, plavání novorozencŧ, kurzy 

potápění, kurzy pro základní školy atd. V Lázních probíhají i rŧzné typy akcí, jako například 

charitativní projekt realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně, kdy herci ze Slezského divadla zahráli hru Poprask na Laguně, která se 

odehrávala přímo na vodní hladině bazénu nebo akce Den vody, která je každoročně pořádána 

pro děti z dětských domovŧ. 

Slabé stránky 

Ve Zlíně je celkově problém s parkovacími místy v centru města a není tomu jinak ani u 

Lázní Zlín. Před budovou se nachází parkovací plocha, avšak počtem parkovacích míst je 

nedostatečná, zákazníci tak využívají městská, zpoplatněná parkovací místa poblíž Lázní. Pro 

místní obyvatele je proto vhodnější navštívit plavecký bazén pomocí městské hromadné 

dopravy, než se bezradně snažit najít volné parkovací místo co nejblíže areálu.  

Ačkoli Lázně Zlín prošli kompletní rekonstrukci, je pro mě zklamáním, že se zde 

nevybudovala žádná vodní atrakce v podobě malého tobogánu u venkovního hřiště nebo 

skokanské mŧstky u krytého 25 m bazénu s hloubkou až čtyři metry. Je zde pouze malá 

skluzavka u venkovního bazénu, která je vhodná spíše pro děti. Jsem přesvědčena, že by si 

vodní atrakce našli svoji oblibu zvláště u mladší generace obyvatel. Město zde vodní atrakce 

nezřídilo zřejmě proto, že ty se budou nacházet u nově vznikajícího koupaliště, která se 

nachází v části Zlína Jižní svahy. Jeho předběžnou podobu a vzhled Lázních Zlín uvádím 

v příloze č. 3.  

Další slabé místo Lázní vidím v bufetu, který se zde v provozu. Bufet pŧsobí nemoderním 

dojmem a jeho nabídka občerstvení je omezená.  

Příleţitosti 

Jak již uvádím ve slabých stránkách, chybí zde jakékoli vodní atrakce a jejich výstavbu bych 

viděla do budoucna jako možnou příležitost, jak do Lázní Zlín přilákat mladší klientelu. Co se 

týká nabídky služeb, tak je dle mého názoru dostatečná, ale s porovnáním plaveckých bazénŧ 
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v ostatních městech kraje bych nabídku ještě rozšířila o wellness služby typu whirlpool, která 

by se nacházela v prostorech u finské sauny a masáží. 

V areálu Lázní se nachází malý bufet s možností občerstvení, což je podle mě nedostačující. 

Dle mého názoru bych zde doporučila výstavbu příjemné luxusní restaurace, do které by 

mohli zavítat nejen návštěvníci Lázní. Restaurace by se nacházela na místě stávajícího bufetu 

a stěna mezi ní a bazénem by byla prosklená, tak aby její návštěvníci mohli mít přímý výhled 

na vnitřní 50 m bazén. Dále by zde mohl vzniknout bar, který by se nacházel přímo 

v prostorách bazénu, kde by se mohli občerstvit koupající se návštěvníci. 

Hrozby 

Vzhledem k tomu, že Lázně Zlín jsou monopolem ve Zlíně a okolí, tak jediné, co by jejich 

dominantu mohlo ohrozit je výstavba aquaparku. Nově je sice vybudován aquapark 

v Uherském Hradišti, ale to je dle mého názoru pro obyvatele Zlína daleko. Konkurence je 

zde v letních měsících v podobě koupaliště v Areálu Zelené a nově vznikajícího koupaliště 

v městské části Jižní Svahy.  

Další nepříjemnou hrozbou pro lázně by bylo nárŧst ceny energie a vody, což by zpŧsobilo 

zdražení vstupného a možný úpadek klientely. 

K Lázním Zlín je přidruženo koupaliště, které se nachází v areálu Zelené. 

Areál Zelené 

V letech 2001 a 2002 byl ve východní části Zlína vybudován sportovní komplex zahrnující 

sportovní halu, tělocvičnu, ubytovnu o kapacitě 50 lŧžek, školící místnost, saunu, masáže, 

restauraci, parkoviště pro hosty a od roku 2004 i venkovní hřiště s tartanovým 200 m oválem, 

uvnitř kterého jsou sportovní kurty s umělým povrchem pro míčové hry. Je možno si na 

kurtech zahrát badminton, volejbal, tenis, ale také basketbal a jiné míčové hry. Pravidelně se 

zde odehrávají basketbalové zápasy všech věkových kategorií – od mládežnických až po 

družstva mužŧ a žen 21. 
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Poblíž sportovního komplexu se nachází letní koupaliště. K využití je zde venkovní plavecký 

bazén, relaxační bazén s tobogánem a dvěma skluzavkami, horolezecká stěna, whirlpool 

a dětský bazén. Ceník vstupŧ udává tabulka 4.23. 

Tab. 4.23: Ceník vstupŧ do Koupaliště Zelené 

Vstupné Cena 

Dospělý 70 Kč/den (po 17:00 cena 40 Kč) 

Děti 6 - 15 let, ZTP, ZTP/P 40 Kč/den (po 17:00 cena 20 Kč) 

Děti do 6 let 30 Kč/den (po 17:00 cena 10 Kč) 

Zdroj: http://www.turistik.cz/cz/kraje/zlinsky-kraj/okres-zlin/zlin/koupaliste-zelene-zlin/ 

 

4.4.7 Lanové centrum C.V.AK. 

V tomhle adrenalinovém areálu se nachází lanové centrum a lezecká stěna. K dispozici je zde 

proměnlivá skladba nízkých překážek, jedenáct vysokých individuálních, šest vysokých 

týmových překážek a jeden skok. Individuální překážky se nachází ve výšce šest až deset 

metrŧ a týmové ve výšce osm až deset metrŧ nad zemí. Lezecká stěna je vysoká deset metrŧ. 

Areál je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo pro organizované či 

neorganizované skupiny. Otvírací dobu udává tabulka 4.23. 

Lanové centrum i celý areál mŧže výborně posloužit  jako atraktivní školní výlet, dětský tábor 

či sportovní den nebo zpestření firemního setkání. Vhodným výběrem překážek či aktivit lze 

ovlivňovat dopad programu.  Lanové  překážky v kombinaci s dalšími pohybovými aktivitami 

tvoří ucelený  programový blok. Na přání lze vytvořit programové bloky vhodné i jako 

součást seznamovacího setkání či firemního "teambuildingu" 20.  
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Tab. 4.23: Přehled otvírací doby Lanového centra C.V.AK. 

Duben 

Pondělí - Pátek od 14:00 dle objednávek 

Sobota - Neděle 10:00 - 17:00 

Květen, Červen 

Pondělí - Pátek od 14:00 dle objednávek 

Sobota - Neděle 10:00 - 18:00 

Červenec, Srpen 

Pondělí - Neděle 10:00 - 18:00 

Září, Říjen 

Pondělí - Pátek dle objednávek 

Sobota - Neděle 10:00 - 17:00 

Listopad 

v provozu dle počasí a objednávek 

Zdroj: http://www.cvakzlin.cz/provozni-udaje/, vlastní zpracování  

Následující tabulka 4.23 znázorňuje přehled cen služeb v Lanovém centru C.V.AK. 

 

Tab. 4.24: Ceník Lanové centrum C.V.AK
6
. 

 

Ceník - standard 

  1 hodina 1/2 hodina 

veřejnost, děti nad 15 let, dospělí, 3 - 9 osob 105 Kč 55 Kč 

veřejnost, děti do 15 let, dospělí, 3 - 9 osob 85 Kč 45 Kč 

veřejnost, děti nad 15 let, dospělí, 10 a více osob 90 Kč 45 Kč 

veřejnost, děti do 15 let, dospělí, 10 a více osob 80 Kč 40 Kč 

Ceník - mini 

  1 hodina 1,5 hodiny 

rodina, rodiče s dětmi do 15-ti let, max. 4 osoby nelze 450 Kč 

1 osoba 300 Kč nelze 

2 osoby nelze 300 Kč 

Lezecká stěna 50 Kč/ hod 

Obří houpačka - 1 skok až z 16-ti metrŧ 50 Kč/skok 

Zdroj: http://www.cvakzlin.cz/programy-pro-verejnost/, vlastní zpracování  

                                                 

 

 

6
 Ceny jsou uvedeny za osobu a hodinu programu, pŧl hodiny programu je možno dokoupit pouze při 

programech delších jak dvě hodiny, tedy dvě a pŧl hodny apod. 
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Pro přehled silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb Lanového centra C.V.AK. 

byla sestavena následující tabulka 4.25. 

Tab. 4.25: SWOT analýza Lanového centra C.V.AK. 

Silné stránky Slabé stránky 

 nově vybudováno 

 jediné svého druhu ve Zlínském kraji 

 stálí členové klubu 

 programy sestavené na míru 

 oblíbenost adrenalinových sportŧ u 

obyvatel 

 podpora Magistrátu města Zlína 

 závislost lezení na přízni počasí 

 bez dobrého spojení s městskou 

hromadnou dopravou 

 chybí parkovací plocha 

Příleţitosti Hrozby 

 vybudování bufetu s občerstvením a 

posezením pro návštěvníky centra 

 rozšíření centra o další atrakce 

 vybudování dětského hřiště 

 konkurence adrenalinových sportŧ 

v okolí (paintball, motokáry, 

horolezecká stěna, …) 

 dlouhý cyklus opakovaných návštěv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Lanové centrum C.V.AK. je relativně nově vybudovaná sportovní atrakce, která si získala 

řadu svých nadšencŧ z řad obyvatel města Zlína. Centrum má založený i svŧj vlastní klub, ve 

kterém je řada stálých členŧ. Jedná se o jediné lanové centrum na území města a jediné svého 

druhu na území Zlínského kraje. Svou nabídku má rozděleno do tří kategorií – pro veřejnost, 

pro školy a pro firmy. Pro každou z nich jsou sestavené specifické programy přímo na míru. 

Pro zájemce je k dispozici i možnost nočního lezení s umělým osvětlení, které je ale nutno 

nejprve předem domluvit. Lanové centrum má oporu ve svých partnerech, z nichž největším 

je Magistrát města Zlín, který dopomohl k vybudování Lanového centra ve městě. Ve Zlíně je 
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poptávka po adrenalinových sportech a myslím, že lanové centrum poptávku částečně 

uspokojuje.  

Slabé stránky 

Jak jasně vyplývá z provozní doby, jedná se o sezónní volnočasovou aktivitu, která je velmi 

závislá na počasí. Pro větší skupinu zájemcŧ doporučuji předem zkontaktovat provozovatele a 

objednat si termín návštěvy, protože je zapotřebí odborný dohled při překonávání nastavených 

překážek. 

Areál se nachází na samém konci města Zlín, v blízkosti Tenisového areálu Mladcová. 

Nevede zde žádné přímé dopravní spojení pomocí městské hromadné dopravy. Přímo k areálu 

se dá dostat autem nebo aktivně žijící občané mohou využít své kolo. Postrádám zde 

vytyčenou plochu pro zaparkování auta. 

Příleţitosti 

V první řadě bych obohatila Lanové centrum C.V.AK. o bufet, kde by se mohli lidé 

přijíždějící do lanového centra občerstvit a něco malého sníst. Vzhledem k umístění a 

prostoru by se centrum mohlo dále rozšiřovat a pro návštěvníky by tak zde mohli vznikat 

další druhy překážek. Dále bych zde vybudovala malé dětské hřiště, které by bylo jakousi 

„náhražkou“ pro malé děti. 

Hrozby 

Za hrozbu bych v tomto případě označila veškerou konkurenci provozující jakýkoli 

adrenalinový sport. Lanové centrum nabízí adrenalinové zážitky a ty mohou obyvatelé Zlína 

získat například také u paintballu, při motokárových závodech nebo při lezení na horolezecké 

stěně.  

Překonávání překážek v lanovém centru nepatří do volnočasových aktivit, které budou 

obyvatelé města v letním období provozovat pravidelně, a v tom si myslím, že je také další 

hrozba tohoto centra. Spousta lidí si to přijde jen vyzkoušet a pokusí se překonat pár překážek 

a už se do centra nevrátí. Zájem obyvatel nespočívá v pravidelnosti provozování lezení, ale 

spíše v tom, něco nového zažít, něco vyzkoušet. Zde vidím možnou hrozbu v opětovné 

návštěvnosti lanového centra. 
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4.4.8 Další moţnosti sportovního vyţití ve Zlíně 

HEPA outdoor fitness  

Provozuje síť škol in-line bruslení po celé České republice. Nabízí příměstské i pobytové 

tábory na bruslích, soukromé výukové lekce in-line, pravidelně organizuje hromadné jízdy in-

line bruslařŧ ulicemi večerních měst za doprovodu policejních vozŧ. Také nabízí základní 

kurz Nordic walking, což je celodenní kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit správnou 

techniku této zdravé pohybové aktivity a získat k Nordic walking pozitivní vztah. Fitness 

lekce Nordic walking jsou řízené vycházky pro 4 až 8 klientŧ, kterým je zapŧjčen měřič 

tepové frekvence, aby přítomný instruktor mohl kontrolovat optimální intenzitu zatížení 

každého klienta a podle toho volit terén a rychlost chŧze. Program vždy vedou zkušení a 

kvalifikovaní instruktoři. 

Jezdecké sportovní středisko Zlín 

Jezdecké sportovní středisko se nachází nad Zlínem v městské části Příluky - Horní dědina, v 

jezdecky velice atraktivním prostředí rozhraní luk a lesŧ. Lokalita je ideálním výchozím 

místem pro krásné vyjížďky do okolí ve směrech na Vizovické a Hostýnské vrchy. Zvláště 

atraktivní jsou vyjížďky do blízké ZOO Lešná. 

Cílem střediska je vybudování komplexního sportovního střediska ve Zlínském kraji se 

zaměřením na rozvoj v oblasti jezdeckého sportu a hipoturistiky, které svými službami osloví 

nejen sportovce, ale i zájemce z řad široké veřejnosti. 

Vyjížďka nebo výuka na jízdárně stojí 150 Kč na 30 min. a 300 Kč po dobu 45 min. 19. 

Stezka zdraví Tlustá hora 

Stezka zdraví vybudovaná na pozemcích městských lesŧ pod Tlustou horou nabízí 

obyvatelŧm města řadu možností, jak aktivně trávit volný čas - běh, cykloturistika, dětské hry, 

posilování, rozcvičení, rodinné výlety a vycházky. V "jádrovém území stezky zdraví" se 

nalézá atypický lesní altán, lanová visutá lávka a pět stanovišť se cvičebními prvky - hrazdy, 

bradla, žebřiny, skluzavka, dětské prŧlezky atd. 28. 

 



 81 

 

Motokáry Zlín 

Nabízí pravé závodnické vyžití na motokárové trati v centru Zlína s celoročním provozem. 

Více než 20 zatáček se střídá v technických a rychlých pasážích. Velmi přesná časomíra 

zajišťuje přehled o počtu ujetých kol, nejrychlejším čase, celkovém pořadí i čase závodu. Je 

zde možnost pořádání firemních akcí a večírkŧ v baru s kapacitou 30 míst. 22. 

Cyklostezky 

Výstavba cyklostezek začala již před několika lety. Zpočátku vznikaly pouze lokální úseky, 

postupně jich přibylo a momentálně jsou už propojeny. Nově vznikla páteřní cyklostezka, 

která je dlouhá 80 kilometrŧ a cyklisté se po ní projedou od Kroměříže až do Hodonína. Díky 

napojení stezek mohou obyvatelé Zlína vyjíždět do Chřibŧ, Hostýnských vrchŧ či Bílých 

Karpat, které nabízejí i náročnější terény a zajímavé cíle - například zámek Buchlovice, hrad 

Buchlov, arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Velehrad, archeoskanzen Modrá, 

skanzen ve Strážnici nebo Uherské Hradiště. Navíc na stezku navazuje i síť oblíbených 

Moravských vinařských stezek. Oblíbená trasa kolem Baťova kanálu je ideální pro dálkové 

cyklisty, rodiny s dětmi, in-line bruslaře, seniory a tělesně postižené, kteří ocení takřka 

absolutní rovinu a přehledný terén.  

Laser Aréna Zlín 

Laser game je zábavná bojová hra, která se odehrává v prostředí speciální sci-fi arény. 

Typově je hra podobná Paintballu, nemusíte se však obávat bolestivých zásahŧ kuličkou, ani 

si pořizovat speciální vybavení. Na Laser game stačí jednoduše přijít a dobře se bavit. 

Laser Arena Zlín je největší v ČR a jediná na Moravě. Hrací prostor se rozkládá na ploše cca 

790m
2
 a je v něm vybudováno spousta překážek a úkrytŧ, které poskytují hráčŧm možnosti 

střelby. Zlínská aréna je vybudována tak, aby mohl být hrací prostor variabilně měněn a hráči 

tak měli možnost pohybovat se a hrát v rŧzném prostřed. 
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5. SPOKOJENOST OBYVATEL ZLÍNA S NABÍDKOU 

…SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Během vlastního šetření byly využity dvě techniky výzkumného šetření, dotazník mezi 

obyvateli města Zlín a rozhovor s vedoucím oddělení prevence kriminality a 

sportovišť PaedDr. Igorem Zipperem. 

Dotazník byl určen pro náhodně vybrané občany města a k jeho zpracování byl použit 

statistický program MYSTAT. 

 

5.1 Dotazník 

Pro zjištění názoru obyvatel města Zlína na nabídku sportovních aktivit, bylo rozdáno 100 

dotazníkŧ náhodným obyvatelŧm města Zlín. Dotazník se skládal z 13 otázek, z toho 11 

otázek bylo uzavřených a 2 otázky polootevřené. Osloveni dobrovolníci vyplňovali dotazníky 

anonymně. Dotazník je doložen jako příloha č. 1 

 

Otázka č. 1 – Pohlaví 

Bylo osloveno 58% žen a 42% mužŧ. 

Otázka č. 2 – Do jaké věkové skupiny patříte? 

Graf 5.1 znázorňuje věkové skupiny, do kterých se respondenti rozdělili. Nejvíce – 40% z 

nich spadá do skupiny 26 - 45 let, 34% dotázaných bylo v rozmezí 16 – 25 let, 13% 

respondentŧ bylo ve věku 46 - 59 let, 8% dotázaných bylo do věku 15 let a pouze 5% 

respondentŧ bylo starší 60-ti let.  
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Graf 5.1: Věk  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 3 – Vyberte jednu z následujících moţností 

Jak ukazuje graf 5.2 více jak polovina dotazovaných (52%) byla zaměstnaných, 17% 

respondentŧ patřili do skupiny studenti, 12% dotazovaných zvolilo možnost v domácnosti, 

9% respondentŧ uvedlo, že jsou nezaměstnaní, 6% zvolilo jinou možnost, a pouze 4% byli 

dŧchodci. 

Graf 5.2: Vyberte jednu z následujících možností 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 



 84 

 

Otázka č. 4 – Počet dětí 

Na otázku týkající se počtu dětí odpovědělo 37% dotazovaných, že má 2 děti, 31% 

oslovených mělo 1 dítě, možnost bezdětný/á zvolilo 19% a 13% respondentŧ mělo 3 a více 

dětí. Grafické znázornění ukazuje následující graf 5.3. 

Graf 5.3: Kolik máte dětí? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 5 – Patří sport mezi Vaše oblíbené volnočasové aktivity? 

Sport patří mezi oblíbené volnočasové aktivity u 61% dotazovaných, zbylých 39% 

odpovědělo, že nepatří sport mezi jejich oblíbené volnočasové aktivity. 

Otázka č. 6 – Jak často sportujete ve svém volném čase? 

Tato otázka respondenty rozdělila do několika skupin. Z grafu 5.4 je patrné, že nejčastější 

odpověď byla - občas, nepravidelně – odpovědělo tak 24% respondentŧ. Druhá nejčastější 

odpověď byla - nesportuji vŧbec, kterou zvolilo 19%, možnost 1x – 2x  týdně si vybralo 18% 

dotazovaných. 3x – 4x do týdne sportuje ve svém volném čase 10% oslovených, 9% zvolilo 

v dotazníku odpověď 1x – 2x do měsíce. Maximálně 1x za měsíc sportuje ve svém volnu 8%, 

nejmenší počet respondentŧ – 6% odpovědělo 3x měsíčně a stejně tak i 6% denně sportuje. 



 85 

 

Graf 5.4: Jak často sportujete ve svém volném čase? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 7 – Jste spokojen/a s nabídkou sportovního vyţití ve Zlíně? 

Respondenti s nabídkou sportovního vyžití ve Zlíně spokojeni, protože tak odpověděla 

převážná část – 64%. Velmi spokojeno je 18%, spíše nespokojeno je 12% a pouze 6% 

odpovědělo, že je velmi nespokojeno s nabídkou – viz graf 5.5. 

Graf 5.5: Jste spokojen/a s nabídkou sportovního vyžití ve Zlíně? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 
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Otázka č. 8 – Kterou sportovní aktivitu provozujete ve Zlíně nejčastěji? 

Nejčastěji se dle grafu 5.6 vyskytovala odpověď, že respondent nesportuje vŧbec, což byla 

odpověď 17%. Jako nejčastější sport (14%) uváděli respondenti cyklistiku, následoval se 12% 

aerobic se zumbou, 10% odpovědí bylo tenis. Dále následovalo plavání a posilování, každé 

s 9%. Fotbal uvedlo 8% dotazovaných, 7% provozuje nejčastěji ve Zlíně spinning, 6% in-line 

bruslení a nejméně obyvatel (4%) zvolili hokej společně s možností jiný sport. Jako jiný sport 

se nejčastěji vyskytovali odpovědi – squash, badminton, druhy bojových sportŧ a bowling. 

Graf 5.6: Kterou sportovní aktivitu provozujete ve Zlíně nejčastěji? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 9 – Chybí Vám nějaká sportovní aktivita (sportovní zařízení) ve Zlíně? 

Z grafu 4.9 je patrné, že obyvatelé Zlína jsou ve velké míře s nabídkou ve městě spokojeni, 

protože 83% nechybí žádné sportovní zařízení nebo sportovní aktivita. Pouze 17% 

dotazovaných odpovědělo, že něco chybí a nejčastěji vyskytovanou odpovědí byl aquapark. 

Otázka č. 10 – Kolik peněz jste ochotni měsíčně investovat do Vašeho sportovního 

vyţití? 

Z grafu 5.7 lze vyčíst, že nejvíce respondentŧ (32%) zvolilo možnost s nejmenší částkou 100 

Kč – 200 Kč. 27% dotazovaných jsou ochotni investovat měsíčně do svého sportovního vyžití 
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201 Kč – 500 Kč. Odpověď 501 Kč – 1000 Kč zvolilo 19%, 14% zas možnost 1001 Kč – 

3000 Kč a nejmenší procento respondentŧ – 8% je ochotno investovat více jak 3001 Kč. 

Graf 5.7: Kolik peněz jste ochotni měsíčně investovat do Vašeho sportovního vyžití? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 11 – Vyuţíváte cyklostezky ve městě a okolí? 

Cyklostezky, které vedou Zlínem jsou obyvateli Zlína převážně využívány, 53% 

dotazovaných uvedlo, že je využívá nebo alespoň občas využívá – viz graf 5.8. 

Graf 5.8: Využíváte cyklostezky ve městě a okolí? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 
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Otázka č. 12 – Mělo by město více investovat do sportovních aktivit (zařízení) ve městě? 

Na otázku, zda by mělo město více investovat do sportovních aktivit nebo zařízení ve městě 

odpověděla převážná většina (61%) že ano. 18% má názor, že ne a 21% respondentŧ zvolila 

možnost – nezajímám se o to, graficky udává graf 5.9. 

Graf 5.9: Mělo by město více investovat do sportovních aktivit (zařízení) ve městě? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

Otázka č. 13 – Myslíte si, ţe město Zlín dostatečně podporuje rozvoj sportu a TV ve 

Zlíně? 

Graf 5.10 vyjadřuje, jak se rozdělili respondenti podle odpovědí na otázku týkající se podpory 

rozvoje sportu a TV ve městě. Nejvíce z nich (31%) zastává názor, že spíše ano, 23% 

z celkového počtu zvolilo odpověď spíše ne. 18% se o danou problematiku nezajímá a proto 

zvolili možnost – nevím, zaujímá mě to. Odpověď ano, si vybralo 15% a odpověď ne nejméně 

respondentŧ - 13% 
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Graf 5.10: Myslíte si, že město Zlín dostatečně podporuje rozvoj sportu a TV ve Zlíně? 

 

Zdroj: Vlastní zdroj 

 

5.1 Rozhovor se zástupcem města Zlína 

Tato kapitola je věnována rozhovoru se zástupcem města Zlína. Na doporučení náměstka 

zlínského primátora Ondřeje Bětáka jsem kontaktovala PaedDr. Igora Zippera, vedoucího 

odboru prevence kriminality a sportovišť, který mi ochotně odpověděl na všechny mnou 

položené otázky. 

Následně uvádím přepis rozhovoru s PaedDr. Igorem Zipperem. 

Jakým způsobem se snaţíte podporovat sport ve městě?  

Sport se snažíme podporovat prostřednictvím výpŧjček, zvýhodněných pronájmŧ sportovních 

zařízení či finanční podporou, ať již přímou z rozpočtu města Zlín či na podporu činnosti 

mládeže – z fondŧ. 

 

Jaké sportovní akce město podporuje?  Jakým způsobem? 

Město podporuje vybrané akce na podporu mládežnického sportu – Mistrovství České 

republiky a Mistrovství Evropy. Podpora probíhá většinou finančně či poskytnutím daného 

sportoviště.   

 



 90 

 

Existuje komise pro sport?  

Ano, existuje Komise Rady Zlínského kraje pro sport.  

 

Podporujete TV ve školách? Ano. Jestli ano, jak?  

Ano, snažíme se podporovat cílenými dotacemi na určené akce.  

 

Které sportovní kluby podporujete?   

Podporujeme všechny kluby, které si podají žádost o dotaci dle předem schválených pravidel 

komise mládeže a tělovýchovy. Kluby jsou podporovány komisí mládeže a tělovýchovy. Výši 

navržené dotace schvaluje Rada města Zlína či Zastupitelstvo města Zlína.   

 

Které sportovní kluby a tělovýchovné jednoty ţádají o dotace?  

Možnost požádat o dotace mají všechny kluby a sportovní organizace (jen občanská sdružení) 

pŧsobící na území města. Některé toho využívají a jiné naopak ne. 

 

Jaký je Váš názor na nabídku sportovních sluţeb ve Zlíně?  

Ve Zlíně je v současné době dostatečný počet vybudovaných zařízení, ať již nových či 

starších. Rezervu vidíme v plochách, které jsou volně přístupné veřejnosti. 

 

Vyuţíváte svůj volný čas ke sportovním aktivitám?  Jestli ano, k jakým? 

Ano, snažím se svŧj volný čas věnovat sportovním aktivitám a zapojovat i svou rodinu. 

Střídavě a dle časových období jezdím na kole, in-line bruslích, věnuji se plavání, lyžování a 

kolektivním hrám. 

 

A vyuţíváte tedy nabídku sportovních zařízení ve Zlíně? 

Ano, využívám cyklostezky, plavecký bazén i tělocvičnu u jedné z místních Základních škol. 

 

Co podle Vašeho názoru nejvíce ve městě chybí?  

Nejvíce zde chybí prostory pro venkovní kolektivní sporty. 
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Co si myslíte o nově vybudovaných cyklostezkách?  

Chybí propojení cyklostezek a jejich prodloužení směrem na Vizovice. Čerpáme na to finance 

z Evropských fondŧ, kde je přímo položka bezmotorová doprava. Věřím, že dokončení 

propojení bude v co nejbližší době. 

 

Co se za posledních 5 let ve městě vybudovalo a opravilo?  

Umělý povrch na fotbalovém stadionu, proběhla rekonstrukce atletického Stadionu mládeže, 

vybudovalo se skateboardové hřiště, proběhla rekonstrukce školní hřiště s dalšího hřiště 

s umělým povrchem, prŧběžně se zrekonstruovali Lázně Zlín. Momentálně se dokončuje letní 

koupaliště na Jižních svazích. 

 

Jaké má město plány do budoucna v oblasti sportovní nabídky?  

Chtěli bychom zlepšit fungování na jednotlivých sportovištích, které jsou v  majetku města, 

zbudovat či rekonstruovat stávajících objekty a také dokončit propojení cyklostezek. 

 

Uvaţuje město o vybudování aquaparku? 

Ne, neuvažuje z dŧvodu fungování aquaparku v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti. 

Město Uherské Hradiště vyšla stavba na více než čtvrt miliardy, zatímco dokončující se 

koupaliště ve Zlíně na Jižních Svazích vychází pouze na 80 milionŧ bez DPH. 
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6. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY, DOPORUČENÍ 

Je patrné, že město Zlín se velmi zajímá o sportovní vyžití svých obyvatel ve městě. Z mého 

pohledu je nabídka pestrá a kvalitní. Město se snaží do téhle oblasti přispět nemalými 

investicemi ve formě rŧzných dotací. V posledních letech například město finančně přispělo 

ke kompletní rekonstrukci Lázní Zlín, atletického stadionu Mládeže, školních hřišť, 

vybudovalo cyklostezky a pomohlo rozvinout další sportoviště a sportovní zařízení určené 

právě pro volnočasové aktivity ve městě. Město také podporuje pravidelná sportovní utkání či 

významné sportovní akce typu Sportovec města Zlína. Na stránkách města si mohou zájemci 

o volnočasové aktivity najít seznam kvalitních sportovních center a sportovišť v okolí. 

 

Město by mělo najít zpŧsob jak rozšířit svou nabídku o adrenalinové sporty (tandemové 

seskoky padákem, zorbing, bobová dráha, …), protože o ty mají obyvatelé zájem a ty jim zde 

chybí. Zlín by se měl zaměřit na sportovní akce mezinárodního významu, které lze pořádat ve 

městě. Kvalitní sportoviště se zde jistě nalézají – tenisové kurty, zrekonstruovaný atletický 

stadion, fotbalový stadion, házenkářská hala atd. Dále by bylo vhodné zlepšit kvalitu 

sportovních ploch a hřišť, která jsou zde k dispozici veřejnosti. Navrhuji také podporovat 

rozvoj nabídky mimoškolních sportovních aktivit na základních a mateřských školách. Městu 

bych doporučila modernizovat sportovní infrastrukturu a zaměřit se více na sportování 

mládeže a na podporu sportovních aktivit pro širokou veřejnost. Dále by bylo vhodné 

přehodnotit zpŧsob finančních dotací, které přicházejí do sportu zpŧsobem, že by se zvýšila 

podpora sportŧ, kde se nachází široká členská základna dětských, žákovských a juniorských 

kategorií. 

Dále jsem se v diplomové práci zabývala sportovními kluby a sportovními zařízeními, ke 

kterým jsem v prŧběhu práce přidávala své návrhy a doporučení. 

 

Golf Club Lázně Kostelec má výhodu v tom, že se jedná o jediné golfové hřiště na území 

krajského města Zlín. Nachází se zde indoorové hřiště, které je celoročně hráčŧm k dispozici. 

Klub se zapojil do celorepublikového projektu „Hraj golf, změň život“, díky němuž chce 

Česká golfová federace rozšířit svou hráčskou základnu hlavně o děti a mládež. Klub pŧsobí 

velmi příjemným dojmem, nachází se zde odborný personál. Klubu bych doporučila zaměřit 
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se na fakt, že golf bude olympijským sportem a využít možnosti na rozšíření své klientely. 

Zaměřila bych svou pozornost také na laickou veřejnost a to pořádáním akcí typu „den 

otevřených dveří“ nebo nabídkou dárkových poukázek na lekce golfu, které by byly vhodným 

dárkem k významným příležitostem. Co se týká vybavenosti klubu, zřídila bych pro hráče 

sprchy, které se zde nenacházejí. Ještě bych navrhovala zlepšit propagaci samotného 

golfového klubu, protože ta je dle mého názoru slabá.  

 

Moderní sportovní centrum – Sport centrum Maty přináší svým klientŧm širokou škálu 

nabídky kurzŧ, což je jeho silná stránka. K dispozici jsou čtyři sály, ve kterých probíhají 

kurzy Power Plate, jógy, aerobicu, zumby, body stylingu atd. V prostorách sportovního centra 

se nachází kavárna i dětský koutek s hlídáním dětí, protože převážnou část klientely tvoří 

ženy. Doporučila bych zde vybudování posilovny, která by do Sport centra Maty přilákala 

nejen muže, ale i ženy by ji jistě přivítaly. Pro velký zájem o kurzy bych navrhovala rozšíření 

klubu o další sál a zaměstnání nového odborného instruktora. 

 

Adrenalinový sport zde má zastoupení v podobě paintballového klubu Paintball SendwiCZ. 

Jedná se o rychle se rozvíjející sport, který klade nároky na celého člověka, na jeho 

schopnosti rozhodovat se rychle v krizových situacích, na zásady „fair play“. Jedná se o 

oblíbený teambuildingový sport. Paintball SendwiCZ je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v 

týdnu, což je pro hráče naprosto ideální. K dispozici jsou dvě hřiště – venkovní prostor a krytá 

hala. Klubu bych doporučila v první řadě zaměstnat manažera, který by se o klub postaral, 

protože jeho majitel podniká v jiném oboru a nemá dostatek času se klubu plně věnovat. Dále 

bych navrhovala začít propagovat klub jako takový a zaměřit se na pořádání 

teambuldingových akcí pro firmy. Vzhledem k tomu, že klub nemá žádné sponzory a nečerpá 

žádné dotace, tak bych doporučila žádost, kterou má klub rozpracovanou dokončit a podat ji 

na městě. 

 

Ve Zlíně je více možností, kde si lze zahrát tenis. Já jsem si pro svou práci zvolila Tenisový 

klub SK - Zlín, protože jsem zde chodila na praxi a klub má z mého pohledu nejlepší nabídku 

ve městě. Nachází se zde patnáct venkovních antukových dvorcŧ, dva dvorce na minitenis 

s umělým povrchem, čtyři dvorce s umělou trávou. Dále se zde nachází dvě tenisové haly, 

které mají celkem čtyři dvorce se speciálním povrchem koberce s granulemi. Klub má silnou 
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základnu stálých členŧ, patří mezi oblíbené tenisové kluby známých osobností. Pořádají se 

zde významná tenisová utkání. Klub má velkou podporu města i Zlínského kraje. Navrhovala 

bych zde pořádání více mezinárodních turnajŧ jako je mezinárodní turnaj žen, který se zde 

pravidelně koná. Také bych se zaměřila na spolupráci klubu se základními školami v okolí. 

Dále vidím příležitost více propagovat klub za pomoci známých osobností, které se zde 

účastní turnajŧ nebo klub navštěvují jako rekreační hráči. 

 

Ačkoli se to nezdá, tak kousek od centra se nachází umělý lyžařský svah – Svah Zlín – areál J. 

Šperky. Svah je dlouhý 220 m a převýšení je 46 m. U svahu je lyžařský vlek POMA-P.  Je 

zde k dispozici osvětlení pro noční lyžování, lyžařská škola, malý bufet s občerstvením. 

Vzhledem k určení a typu svahu je svah vhodný spíše pro děti a začátečníky. Vidím zde 

příležitost v podobě narŧstajícího počtu narozených dětí ve Zlíně, kteří by se mohly stát 

v budoucnu klienty. Dále bych doporučila začít spolupracovat s mateřskými školami, kde by 

děti získávaly své první zkušenosti s lyžováním či snowboardingem. Mimo sezónu bych 

doporučila vybudování na svahu volnočasové aktivity – horolezeckou stěnu, sjezdy z kopce 

na kolech nebo bobovou dráhu. Na kopci by se mohla postavit rozhledna, ze které by byl 

krásný výhled na celé město. 

 

Areál Lázně Zlín byl postaven na místě bývalé cihelny Baťa. Svým návštěvníkŧm nabízí 

kryté bazény 50 m, 25 m a dětský bazén. Ve venkovních prostorech se nachází ještě jeden 

venkovní bazén. V nabídce je také sauna, masáže, posilovna, spinning centrum a mnohé další 

doplňkové služby jako kurzy potápění, plavání pro těhotné apod. Lázně patří mezi tradiční 

volnočasová centra ve Zlíně, u místních obyvatel jsou oblíbené. Areál prodělal v posledních 

letech celkovou rekonstrukci za podpory města. Zde bych navrhovala rozšíření nabídky o 

relaxační služby typu whirlpool, které by byly umístěny v okolí sauny a masáží. Vylepšila 

bych ještě občerstvení, které zde není ideální. Místo bufetu, který se zde nachází, bych 

vybudovala dobrou restauraci, která by měla pojící stěnu s bazénem prosklenou, tak aby bylo 

vidět dovnitř i ven. Pro zatraktivnění vnitřního 50 m bazénu bych navrhla vybudování malého 

občerstvovacího baru přímo u vody, kde by se mohli občerstvit koupající se návštěvníci. Do 

venkovního bazénu bych přidala více vodních atrakcí, než jen jednu malou skluzavku. 
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Na okraji města se nachází Lanové centrum C.V.AK., kde je k dispozici proměnlivá skladba 

nízkých překážek, jedenáct vysokých individuálních, šest vysokých týmových překážek a 

jeden skok. Individuální překážky se nachází ve výšce šest až deset metrŧ, týmové ve výšce 

osm až deset metrŧ nad zemí. Také je zde k dispozici lezecké stěna o velikosti deset metrŧ. 

Areál je vhodný jak pro náročné jednotlivce, tak i pro rodiny s dětmi. Jedná se o jediné lanové 

centrum svého druhu ve Zlínském kraji. Má řadu svých stálých členŧ a je podporováno 

městem Zlín. V areálu bych rozšířila současný bufet, jak o nabídku, tak i o počet míst 

k sezení. Adrenalinové atrakce bych ještě doplnila dětským hřištěm, kde by mohli čas trávit 

nejmenší návštěvnici tohoto centra. Do budoucna lze centrum rozšiřovat do stran a mezi 

stromy, kde mohou vnikat další překážky. 

 

Mezi další možnosti sportovního vyžití bych zařadila HEPA outdoor fitness, který provozuje 

síť škol in-line bruslení a kurzy Nordic walkingu, Jezdecké sportovní středisko Zlín, které 

nabízí atraktivní vyjížďky na koních až k ZOO Lešná. Jako další bych uvedla Stezku zdraví 

Tlustá hora, na které se dá aktivně trávit volný čas dle možností, Motokáry Zlín, které nabízejí 

zábavu a adrenalinové vzrušení, Laser Arénu Zlín, kde se odehrává zábavná bojová hra 

podobná paintballu, ale bez bolestivých zásahŧ a na závěr Cyklostezky, které nabízejí 

cyklistŧm možnost výletŧ do Chřibŧ, Hostýnských vrchŧ, Bílých Karpat nebo za poznáním na 

hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zámek a zahrady v Kroměříži, poutní místo Velehrad či 

sklepy v Mařaticích. Na stezky navazuje i síť oblíbených Moravských vinařských stezek. 

 

Z dotazníkového šetření, jsem zjistila, že sportovní aktivity provozuje ve svém volném čase 

převážná část obyvatel a většina je s nabídkou sportovních zařízení a sportovních aktivit ve 

městě spokojena. Každý si zde najde právě tu sportovní aktivitu, která mu nejlépe vyhovuje, 

protože nabídka ve Zlíně je opravdu dostatečná a kvalitní. Nejčastějším sportem, který občané 

provozují je cyklistika, dále pak plavání. Jediné, co zde občanŧm chybí je širší nabídka 

adrenalinových sportŧ a aquapark. Z rozhovoru se zástupce města Zlína jsem mimo jiné 

zjistila, že město o výstavbě aquaparku v  současné době neuvažuje z dŧvodu fungování 

aquaparku v nedalekém Uherském Brodě a nově otevřeném v Uherském Hradišti. Místo toho 

se ve Zlíně dokončuje výstava koupaliště, kde se budou nacházet vodní atrakce, které by 

částečně mohly uspokojit poptávku obyvatel. 
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7. ZÁVĚR 

V své diplomové práci jsem se zabývala nabídkou sportovních aktivit ve vybrané lokalitě. 

Vybrala jsem si město Zlín, protože bydlím nedaleko a nabídkou místních sportovních aktivit 

sama využívám. 

 

V první části diplomové práce jsem se snažila přiblížit dané téma pomocí dostupné odborné 

literatury a vymezit základní pojmy týkající se dané problematiky. V druhé části jsem se 

zabývala konkrétní nabídkou sportovního vyžití, které město Zlín nabízí. Snažila jsem se 

popsat dostupné sportoviště a sportovní zařízení, které mohou obyvatelé města navštívit ve 

svém volném čase. Ve SWOT analýzách nabízím návrhy a doporučení pro konkrétní 

sportovní organizaci či zařízení, které uvádím ve své práci. 

 

Pomocí dotazníkového šetření, které jsem provedla mezi občany města, jsem zjistila 

spokojenost občanŧ s nabídkou sportovního vyžití, jaký je jejich zájem o sport, jaký sport 

preferují, co jim ve městě chybí za sportovní aktivitu nebo jakou finanční částku jsou ochotni 

investovat do svého sportovního vyžití. Dále jsem provedla rozhovor s členem Magistrátu, 

který mi upřesnil některé skutečnosti vzhledem k zvolenému tématu.  

 

Diplomová práce přináší spoustu zajímavých a užitečných informací pro obyvatele města 

Zlín, pro zastupitele a všechny kdo se zajímají o sport v okolí Zlína. Uvedla jsem nabídku 

konkrétních sportovních zařízení a klubŧ ve městě, včetně ceníkŧ a týdenního rozpisu. Mohu 

tvrdit, že občané Zlína jsou převážně s nabídkou spokojeni. 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat nabídku sportovních aktivit ve městě Zlín, zjistit jaké jsou 

nedostatky v nabídce sportovních aktivit a dát návrhy a doporučení na případné zlepšení. 

Daný cíl se mi podařilo splnit. 

 

Sport mne učí vítězit, sport mne učí prohrávat. Sport mne učí všemu – zkrátka životu. 

  Ernest Hemingway 
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