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1 ÚVOD 

V současné konzumní době, v níž se společnost nachází, se stále častěji setkáváme  

se slovním spojením zdravý životní styl. Jakožto modernímu přístupu k životu  

je mu věnována poměrně značná pozornost. Definicí zdravého životního stylu existuje 

nespočet, nicméně nejvhodnější charakteristikou je nesporně rovnováha mezi výživou  

a pohybem. Výstupem může být rovněž symbióza mezi fyzickým a duševním zdravím 

jedince. Pohybové aktivity, které jsou alfou a omegou diplomové práce,  

neodmyslitelně přispívají k vyšší odolnosti tělesné schránky člověka před různými 

civilizačními nemocemi, jejichž vznik je podmíněn právě životosprávou každého jedince. 

Díky zájmu sdělovacích prostředků se tyto informace rozšířily do povědomí populace,  

což zapříčinilo akceleraci zájmu o volný čas, sport či relaxaci všeobecně.  

Vzhledem k existenci tohoto trendu dochází k enormně se  zvyšující  poptávce po místech, 

kde je možné uspokojovat pohybové potřeby různého druhu. To je důvodem, proč vzniká 

kontinuálně celá řada různých atraktivních sportovních komplexů, které zastřešují celé 

spektrum pohybových aktivit. 

 

Město Luhačovice, jakožto významná lokalita Zlínského kraje klade nepřetržitě důraz  

na rozvoj města - ve snaze dodržet stanovenou vizi pro roky 2007 – 2013. Jde o  iniciativu, 

ukládající městu povinnost zlepšovat kvalitu života na území Luhačovicka.  

Občanská vybavenost města je nepochybně na výborné úrovni, avšak zde schází komplex, 

zaštiťující sportovní aktivy volnočasového charakteru. Diplomová práce se zaměřuje právě  

na tuto problematiku, lépe řečeno zabývá se realizací sportovního areálu, který by přispěl 

k umocnění filozofie města. 

 

Existuje mnoho různých podpůrných mechanismů, na základě kterých jsou tyto projekty 

realizovány. Ve valné většině se jedná o využívání dotací z Regionálního operačního 

programu (ROP) jednotlivých NUTS II., v rámci kterých dochází k podpoře rozvoje 

jednotlivých regionů. Sportovní areál, který bude v diplomové práci zevrubně analyzován,  

by měl být realizován právě na základě tohoto subvenčního programu.  

Areál nebude sloužit jen potřebám široké veřejnosti, ale také školám v nejbližším okolí, 

zájmovým organizacím, sportovním klubům z Luhačovic, ale i blízkým obcím či městům. 
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Cílem diplomové práce je stanovit autentickou reakci na možnou realizaci sportovního 

areálu pro volnočasové aktivity na platformě realistických poznatků nabytých nejen 

během tvorby této diplomové práce. Akcent bude kladen na potenciál tohoto projektu 

a ekonomickou udržitelnost v celé své komplexnosti. 

 

Diplomová práce je zkonstruována tak, aby se jednotlivé části, jak teoretická, tak praktická, 

prolínaly. Na začátku je pozornost věnována vymezení základních pojmů, které jsou úzce 

spjaty s terminologií práce či charakteristikou jednotlivých druhů sportovních aktivit 

provozovaných v avizovaném sportovním areálu. Nejdůležitějším atributem této práce  

je nepochybně potenciál celého projektového řešení založený na výzkumném šetření  

či ekonomické udržitelnosti projektu. 
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2 VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

Intencí první kapitoly je co možná nejvěrnějším způsobem vysvětlit jednotlivé stěžejní pojmy, 

jež jsou s tématickým celkem úzce spjaty. Kapitola popisuje volný čas, zdravý životní styl, 

sport, druhy sportů či sportoviště. 

2.1 Volný čas 

Existuje rozmanité spektrum různých definic, které usilují o co možná nejvěrohodnější 

vymezení tohoto pojetí. Volný čas jakožto fenomén je zkoumán pedagogikou, filozofií, 

psychologií či sociologií, ale i řadou dalších věd. Paušálně pojem vymezit není snadnou 

záležitostí, i když se tak na první pohled naivně jeví. Absolutně celá společnost operuje 

s tímto slovním spojením dnes a denně, přičemž výstup je pro každého jedince subjektivní 

záležitostí.  Někdo jej může využít nehospodárně a promarnit jej. Naproti tomu jiní k němu 

přistupují s důrazem na efektivitu, jinými slovy, každý s ním zachází tak, jak umí, eventuálně 

jak si myslí, že je v jeho zájmu nejlepší. Smyslem volného času je  přinést radost, uspokojení 

potřeb a v konečném důsledku pozitivně ovlivnit kvalitu života v komplexní míře.   

I tato skutečnost je argumentem, že by se celá společnost měla učit s volným časem pracovat 

za účelem vhodného využití (Průcha ed. 2001). 

 

V různých dobách vznikala pochopitelně heterogenní pojmenování, které se přímo úměrně 

odvíjela od aktuálního stavu společnosti, což bylo podmíněno různými aspekty, nicméně 

kořen myšlenky byl ve většině případů totožný. Ústředním rysem bylo oddělení volného času 

od práce a aktivit s ní vzájemně spojených, ale též od jiných, především biologických 

povinností, které musí člověk ve svém životě vykonávat. Jedinec má tedy nárok rozhodnout 

se na základě svého individuálního uvážení o tom, jak a jakým způsobem s volným časem 

naloží. Pojem tedy nezahrnuje práci, ani činnosti s ní přímo související, respektive 

nezahrnujeme cestování do práce a nazpět, spánek, stravování, hygienické potřeby a další 

potřeby plynoucí z biologické substance člověka, tj. dýchání, vyprazdňování, potřeba tělesné 

aktivity, atp. Protikladem výše uvedeného vymezení je volný čas, s nímž každý svobodně 

nakládá dle vlastní vůle, nejlepšího přesvědčení a víry v sebe sama (Průcha ed. 2001). 

 

Aktivita vykonávaná jedním člověkem se zájmem, na základě jeho rozhodovacích principů, 

může být jinou osobou chápána jako povinnost. Z tohoto důvodu je začlenění 
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diferencovaných činností do oblasti volného času velmi komplikované a složité. Kvůli tomu 

navíc začleňujeme do oboru  volného času výhradně ty činnosti, které provozujeme proto,  

že je skutečně máme v úmyslu vykonávat (Průcha ed. 2001). 

 

Veškeré výkony, které člověk v každodenním životě vykazuje, lze jednoduše uspořádat podle 

shodných znaků do skupin. Na tuto skutečnost poukazuje tabulka 2.1 vypovídající o struktuře 

nominálního fondu času (Čertík ed 2009).  

 

Tabulka 2.1 Struktura nominálního fondu času 
 

DOBA: ČINNOST: 

Pracovní 

V této době člověk vykonává práci. Tato činnost je motivovaná 
získáním prostředků k životu. Jedná se o hlavní zaměstnání, přesčasy, 
individuální přípravu na zaměstnání, či účast na školení. Zahrnuje i 
vedlejší zaměstnání a další zabezpečení obživy, jako je např. chov 
užitkového zvířectva apod. 

Nutná 
mimopracovní 

Je naplněna činnostmi nezbytnými pro prostou existenci člověka a 
dále činnostmi, které nepřinášejí finanční efekt a nejsou ani věcí 
svobodného výběru. Jedná se o: 

 uspokojování bio-fyziologických potřeb (spánek, jídlo, osobní 
hygiena, lékařská péče…) 

 ostatní činnosti (cesta do práce a z práce, péče o domácnost – 
příprava jídla, úklid, praní prádla, atp.) 

Volný čas 

 aktivity manuální – zahrádkaření, kutilství, ruční práce, … 
 aktivity fyzické – procházky, turistika, sport, … 
 aktivity kulturně uměleckého typu receptivního – četba, 

návštěvy divadel, kin, poslech rádia, magnetofonu, … 
 aktivity kulturně uměleckého typu tvořivého a interpretačního 

– hudba, zpěv, herecká činnost, fotografování, atp. 
 aktivity kulturně racionální – dobrovolné vzdělávání, 

sledování masmédií, luštění křížovek, atd. 
 aktivity společensko formální – výkon veřejných funkcí, 

schůze, práce ve společenských a politických organizacích 
 aktivity společensko neformální – rodinné aj. návštěvy, 

návštěvy kavárny 
 hry, podívaná, sběratelství – sportovní diváctví, společenské 

hry 
 pasivní odpočinek – sezení, polehávání, spánek (mimo 

hlavní), kouření, popíjení kávy, aj. 

Zdroj: Čertík ed. 2009, str. 9, vlastní zpracování. 
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Dle Průchy, Walterové a Mareše můžeme volný čas demonstrovat následujícím způsobem: 
 

„Čas, se kterým člověk může nakládat podle svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný 

čas je doba, která zůstane z 24 hodin běžného dne po odečtení času věnovaného práci, péči 

o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby včetně spánku (Průcha ed. 1995,  

str. 255).“ 

 

Naproti tomu definice od Pávkové zní takto: 
 

Volnému času je možné porozumět jakožto opaku doby nutné k výkonu práce,  povinností 

a doby nutné k reprodukci sil. Je to doba, během níž si své činnosti smíme svobodně zvolit. 

Provozujeme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám uspokojení a uvolnění. Běžně se pod 

pojmem volný čas zahrnuje odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti,  

zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito 

činnostmi spojené (Pávková 2002). 

      

Pro plnohodnotné porozumění je nezbytné rozlišovat dva obecně platné pohledy: 
 

 První pohled je označován jako kvantitativní nebo reziduální, kterým se rozumí volný 

čas především jako opak práce. 

 Druhý pohled je definován kvalitativním či normativním přístupem, který formuje 

volný čas prostřednictvím jakési jeho významné vlastnosti, kupříkladu svobodné 

volby činností, jež bezprostředně nevedou k dosažení užitku (Čertík ed. 2009). 

2.2 Zdravý životní styl 

Lidský pohyb není možné omezit pouze na pohyb těla, řadíme sem i myšlení, cítění a vůli. 

Jednoduše řečeno - celý lidský život od narození do skonání. Do lidského pohybu řadíme  

tak i samotnou důležitost daného jedince. Lidský pohyb není výlučně pouze to, co vidíme  

a smyslově vnímáme. Péče o tělesnou schránku  se tedy nevyznačuje výhradně pohledem, 

který všichni známe z různých fitness center. Pohybová činnost je neoddělitelně spjata s celou 

existencí člověka. Máme-li se starat o pohyb, respektive lidský pohyb, musíme se umět 

dokázat postarat o svůj lidský život v komplexní míře (Hogenová 2000). 
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Prožitky ve sportu řadíme mezi ty, které se vyznačují neporušitelností myšlenky,  

což se projevuje v originálním a autentickém bohatství. Tento jev poukazuje na skutečnost,  

že  člověk patří sám sobě a danou chvíli prožívá celou osobností. Budoucnost v tomto případě 

není důležitější než samotná přítomnost. To je příčinou nesmírné přednosti sportovního 

prožitku před leckterými jinými. Prostřednictvím tohoto faktu se sport a péče o tělesnost stává 

nástrojem pro skutečné řešení existenčních problémů, jak u populace, tak i u samotného 

jedince. Pointa skutkové podstaty nespočívá pouze jen ve zdraví, jde o ucelený význam  

v kontextu existence a tedy i života jako celku (Hogenová 2000). 

 

Prostřednictvím pohybu, či výkonu sportovní aktivity, je možné odstranit pochybnosti, stres, 

eventuálně lidskou úzkost. V průběhu výkonu člověk ztrácí pocit pošetilosti a marnosti, 

poněvadž hra je subjektem a hrající se automaticky podřizuje. Ve sportu a v procesuálnosti 

tělesného pohybu, který mimochodem nikdy není jen pohybem tělesným, ale i pohybem 

duševním a duchovním, vytváříme prožitky autentického druhu. Abychom byli zdraví a fit, 

měli možnost být naživu dlouho, je nutno věnovat se sportování, nejlépe v přírodě,  

poněvadž to je jediná cesta k pomyslnému vítězství (Hogenová 2000). 

2.3 Sport 

„Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.“ 

 
 (Ernst Fischer) 1  

 
Výraz nesoucí označení „sport“ se vyvinul z latinského pojmu „disportare“. Můžeme  

jej charakterizovat jakožto příjemně strávený volný čas, pocit uvolnění, eventuálně rozptýlení  

od povinností. Existuje mnoho různých definic, které se zabývají vymezením sportu,  

buďto v užším nebo širším pojetí (Durdová 2005, str. 3). Dle Jana Děkanovského můžeme  

za pomocí Akademického slovníku cizích slov použít označení sportu,  

jako pohybovou činnost ve smyslu tělesných cvičení či her, nebo činnost provozovanou  

za účelem zábavy. (Děkanovský, 2008, str 15). 

„O sportu smíme rovněž říci, že jde o rekreační fyzickou aktivitu tvořící složku volného času  

a životního stylu ve vrcholové podobě, prováděnou i jako profese. Plní funkce zdravotní  

i relaxační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

                                                 
1 Marxistický spisovatel, literární vědec, novinář a vědec pocházející z Rakouska. 
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ke skupině. Je taktéž charakterizovaná jako pohybová činnost soutěžního charakteru, 

prováděná podle určitých pravidel (Hobza, Rektořik a kolektiv 2006, str. 9).“ 

 

Sport se stal na počátku 21. století fenoménem doby, což zapříčinilo zápis tučným písmem  

do posloupnosti vývoje lidstva. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o složku tělesné kultury, 

tak se tento aspekt vztahuje k širokému spektru lidí provozujících sportovní aktivitu,  

ať už formou aktivní (vrcholovou), rekreační či pasivní. Pokud se naproti tomu ohlédneme  

do historie, můžeme prohlásit přechod mezi 18. a 19. stoletím za přelomový,  

neboť v tomto období nastal pod vlivem sociálně-ekonomických změn obrat ve způsobech 

společenského života (Durdová, 2005). Tuto skutečnost potvrzuje i Bulisová, která označuje 

19. století za novou epochu ve věci vzniku novověkého závodního sportu, tzn. soutěžení 

organizované povahy vyznačující se iniciativou dosáhnout co možná největšího výkonu 

(Bulisová, 2003).  

 
Sport je charakterizován zespolečenštěním, jenž je typické svými vlastnostmi, funkcemi  

a postavením ve vztahu k ostatním oblastem ze společenského života. Propojenost sportu 

s ostatními vědními disciplínami je odrazem politiky státu, která disponuje mocí ovlivnit 

výchovu či vzdělání různými technikami. Současně ovlivňuje jedince  jak pro stránce fyzické, 

tak i psychické. Sport přitahuje pozornost a široký zájem ze strany obyvatelstva, což potvrzuje 

i kontinuální vývoj sportu ve všeobecné míře za podpory celé řady faktorů. Jakožto důležitá 

složka společenského života si klade za cíl uspokojovat potřeby jedince. Nynější doba  

je typická výrazným nárůstem nových druhů sportovních disciplín, produkty mající přímou 

vazbu se sportem, rozvojem služeb a permanentně zvyšující se náročností či individualizací  

ze strany klientů. Sportu se věnuje den ode dne stále širší spektrum lidí. Stal se společenským 

pojítkem produkujícím ideální podmínky pro užší vazbu mezi lidmi, kteří mohou být naprosto 

rozdílného věku, pohlaví, ale i sociálního zakořenění. Sport umožnil vytvořit novou dimenzi 

pro ekonomicko-obchodní činnost, obdobně působí i trend v oblasti marketingu  

a managementu ve sportu (Durdová 2005). 

 
Sport jako fenomén můžeme nepochybně v současné době zařadit mezi nejefektivněji  

se rozvíjející odvětví vůbec. Je autentickým odrazem stavu a proměny současného světa  

ve spojitosti s hodnotami, zájmy či činností masy. Reprezentuje v nezastupitelné formě 

kulturu moderní společnosti se zaměřením na komparaci touhy a reality. Nabízí možnost 

pochopit zdravotní, sociální, kulturní a ekonomické souvislosti. Vytváří za pomocí médií 
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atraktivní platformu oceňovaných hodnot sociálního vzestupu, krásy a pohybu. Sport  

je neoddělitelnou složkou sociálního a kulturního pojetí. V hlubším slova smyslu jej můžeme 

chápat jako cestu k pochopení společenských jevů, kulturních trendů a sociálních procedur. 

Sport nemá být vnímán pouze jako pohybová, eventuálně herní aktivita či atraktivní divácká 

kulisa. Význam sportu v daleko širším kontextu překračuje toto výše uvedené vnímání.  

Sport totiž nabízí možnost porozumět významným historickým, kulturním, politickým  

a ekonomickým spojitostem, a to díky pevnému propojení sociálního a kulturního prostředí 

(Sekot ed. 2004). 

 
„V každé vyspělé zemi, Českou republiku nevyjímaje, je třeba počítat s výrazným přínosem 

sportu pro národní hospodářství a pohlížet na sport jako významný ekonomický a politický 

faktor se značným společenským aspektem (Durdová 2005, str. 2).“ 

 
Výkonnostně vrcholový sport 

 
 Zdůrazňuje především sílu, rychlost, ovládnutí protivníka, posouvání hranic lidských 

možností, nezměrné úsilí o vítězství a mistrovský titul. 

 Je postaven na ideji, že sportovní mistrovství je výsledkem soutěživého úspěchu  

a výsledků dosažených na bázi systematické, houževnaté sportovní přípravy 

umocňované snahou k přinášení  obětí,  překonávání bolesti a zřeknutí se zdraví  

a duševní pohody. 

 Klade důraz na vytváření a překonávání rekordních výkonů, vymezování lidského těla 

nikoliv jako cíle, ale prostředku sportovní aktivity při využívání technologie jeho 

kontroly a monitorování. 

 Praktikuje selektivní systém výsadní pozice těch fyzicky nejvýkonnějších a sportovně 

nejúspěšnějších. 

 Vytváří a udržuje hierarchické autoritativní struktury, v jejichž rámci jsou sportovci 

podřízeni trenérům a trenéři dále zodpovědní vlastníkům a správcům sportovních 

klubů či institucí. 

 Pěstuje antagonistický myšlenkový princip, podle něhož jsou sportovní soupeři 

vnímání jako nepřátelé (Sekot 2003). 
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Zájmový rekreační sport 
 

 „Aktivní účast se odvíjí jako aktivita volného času kombinací vztahů mezi lidmi,  

mezi tělem a duchem, a mezi fyzickou aktivitou a prostředím.“ 

 Důraz je kladen na osobní projev, prožitek, dobrý zdravotní stav,  

vzájemné porozumění a podporu spoluhráčů i protihráčů. 

 Soustředěnost na posilování (nikoli samoúčelnou sílu) jako výslednice tělesných aktivit 

přinášejících radost a pocit duševní a tělesné pohody). 

 Otevřenost účasti je založena na přizpůsobení různosti fyzických dovedností 

 Demokratická rozhodovací struktura je charakterizována kooperací, sdílením moci  

a reciprocitou vztahů trenér – sportovec. 

 Interpersonální podpora je odvozována od principu soutěže s někým, nikoli proti 

někomu, protihráči nejsou nepřátelé, ale ti, kteří udělují soupeření povahu vzájemného 

testování (Sekot 2003, str. 62-63).“ 

2.4 Druhy sportů 

V následujícím textu jsou vymezeny jednotlivé druhy sportů, které by měly být ve sportovním 

areálu pro volnočasové aktivity zastoupeny. Současně je podkapitola obohacena  

o terminologii popisující obecně sportoviště, jakožto striktně vymezený prostor,  

v němž je možné níže uvedené druhy tělocvičné aktivity provozovat. 

 
Basketbal 

 
Sportovní disciplína, jejímž ekvivalentem v České republice je košíková. Jde o kolektivní 

míčovou hru, která vznikla v roce 1891 za účelem zpestření zimní přípravy pro sportovce. 

Hry se zúčastňují dvě mužstva o pěti hráčích. Smyslem utkání je nasbírat co nejvíce bodů 

házením míče na koš a zároveň zamezit soupeři získat míč, popřípadě inkasovat koš. S míčem 

může hráč přihrávat, driblovat nebo jej odrážet v jakémkoliv směru, mimo omezení 

uvedených v pravidlech basketbalu. Hrací plocha má tvrdý povrch, na němž nemůžou být 

žádné překážky. Pro mezinárodní soutěže, tzn. olympijské hry a mistrovství světa, bývá 

vymezena plocha rozměry 28m na délku, 15m na šířku a nejméně 7m na výšku. Pro veškeré 

ostatní soutěže domácího charakteru bývají zpravidla využity rozměry 24m x 13m,  

za předpokladu, že zmenšení budou vzájemně úměrná. Každé nové hřiště by ovšem mělo být 
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zkonstruováno v souladu s požadavky, jež jsou nastaveny pro hlavní oficiální soutěže FIBA, 

tzn. 28m x 15m (Procházka 1984). 

 

„ Pravidla hry dělají basketbal velmi rychlým, útočným sportem a zároveň taky disciplínou, 

která je z všech míčových sportů nejnáročnější na dovednosti (Fourny 2003, str. 262).“ 

 

Každé družstvo disponuje maximálním možným počtem 12 hráčů, kteří se průběžné střídají 

takovým způsobem, aby aktuálně na hrací ploše bylo výlučně 5 hráčů. Hra je rozložena  

na dva poločasy, přičemž délka jednoho poločasu činí dvacet minut čistého času. Vždy mezi 

oběma poločasy následuje desetiminutová pauza. Body platí  pouze v případě propadnutí míče 

košem směrem shora dolů. Pravidla vymezují bodové ohodnocení úspěšných hodů ze hry 

následujícím způsobem: Koš ze hry - 2 body, 3 body ze vzdálenosti více než  6,20 m a  koš 

z trestného hodu 1 bod. Vyhrává samozřejmě ten tým, jemuž se podaří během stanoveného 

časového intervalu nasbírat nejvíce bodů. Unikátnost basketbalu tkví v nerozhodnosti 

výsledku, který zde neexistuje. V případě shody dochází k prodlužení utkání o 5 minut.  

A to do okamžiku, dokud nepadne rozhodující koš (Procházka 1984). 

 
Tenis 

 

Jde o míčovou hru, při níž se hráč, eventuálně družstva dvou hráčů, snaží tenisovou raketou 

odehrát míč přes síť takovým způsobem, aby jej soupeř nemohl odvrátit nazpět.  

Význam tenisu spočívá v tom, že si oba soupeři ve střídavém cyklu vracejí přes síť míč,  

který odehrávají po odrazu od země, anebo bezprostředně ze vzduchu tím způsobem,  

aby vždy dopadl do druhé poloviny dvorce vymezeného okrajovými čarami. Hrají tak dlouho, 

dokud jeden z hráčů nechybuje, lépe řečeno zkazí míč a tím pádem přichází o body.  

Jestliže se jeden z hráčů dopustí chyby, je tato dílčí hra ukončena a ve prospěch protivníka  

se připíší body. Tento postup se opakuje do té doby, dokud jeden z hráčů nedosáhne určitého 

počtu bodů  znamenajícího celkové vítězství (Linhartová 2009). 

 

Na začátku utkání určuje los strany hřiště a podávávajícího hráče. Vítězný hráč losu si smí 

zvolit, kdo zápas otevře podáním. Podávající hráč má celkem dva pokusy. Obyčejně bývá  

do prvního pokusu vkládáno maximum, poněvadž cílem je dostal soupeře pod tlak,  a to buď 

intenzitou úderu, nebo zacílením míče do těžce odvratitelných pozic. Hráč tímto způsobem 

dosáhne esa, díky čemuž je mu připsán bod. K tomuto dochází v případech,  
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kdy soupeř nebyl schopen správně odehrát míč či jej vrátil mimo definované hranice kurtu, 

nebo ho odvrátil pouze do sítě. Míč po podání musí být pokaždé odvrácen po jednom 

odskočení. Během  jednotlivých výměn mohou hráči míč odehrávat již před prvním 

odskokem nebo po něm, tak jak i výše uvádí Linhartová (Fourny 2003). 

 

Tenisový dvorec je ve tvaru obdélníku o rozměrech 23,77 m na délku, 8,23 m na šířku,  

pro čtyřhru 10,97m. Tenisový kurt je  v polovině oddělen sítí, která je zavěšená. Síť musí být 

napnutá takovým způsobem, aby vyplňovala prostor mezi sloupky v absolutní míře 

(Linhartová 2009). 

 

Základní členění druhů dvorců: 
 

 antukový povrch – nejčastější druh, šetřící svaly, vazy a klouby, 

 tvrdý povrch – absolutně nenáročný na údržbu, avšak zatěžující svaly a klouby, 

 syntetický povrch – umělé druhy ploch, jejichž výčet je velmi pestrý, 

 tráva – méně často používány, poněvadž údržba je velmi nákladnou záležitostí 

(Linhartová 2009). 

 
Volejbal 

 

Hra, ze které vzešel nynější volejbal, se nazývala mintonett. Byl to nenáročný sport určený 

především pracujícím. Šlo o kompromis mezi novým basketbalem a tenisem, který hráli 

především bohatí lidé (Fourny 2003). 

 

Volejbal je bezkontaktní síťový sport, jako je tomu v případě tenisu či badmintonu.  

Hřiště je rozděleno na dvě poloviny, přičemž mezi zúčastněnými soupeřícími stranami je síť. 

Jednotlivá družstva mají za cíl bránit svou polovinu a současně atakovat soupeře tlakem. 

Snaží se získat bod tak, že odehrají míč do hřiště soupeře s  takovou razancí  

a šikovností, že ho není možné odvrátit. Hra je rozdělena na sety. Vyhrává to družstvo,  

které jako první dosáhne hranici 25 bodů s podmínkou, že musí získat alespoň o dva body 

více než konkurent. Nerozhodný výsledek není možný. Vítězem zápolení se stává to družstvo, 

které jako první  vyhraje ve třísetové bitvě. Moderní hra si žádá opravdovou kolektivní 

spolupráci založenou na profesionálním přístupu. Je kombinací síly, rychlosti,  

bystrosti a obratnosti výskoků a skoků (Císař 2005). 
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Existuje opět široké spektrum povrchů, tzn. antukový, dřevěný nebo umělý. Hřiště má 

rozměry 18m na délku a 9m na šířku. Dělící čára dvorců je součástí obou polovin hřiště. 

Každá polovina je také rozdělena 5 cm silnou paralelní čarou se sítí ve vzdálenosti 3 m  

od středu pole na přední a zadní území (Císař 2005). 

 

Zajímavostí je výška horního okraje sítě od země, která je určena pro oficiální utkání,  

dle následujících specifikací:  

 

 mladší žákyně – 210 cm,  

 starší žákyně – 215 cm, 

 mladší žáci a kadetky – 220 cm, 

 ženy a juniorky – 224 cm, 

 starší žáci – 235 cm, 

 kadeti – 239cm, 

 muži a junioři – 243cm (Císař 2005). 

 
 
Plážový volejbal 

 

Jde o v minulosti velmi oblíbený sport provozovaný především ve volném čase u vody. 

V komparaci se standardní volejbalovou hrou je plážová hra provozována na pískovém kurtu, 

což je v konečném důsledku nejvýznamnější odlišností. Hráči jsou v této disciplíně naboso,  

v šortkách a tričku, tzn. jedná se o velmi atraktivní disciplínu, která upoutá oko diváka.  

Krátké míče zde nejsou povoleny, míč musí být odražen smečí, lobem, odbitím spodem  

či vrchem. Blok je zohledňován, jakožto úder. Existují dva herní módy. Buďto se hraje pouze 

na jeden set do 15 bodů s rozdílem alespoň jednoho bodu, nebo na dva vítězné sety  

do 12 bodů (Fourny 2003). 

 
Kopaná 
 

Historie světového fotbalu dle dochovaných poznatků sahá až do období starověku. V Řecku 

byla hra nazývána sphaira, v Říme zase ollis a v Itálii falcko, což bylo blízké dnešnímu 

fotbalu. Nynější podoba fotbalu tak, jak ji známe ze současnosti,  

se zrodila v Anglii v šedesátých letech devatenáctého století. Oficiálně bývá jako rok vzniku 

uváděn rok 1848. Fotbal je dnes považován za světově uznávaný sport, obzvlášť díky 
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nenáročnosti vůči materiálnímu vybavení či snadno pochopitelným pravidlům. Důležitým 

historickým mezníkem byly televizní přenosy zápasů, které ještě postavení fotbalu  

ve sportovních vodách posílily, čímž se dostal do pozice nejpreferovanějšího sportovního 

odvětví v celosvětovém měřítku (Fourny 2003). 

 

Smyslem hry je dopravit míč, respektive vstřelit branku, do protivníkovy branky dolní 

končetinou anebo jinou částí těla vyjma ruky. Každý tým by měl mít maximální možný počet 

11 hráčů, lépe řečeno 10 hráčů v poli a 1 brankář. Minimální množství hráčů pro uskutečnění 

utkání na jedné straně je 7 hráčů. Soutěžní zápas je vymezen hrací dobou  

2 x 45 minut s přestávkou nazývanou poločas o maximální délce 15 minut. Arbitr sleduje 

hrací dobu a má ve své moci prodloužit ji až o celých 45 minut, pokud to samozřejmě pokládá  

za opodstatněné. V případě utkání uskutečňovaných v rámci jednotlivých zemí je možné,  

aby utkání skončilo nerozhodným stavem, avšak pokud se tak stane v zápase mistrovství 

světa, hrací doba se prodluží o 2 x 15 minut. Pakliže je i po prodloužení výsledné skóre 

v patové situaci, následují pokutové kopy. Rozhodčí ustanoví jednu z branek pro penaltový 

rozstřel, po kterém úspěšnější družstvo obdrží na své konto vítězné body.  Losem poté sudí 

určí, které družstvo bude začínat nejdříve. Každé mužstvo si určí pět hráčů, kteří mají 

jedinečnou příležitost rozhodnout o utkání. Po jednotlivých kopech se konkurenční týmy 

střídají a ten, který v  konečném důsledku vstřelí nejvíce branek, vítězí. Pokud ani těchto pět 

kopů z každého družstva nerozhodne o výsledku, pokračuje se v penaltách do okamžiku, 

dokud jedna ze stran nepokoří tu druhou (Fourny 2003). 

 

Kopaná je vzhledem k historickým souvislostem, vývoji, povaze, dostupnosti a přitažlivosti 

nejen na území ČR nejpreferovanějším a nejpopulárnějším sportovním odvětvím vůbec. 

Zaujímá významnou pozici a funkci jak v tělovýchovných postupech, tak i ve společensko-

sociálním dění (Votík, Zalabák 2000). 

 

Fotbal je hra, jež generuje spoustu záporných, avšak v převažující míře kladných emocí. 

Z tohoto důvodu je kopaná nejvyhledávanější hrou planety (Magnusek, Masopust 1996). 

 
Házená 

 
Házená, v mezinárodním měřítku známá jako handbal, je kolektivní míčovou hrou, při níž  

je potřebné vstřelit branku za pomoci rukou prostřednictvím házení. Proti sobě vždy nastupují  
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dvě mužstva. Mužstvo bývá obvykle složeno z nejvíce 12 hráčů, respektive 10 hráčů v poli  

a dvojice brankářů. Na hřišti smí být v době hry výhradně 7 hráčů. Ostatní hráči jsou  

na střídačce připraveni zasáhnout do hry v rámci cyklu střídání, který může nastat  

ve své podstatě kdykoliv si to situace aktuálně žádá (Ondřej 1987). 

 

Hřiště na házenou je obdélníkového tvaru o rozměrech 20 x 40 m. Podélné čáry označujeme  

za postranní a  příčné čáry za brankové. Dle pohlaví, věkové kategorie a druhu soutěže  

se stanovuje délka hrací doby. V házené je aplikována metodika hraní na hrubý čas,  

což znamená, že čas není absolutně během hry přerušován, a to ani v okamžicích přerušení 

děje utkání, mimo určité případy vymezené v pravidlech. Běžná hrací doba je nastavena  

na 2 x 30 minut jak pro mužskou část, tak i ženskou a navíc dorostence. Dorostenky mají čas 

uzpůsoben relaci 2 x 25 minut. Starší žáci a ostatní žákovské kategorie mají předdefinováno  

2 x 20 minut. V okamžiku poločasu nastává 10 minutová přestávka (Ondřej 1987). 

 
Nohejbal 

 

Druh aktivity, která vzešla z fotbalu jakožto jeho modifikace. Využívá se stejné hřiště jako  

je tomu u volejbalu. Dle oficialit se hraje buďto ve dvojicích nebo trojicích. V  rekreační 

formě je možné samozřejmě vykonávat činnost benevolentně, v  jakémkoliv počtu,  

dle možností. Utkání  se hraje obvykle na dva či tři vítězné sety. Jeden set se hraje do deseti,  

ve výsledku s minimálním rozdílem mezi vítězem a poraženým 2 body. Rozměry hřiště  

jsou 9 x 18 m a navíc družstva jsou od sebe oddělena sítí (Ondřej 1987). 

 

Existují různé druhy povrchů, jako je: 
 

 antukový, 

 škvárový, 

 asfaltový, 

 palubový, 

 tartanový, aj. (Ondřej 1987). 

 
Stolní tenis 

 

Individuální tělocvičná hra, která vznikla díky přesunu tenisu do sálového prostředí.  

Původní název  stolního tenisu, ping-pong, byl zvukomalebným odrazem, který měl za cíl 
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ilustrovat úder  pálky  do míčku dopadajícího na stůl.  Stolní tenis  je  hra, jež   patří  

neoddiskutovatelně do kategorie rychlých sportů, který klade u vrcholového hráče důraz  

na dynamickou, pohybovou a úderovou aktivitu ve spojitosti s dokonalou fyzickou zdatností 

jedince. Hra je velmi náročná, neboť je poptávaná rychlost, přesnost a adekvátní reakční doba 

ve  věci  řešení  aktuálních  herních  situací, což  napomáhá   rozvíjet  významné  motorické   

a morální schopnosti a vlastnosti hráče. Stolní tenis napomáhá rozvíjet pohybovou koordinaci  

a taktéž rychlostně-silovou a rychlostně-vytrvalostní způsobilost člověka. Stůl má tvar 

obdélníka o nejmenší známé hrací ploše. Povrch musí být uzpůsoben vodorovnému stavu, 

přičemž je nutné respektovat výšku stolu od podlahy, která činí 76 cm. Smí být zhotoven 

z libovolného materiálu, avšak důležitost hraje pružnost, tzn. pokud pustíme míček z výšky 

30,5 cm, je nutné, aby odskočil nejméně 22 cm a nejvíce 25 cm. Povrch stolu bývá nazýván 

hrací plochou, která musí mít tmavou barvu – doporučován je zpravidla tmavě zelený barevný 

odstín. Plocha vymezena ke hře je rozdělena na dvě poloviny síťkou napnutou kolmo k hraně 

stolu (Vitouš 1980). 

 

Zápas vyhrává ten z dvojice hráčů, kterému se podařilo získat v bitvě dva sety ze tří, anebo tři 

sety z pěti celkem odehraných. Jedna sada se hraje na deset vítězných bodů,  

z čehož ve výsledku musí vzejít vítěz s minimálním rozdílem v komparaci s poraženým o dva 

body (Vitouš 1980). 

 
Hokej (lední a na kolečkových bruslích) 
 

Počátky hokeje sahají do poloviny 19. století, zrodil se v Kanadě. Princip hry je jednoduchou 

záležitostí. Na ledové ploše koexistují dva týmy usilující o vítězství svého týmu. Za pomoci 

nástroje nazývaného hokejka a puku se snaží vstřelit co možná nejvíce branek do soupeřovy 

branky s cílem obdržet méně gólů, nežli v případě soupeře. Hokej patří mezi nejoblíbenější 

sporty vůbec. Nejpopulárnější se však stal v Severní Americe, zemích Skandinávie, v Rusku,  

a nemalou oblibu získal tento sport  i v České republice. Každý tým je složen minimálně  

z 10 hráčů. V průběhu hry je najednou na ledě neustále pouze 6 hráčů z každého týmu (včetně 

brankáře). V hokeji dochází asi k nejfrekventovanějšímu střídání, ve srovnání s jinými 

sportovními aktivitami. Hokejový zápas je složen ze tří třetin vždy po 20 minutách hracího 

času doplněného o dvě 15minutové přestávky. Vzhledem k častému přerušení hry dochází 

k prodloužení hracího času zpravidla na 2-3 hodiny. V  každé třetině si týmy vzájemně 

vyměňují strany. V případech, kdy utkání skončí nerozhodným stavem, pokračuje  
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se v prodloužení, které se různí dle charakteru utkání. V profesionálních zápasech se  hraje  

na pětiminutové prodloužení nazývané náhlá smrt. V kanadsko-americké NHL trvá 

prodloužení v play-off  20 minut (Fourny 2003). 

 

Naproti tomu hokej na kolečkových bruslích vychází z  koncepce ledního hokeje,  

avšak je provozován  na čtyřkolečkových bruslích. Obvykle známe více prezentovaný název 

in-line hokej, který se vyvinul ve Spojených státech jakožto alternativa ledního hokeje určená 

k letním tréninkům.. Až na několik nepatrných rozdílů jsou pravidla totožná  

jako u ledního hokeje. Důležitou odlišností je neexistence pravidla postavení mimo hru,  

jinak zlidovělého pojmu ofsajd, což přidává na náročnosti hry, jelikož dochází k méně 

častému přerušení hry (Fourny 2003). 

 

Aerobic 

 

Aerobik je druh vytrvalostního cvičení při hudbě, které využívá gymnastické prostředky  

s úmyslem zvýšit vytrvalostní a výkonnostní úroveň jedince. Ve svých počátcích byl jednou 

z forem aerobního cvičení. Zde hovoříme o běhu, cyklistice, plavání, veslování a cvičení  

při hudbě. Aerobní cvičení bylo aplikováno na moderní tanec, poněvadž se objevily 

požadavky na zdravý životní styl, a právě toto řešení mělo napomoci k rozvoji vytrvalosti 

člověka. Začátkem 80. let nastalo prolínání aerobního tance a gymnastického cvičení,  

což zapříčinilo transformaci v  aerobní gymnastiku s řadou jednoduchých a velmi účinných 

cviků. O popularitu tohoto sportu se zasloužila dvojice hereček J. Fondová a S. Romeová. 

Aerobik prošel celou řadou postupných proměn, což se odrazilo jak na stránce teoretické, 

obsahující metody, techniky, psychologii, filozofii, tak na stránce praktické, tzn. zvýšení 

kondice, rozvoj vytrvalosti, fyziologie tělesných cvičení a zdravotní aspekty. Dnešní aerobik 

zapojuje do procesu aktivity velké svalové skupiny, čímž pozitivním způsobem stimuluje 

oběhovou soustavu. Při vykonávání aerobiku dochází k rozvoji pohybové obratnosti,  

kam můžeme začlenit pohybovou koordinaci, prostorovou orientaci či pohybovou paměť. 

Postupným vývojem této cvičební metodiky dochází k celé řadě modifikací forem aerobiku.  

Některá cvičení jsou založena na platformě tance, jiná jsou zase orientována na bojové sporty, 

posilování, popřípadě mají výjimečnou formu díky použitému speciálnímu náčiní  

(Sokol - [online]). 
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Sportoviště 

 

Pro vykonávání  pohybové aktivity, neboli sportovní činnosti, jsou nezbytně důležité 

podmínky, které tuto aktivity ovlivňují. Řeč je o komplexech, sportovištích,  

které jsou v nejlepším případě volně zpřístupněny a vyznačují se jednoduchým sportovním 

vybavením. Ve většině případů se jedná o areály v blízkosti škol, dětských, eventuálně 

fotbalových hřišť, které zahrnují běžecké stezky, víceúčelové povrchy, houpačky  

či  skluzavky. V dnešní době navíc dochází k budování i odpočinkových zón pro relaxaci  

a uvolnění jedince. Komplexy tohoto ražení bývají zpravidla označovány za areály zdraví. 
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3 VYBRANÉ METODY A TECHNIKY VÝZKUMU 

Výzkumnou metodou se rozumí soustava pravidel a principů, popřípadě systém operací 

vedoucích z výchozí situace k dosažení stanovených cílů (Durdová 1999). 

3.1 SWOT analýza 

Jde o analýzu, jež bývá uplatňována především v odvětvích marketingu. Díky této formě 

analýzy je možné komplexně vyhodnotit potenciál projetu, fungování různých organizací, 

jejich problémy či eventuální nasměrování. Je nutné informace nikoliv jen shromažďovat,  

ale je zapotřebí znát i jejich obsah. Zkrácený název SWOT charakterizuje počáteční písmena 

anglických termínů. U tohoto druhu výzkumného šetření je nutností klást důraz na objektivitu 

a patřičnou věcnost analýzy (Smith 2000). 

 

Dle Srpové (2007) má SWOT analýza název odvozený z anglických slov: 
 

 S – Strengths (silné stránky). 

 W – Weaknesses (slabé stránky). 

 O – Opportunities (příležitosti). 

 T – Threats (hrozby) (Srpová ed. 2007). 

 

V níže uvedené tabulce 3.1 je možné zhlédnout obecné schéma SWOT analýzy,  

která obsahuje i jednotlivé kombinace proveditelných strategií.  

 

Tabulka 3.1 SWOT analýza – obecné schéma 
 

Interní analýza 
SWOT ANALÝZA 

S – silné stránky W – slabé stránky 

O – příležitosti 

Strategie SO 
 
Využít silné stránky k získání 
konkurenční výhody. 

Strategie WO 
 
Překonat slabé stránky 
využitím příležitostí. Externí 

analýza 

T - hrozby 

Strategie ST 
 
Využít silné stránky 
k eliminaci hrozeb. 

Strategie WT 
 
Eliminovat hrozby působící 
na naše slabé stránky. 

Zdroj: Moudrý 2008, str. 57; vlastní zpracování. 
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Pro lepší znázornění a vyobrazení se využívají následující čtyři kvadranty, viz. obrázek 3.1: 

 
Obrázek 3.1 SWOT analýza – obecné schéma 
 

 

Zdroj: Lesáková ed. 2004; vlastní zpracování. 

 
 Kvadrant I.  

Charakterizuje harmonii externích příležitostí společně s interními přednostmi.  

Výstupem těchto pozitivních skutečností by měla být iniciována růstová až agresivní 

strategie, kdy jsou v souladu silné stránky s předpokládanými příležitostmi. Tato interpretace 

je také označována „max – max“ a je snahou každého podniku se v něm pohybovat 

(Sedláčková, Buchta 2006). 

 

 Kvadrant II.  

Poukazuje na nezpůsobilost zužitkovat externí příležitostí v důsledku nedostatků uvnitř 

podniku. Společnost si je vědoma externí příležitosti, avšak není v jejích schopnostech toho 

využít z důvodu nedostatku potřebné kapacity nebo zdrojů. V tomto případě je nutností 

zefektivnit příležitosti z důvodu překonání slabých stránek. Strategie bývá označována  

„max – min“ (Sedláčková, Buchta 2006). 

 

 Kvadrant III.  

Vykresluje případ, při němž externí hrozba může využít nedostatky společnosti proti  

ní a tím ohrozit její existenci. Pakliže nastane tento situační model, je potřebné orientovat 

podnik k minimalizaci slabých stránek a současně i rizik, tzn. přejít do obranného  

a defenzivního postavení,  při kterém dochází k uzavírání kompromisů a opouštějí se pozice.  

Označení „min – min“ (Sedláčková, Buchta 2006). 
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 Kvadrant IV.  

Externí hrozba u tohoto příkladu způsobuje podniku újmu, a to v kontextu výhod.  

Při této situaci dochází k využívání maximalizace silných stránek firmy pro minimalizaci 

ohrožení. Zde je nezbytné v pravou chvíli identifikovat hrozbu a transformovat ji za pomocí 

silných stránek na příležitost. Nese označení „min – max“ (Sedláčková, Buchta 2006). 

3.2 Dotazník 

V procesu marketingového řízení podniku je důležitým elementem marketingový výzkum. 

Bez spojitosti s ostatními marketingovými činnostmi, za pomocí a prostřednictvím kterých 

jsou uskutečňovány jeho výsledky, by neměl význam. Tato teze  platí i v opačném znění,  

a to: Úspěšné marketingové řízení si nelze představit bez marketingového výzkumu,  

který plní v tomto případě nezastupitelnou složku. Jde o oblast opírající se o informace celé  

řady vědních disciplín – informatiky, statistiky, psychologie, matematiky, ekonometrie  

a dalších. Marketingový výzkum zaštiťuje procesy shromažďování, zpracovávání a analýzu 

nezbytných informací všeho druhu pro co možná nejoptimálnější fungování marketingu 

(Příborová, ed. 1996). 

 

Durdová (1999) ve své publikaci uvádí, že dotazník je jedna z nejrozšířenějších technik 

sociologického výzkumu. 

 

Výhody dotazníku: 
 

 Relativně málo nákladný. 

 Postihne velký počet respondentů. 

 Vyžaduje poměrně málo času při jeho provádění i zpracování. 

 Je málo náročný na počet výzkumných pracovníků 

 Dává respondentům možnost rozmyslet si odpověď. 

 Udržuje standardnost situace, za které šetření probíhá (Durdová 1999). 

 

Nevýhody dotazníku: 
 

 Je neosobní. 

 Existuje možnost nepochopení otázky. 

 Neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek. 



 24 
 

 Úmyslné zkreslení odpovědi. 

 Nezájem se výzkumu účastnit. 

 Omezenost ve výběru odpovědí. (Durdová 1999). 

 

Všeobecné zásady konstrukce dotazníku, dle Durdové (1999): 
 

 Jasné vytyčení problémů (získat konkrétní údaje o konkrétních věcech). 

 Dobrá znalost prostředí sledovaného jevu. 

 Správnost a účelnost otázek (musí sloužit ke splnění cílů výzkumu). (Durdová 1999). 

 

Stavba dotazníku, dle Durdové (1999): 
 

 Každá otázka se vztahuje k hlavnímu problému. 

 Otázky tvoří uzavřený celek. 

 Jednoduché otázky by se měly klást na začátek dotazníku, abychom vzbudili zájem  

o problematiku. 

 Měli bychom počítat s momentem únavy (po 15 – 25 minutách). 

 Správně, jasně a srozumitelně stylizovat otázku. 

 Důležitá je jednoznačnost otázek. (Durdová 1999). 

 

Durdová (1999) uvádí trojici typů otázek: 
 

 Otevřené otázky – dotazovaný odpovídá svými slovy, volně se vyjadřuje k problému. 

Nevýhodou může být náročnost při zpracování. 

 Uzavřené otázky – dávají dotazovanému určitý výčet možností (odpovědí), ze kterých 

si vybírá, jde o: 

- Dichotomické (ano – ne). 

- Polytomické, výběrové otázky (možnost výběru jedné z uváděných 

možností) 

- Polytomické, výčtové otázky (možnost výběru více než jedné 

z uváděných možností). 

- Polytomické, stupnicové otázky (respondent vybírá několik odpovědí  

a seřazuje je). 

- Filtrační, stupnicové otázky (respondent vybírá několik odpovědí  

a seřazuje je). 
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- Kontrolní otázky (slouží k ověřování věrohodnosti odpovědí 

dotazovaného). 

 Polootevřené otázky – vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost, tzv. jiná 

odpověď, kterou může respondent využít v případě, že mu žádná z možností 

nevyhovuje (Durdová 1999). 

3.3 Analýza makroprostředí 

Klíčovou součástí makroekonomického prostředí jsou veškeré faktory, které na podnik působí 

externími vlivy, avšak není v moci podniku tyto okolnosti ovlivnit či změnit. 

 
 Politické a legislativní faktory 

Řadíme sem faktory, které ovlivňují daný subjekt prostřednictvím legislativy, politické 

stability, pracovního práva, integrační politiky, daňové politiky, podpory zahraničního 

obchodu a navíc ochrany životního prostředí (Kotler 2001). 

 
 Ekonomické faktory 

Vliv na ekonomickou způsobilost podnikatelského subjektu má především současný i budoucí 

stav ekonomiky, což je stěžením aspektem. Za účelem identifikace těchto stavů je potřebné 

analyzovat hospodářské cykly tuzemské a světové ekonomiky, a to za pomoci hospodářské 

politiky státu, monetární politiky, fiskální politiky, míry inflace, situace na kapitálových 

trzích, platební bilance, míry zadlužení, nezaměstnanosti či zahraničního obchodu  

(Foret 1997). 

 
 Sociální a kulturní faktory 

Faktory sociálního charakteru smí ovlivňovat, jak poptávku po službách a zboží,  

tak i na nabídku, tzn. pracovní motivaci, eventuálně podnikavost (Foret 1997). 

 
 Technologické faktory 

Vzhledem ke skutečnosti, že technologická vyspělost se stává konkurenční výhodou, je nutné 

aktivní formou inovovat postupy a metodiky práce, aby nedošlo k (ne)akceptaci nových 

trendů, které trh žádá. Podnikatelský subjekt musí vytvářet iniciativu v hledání informací  

o technických a technologických změnách. Změny v této oblasti mohou odstartovat 

dramatické změny v okolí, ve kterém se podnik vyskytuje. Anticipace vývoje technického 
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pokroku se může pro podnik stát velmi významným činitelem, ne-li konkurenční výhodou  

při cestě k úspěchu (Kotler 2001). 

 

 Demografické faktory 

Demografické prostředí je v kontextu procesu plánování nejdůležitějším atributem,  

poněvadž jsou to právě lidé, kteří tvoří trh a s tím spjaté tržní prostředí. V 21. století  

je neoddiskutovatelným trendem stárnutí populace, a to nejenom u nás, ale napříč celou 

Evropou. Priority dnešního konzumního života jsou postaveny na jiných principech,  

nežli tomu bylo po mnoha staletí doposud. Soudobá generace preferuje jiný styl života,  

a právě to je důvodem, proč dochází k odkladu založení rodiny. Je nutné na tento trend 

reagovat a nově se přizpůsobovat tomuto vlivu. 

 
 Přírodní faktory 

Popisují životní prostředí jakožto souhrn přírodních a sociálních složek světa, které jsou, 

eventuálně mohou být, v bezprostřední interakci s člověkem. Tento souhrn složek  

je označován jako dynamický, protože jednotlivé složky se vyvíjejí podle přírodních  

nebo společenských zákonitostí (Katedra vozidel a motorů - [online]). 

3.4 Analýza mikroprostředí 

Zásadním předpokladem pro úspěšnost v  podnikání, v  krátkodobém a přednostně 

dlouhodobém časovém horizontu, je růst, nejlépe dynamické povahy. Růst a jeho patřičná 

dynamika je odvislá od velikosti tržního prostoru, který si podnikatel za dobu své existence  

na trhu vydobude a následně udrží na úkor konkurence. Pro růst potenciálu firmy na trzích, 

které samy o sobě nedisponují expanzí, nezbývá, než ukrajovat tržní podíl konkurenci ve svůj 

prospěch. To však má za následek tvorbu pečlivých analýz z řad přímých a nepřímých 

konkurentů, konkurentů současných, ale i těch, kteří by mohli zmobilizovat své síly 

v budoucnu (SyNext - [online]). 

 
Dle Sedláčkové (2006) je konkurence v odvětví složena z 5 konkurenčních sil2: 
 

 Vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, ovlivněná jejich strategickými 

tahy a protitahy ve snaze získat konkurenční výhodu. 

 Vyplývající z hrozby substitučních výrobků podniků v jiných oborech. 

                                                 
2 Intenzita působení 5 konkurenčních sil určuje ziskovost odvětví. 
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 Vyplývající z hrozby vstupu nového subjektu do odvětví. 

 Vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů zásadních vstupů. 

 Vyplývající z vyjednávací pozice odběratelů, viz. obrázek 3.2 (Sedláčková 2006). 

 

Obrázek 3.2 Schéma Porterovy3 analýzy konkurenčních sil 
 

 

Zdroj: Sedláčková 2006; vlastní zpracování. 
 
 
Ve většině případů bývá zpravidla aplikována právě výše vymezená Porterova analýza 

konkurenčních sil, avšak diplomová práce se zabývá výlučně vymezením subjektů  

poskytujících služby homogenního charakteru a jejich bližším popisem. Navíc jsou v práci 

vyspecifikovány substituty či zákazníci. 

 

                                                 
3 Michael Eugene Porter, americký ekonom, který patří mezi nejvíce uznávané osobnosti v oblasti obchodu a 
ekonomie. 
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4 POTENCIÁL SPORTOVNÍHO AREÁLU 

Vzhledem k faktu, že město Luhačovice4 se řadí mezi velmi atraktivní území a zároveň v této 

oblasti a blízkém okolí neexistuje areál pro volnočasovou aktivitu, rozhodnutí zabývat  

se tímto nedostatkem bylo na místě. Hovoříme o úvaze operující se záměrem realizovat 

sportovní komplex zaštiťující různorodé spektrum aktivit sportovního a relaxačního 

charakteru. Sportovní areál s multifunkčním využitím bychom situovali do správního obvodu 

města Luhačovice, které je součástí mikroregionu Luhačovického Zálesí5, ležícího na území 

Zlínského kraje, konkrétně v okrese Zlín. Město disponuje celkovým počtem 5 2476 obyvatel. 

V posledních letech se lázeňské město významně transformuje v moderní a progresivní město 

21. století s vizí do budoucnosti. Vedle významné cyklostezky zde člověk nalezne plovárnu, 

zrekultivovanou a nově sanovanou přehradu, koupaliště, fotbalové hřiště s umělým povrchem 

3. generace a řadu moderních relaxačních a hotelových komplexů.  

 
Předmět výzkumu 
 
Předmětem výzkumného šetření bylo vymezení volného času, jinými slovy zjištění, jakým 

způsobem zdejší obyvatelé či lidé přilehlého okolí města Luhačovice tráví svůj volný čas.  

Zda svůj volný čas věnují sportu, jaký druh sportu preferují, jak často jej provozují,  

zda favorizují moderní metodiku sportovních komplexů či každý sport v dílčích 

provozovnách k tomu určených, ale současně s ohledem na finanční aspekt, a to do jaké míry 

jsou ochotni investovat do sportu, apod.. 

 
Objekt výzkumného šetření 
 
Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou občané lázeňského města Luhačovice a celá 

oblast mikroregionu Luhačovické Zálesí, konkrétně se jedná o obce Biskupce, Březůvky, 

Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, 

Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, 

Slavičín, Slopné a Velký Ořechov. 

 
Jde o cílovou skupinu, jež bude v projektovém vytyčení cílů primárním zdrojem zájmu. 

V sekundárním vymezení můžeme hovořit o skupině lázeňských hostů, kteří budou spadat 

taktéž mezi významné elementy, a to především díky žádoucímu cestovnímu ruchu. 

                                                 
4 Jde o čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. 
5 Sdružení právnických osob, jehož cílem je rozvoj regionu. Sdružuje celkem 20 obcí a byl založen v roce 1999. 
6
 Počet obyvatel vycházející ze sčítání lidu, domu a bytů v roce 2011. 
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Cíl výzkumu 

 
Záměr výzkumného šetření je chápán, jako odrazový můstek pro následné zjišťování do jaké 

míry je myšlenka u výše vymezených samosprávních celků a jejich obyvatel přijatelná.  

Jak se s daným investičním záměrem ztotožňují, potažmo jsou-li ochotni se vyslovit pro tuto 

ideu. Současně je záměrem práce shromáždit informace od respondentů a tím pádem mít 

komplexní přehled o individuální poptávce jednotlivců v konverzi s nabízeným portfoliem 

služeb. Vymezené skutečnosti jsou pro záměr relevantní a jejich vypovídající hodnota 

poukáže na reálnou potřebu všech do tohoto projektu zainteresovaných. 

4.1 Analýza trhu 

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro uskutečnění projektového záměru je nepochybně kvalitní 

znalost trhu. Je nezbytné důkladným způsobem vymezit jednotlivé dílčí aspekty,  

které by iniciativní záměr mohly modifikovat, či dokonce ovlivnit. Cílem je tedy stanovit  

si základní charakteristiku ekonomického prostředí v rámci projektu realizace sportovního 

areálu pro volnočasové aktivity na území lázeňského města Luhačovice.   

 

Velikost Trhu 
 

Velikost tržního potenciálu je evidentní z níže uvedené tabulky obsahující v celkovém počtu 

21 samosprávných obcí spadajících do mikroregionu Luhačovické Zálesí. Oblast pojímá 

v celkovém počtu 21 860 obyvatel (ženy 11187 a muži 10673), kteří mohou být potenciálními 

zákazníky areálu. V samotném domovském městě projektu, v Luhačovicích,   

žije v současnosti 5 247 obyvatel (ženy 2664 a muži 2583), viz. tabulka 4.1. 

 
Tabulka 4.1 Počet obyvatel (2011) 
 

Počet obyvatel (2011) 
Obec 

Celkem Ženy Muži 

Biskupice 708 358 350 
Březůvky 674 342 332 
Dobrkovice 267 141 126 
Dolní Lhota 613 312 301 
Doubravy 512 258 254 
Horní Lhota 558 274 284 
Hřivínův Újezd 541 286 255 
Kaňovice 270 147 123 
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Kelníky 166 77 89 
Ludkovice 709 351 358 
Luhačovice 5247 2664 2583 
Petrůvka 323 167 156 
Podhradí 194 97 97 
Pozlovice 1189 626 563 
Provodov 750 386 364 
Rudimov 252 124 128 
Sehradice 750 385 365 
Slavičín 6800 3494 3306 
Slopné 587 297 290 
Velký Ořechov 750 401 349 
CELKEM 21860 11187 10673 
Zdroj: Český statistický úřad - [online], vlastní zpracování. 
 

Geografická segmentace trhu 
 

Geograficky lze cílové skupiny projektu vymezit územím města Luhačovce a blízkých obcí 

mikroregionu, které lze považovat za spádové pro výstup projektu. Pro bližší zkoumání  

je brána v úvahu vzdálenost do 5 km. Řeč je o obcích: Biskupice, Ludkovice, Luhačovice  

a Pozlovice.  

 

Demografická segmentace trhu: 
 

 Na základě pohlaví (ženy a muži). 

 Na základě věku (bez rozdílu věku). 

 Na základě sociálních vztahů (nižší, střední, vyšší). 

 Na základě chování (preference volnočasových aktivit). 

 

Tržní podíl 
 

Potenciál projektového záměru je velmi perspektivní, neboť v bezprostředním okolí města 

Luhačovice neexistuje žádný areál, který by mohl mít významný konkurenční charakter. 

Nejbližším subjektem poskytujícím téměř homogenní služby je sportovní areál Golf,  

který se nachází přímo v Luhačovicích, avšak jedná se spíše o malý a současně bezvýznamný 

subjekt, poněvadž stav tenisových kurtů neodpovídá současným standardům a očekáváním  

ze strany klientů. Příjezdová pozemní komunikace je z nezpevněného materiálu,  

tudíž se nejedná o ideální podmínky pro zákazníka. Navíc neexistuje navigační označení 
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areálu, které by přimělo k návštěvě či vůbec nalezení avizovaného areálu. Další konkurence, 

v tomto případě pouze jedno víceúčelové hřiště, se nachází ve vzdálených Biskupcích  

(5.1 km). Významnější subjekty se nacházejí ve městech Slavičín (12 km) či Uherském Brodě 

(13 km), což je díky dojezdové vzdálenosti považováno spíše za nepřímou konkurenci.  

4.2 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí popisuje vlivy působící na subjekt zvenčí. Obsahuje faktory politicko-

legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, demografické a přírodní. 

Jednotlivé atributy můžeme důmyslněji vymezit následujícím způsobem: 

4.2.1 Politické a legislativní faktory 

V případě sportovního areálu je možné hovořit o všech souvislostech v přímé spojitosti  

se subjektivitou daného areálu. Jedná se o souhrn veškerých důležitostí, kterými je nutné,  

aby subjekt disponoval, aby dodržoval platná ustanovení a respektoval státem předem 

definované podmínky. Projekt je podporován jak zastupitelstvem města Luhačovice napříč 

celým politickým spektrem, tak i  Zlínským krajem jakožto zřizovatelem jednotlivých měst  

a obcí na území Zlínského regionu a měl by sehrát i roli partnera a podporovatele tohoto 

projektu. Veškeré komponenty a zhotovení budou příslušným způsobem atestovány,  

aby byly dodrženy veškeré normy a standardy. Projekt je navíc v souladu se strategickým 

plánem města Luhačovice na období 2007 – 2013, neboť naplňuje jeho hlavní cíl „zlepšit 

kvalitu života na území Luhačovicka“. Pakliže budeme konkrétní, jedná se o zlepšení 

podmínek pro trávení volného času a osobnostní rozvoj dětí a mládeže  a zároveň vytváření 

relevantních pracovních příležitostí. Navíc si projekt klade za cíl rozvoj cestovního ruchu, 

ochranu kulturního dědictví a zvýšení atraktivity území pro jeho místní a okolní obyvatele. 

4.2.2 Demografické faktory 

Z hlediska dlouhodobého demografického vývoje dochází v mikroregionu Luhačovické Zálesí 

k trendu postupného vylidňování. V níže uvedené tabulce je v Luhačovicích zjevný úbytek 

počtu obyvatel, konkrétně rok 2004 (5554), rok 2007 (5400) a rok 2011 (5247). Z uvedeného 

vyplývá během sedmi let úbytek o 307 obyvatel, což není ideální stav. 
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Následující tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatel v celém mikroregionu Luhačovické Zálesí. 

Tučně jsou zvýrazněny ty územní celky, u kterých se předpokládá, že vzhledem ke krátké 

dojezdové vzdálenosti budou nejvíce využívat vybudovaný sportovní areál. 

viz. tabulka 4.2. 

 
Tabulka 4.2 Počet obyvatel mikroregionu Luhačovické Zálesí 
 

Počet obyvatel 
Obec 

2004 2007 2011 

Biskupice 741 756 708 
Březůvky 642 662 674 
Dobrkovice 282 281 267 
Dolní Lhota 583 606 613 
Doubravy 450 454 512 
Horní Lhota 542 545 558 
Hřivínův Újezd 567 552 541 
Kaňovice 271 266 270 
Kelníky 176 160 166 
Ludkovice 687 699 709 
Luhačovice 5554 5400 5247 
Petrůvka 327 334 323 
Podhradí 202 198 194 
Pozlovice 1189 1170 1189 
Provodov 756 740 750 
Rudimov 242 246 252 
Sehradice 755 758 750 
Slavičín 7079 6941 6800 
Slopné 575 578 587 
Velký Ořechov 699 701 750 
Zdroj: Český statistický úřad - [online], vlastní zpracování. 

4.2.3 Ekonomické faktory 

Při důkladném prozkoumání níže uvedené tabulky, která obsahuje data související 

s nezaměstnaností odpovídající konci roku 2011, vidíme, že  nezaměstnanost ve většině obcí 

mikroregionu přesahuje desetiprocentní hranici, což můžeme považovat za negativní jev.  

Při pohledu na město Luhačovice a nejbližší okolí, které je v tabulce zvýrazněno, vidíme 

velmi nízkou úroveň nezaměstnanosti, což značí, že cílová oblast a bezprostřední okolí 

projektového záměru je velmi atraktivní a  deklaruje to i údaj oscilující hodnotu 7 % 

nezaměstnanosti. V případě výstavby by projekt reagoval na současnou nezaměstnanost 
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vytvořením nových pracovních míst, což by mohlo napomoci rozvoji celé oblasti 

Mikroregionu Luhačovické Zálesí, viz. tabulka 4.3. 

 
Tabulka 4.3 Nezaměstnanost (2011) 
 

Nezaměstnanost 2011 
Obec Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo 
Počet uchazečů Míra 

nezaměstnanosti (%) 

Biskupice 380 24 6,3 
Březůvky 316 27 8,5 
Dobrkovice 140 15 10,7 
Dolní Lhota 305 32 10,5 
Doubravy 245 29 11,8 
Horní Lhota 251 31 12,4 
Hřivínův Újezd 277 33 11,9 
Kaňovice 131 19 14,5 
Kelníky 85 5 5,9 
Ludkovice 318 23 7,2 
Luhačovice 2840 191 6,7 
Petrůvka 168 20 11,9 
Podhradí 92 11 12,0 
Pozlovice 599 46 7,7 
Provodov 367 26 7,1 
Rudimov 110 14 12,7 
Sehradice 368 34 9,2 
Slavičín 3671 288 7,8 
Slopné 284 22 7,7 
Velký Ořechov 348 28 8,0 
Zdroj: Integrovaný portál MPSV - [online], vlastní zpracování. 

4.2.4 Přírodní faktory 

Město Luhačovice je součástí CHKO Bílé Karpaty, které jsou navíc složkou rezervací 

UNESCO. Bílé Karpaty řadíme mezi území s bohatou historií, což dokazuje i řada kulturních 

a historických památek. Oblast byla po mnoha staletí kultivována člověkem, a právě proto  

se na tomto území dochovaly mimořádně cenné přírodní artefakty vyjadřující harmonii  

a neskonalý půvab. V obcích regionu se stále udržují staré zvyky a lidové tradice,  

které se podle dřívějších dob dělí do jarních, zimních či rodinných cyklů a obyčejů 

spojovaných s přelomovými okamžiky v životě člověka. Řadíme sem průvody masek, hody, 

dožínky, mikulášské a vánoční obyčeje, fašanky, zvyky velikonoční, poutě, stavění a kácení 
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máje a celou řadu dalších historických souvislostí, které se dědí z generace na generaci.  

Tento výčet jasným způsobem poukazuje na vysoký rozvojový potenciál celé oblasti. 

4.2.5 Technologické prostředí 

Realizace sportovního areálu pro volnočasové aktivity musí splňovat normy odpovídají 

současným požadavkům. Technologie má velmi významný vliv na vývoj areálu v důsledku 

jeho tržních příležitostí. Je nutné použít materiály, komponenty a produkty,  

které jsou nezávadné a vyznačují se vysokou kvalitou zpracování. Nemalou důležitost hraje 

povrch víceúčelových hřišť, který musí odpovídat trendům a poptávce v poměru  

cena - výkon. V soudobém světě hraje důležitou roli rozvoj informačních a komunikačních 

technologií, které velmi významnou měrou stimulují cestovní ruch. Důraz je kladen  

na internet, který zažívá v posledních letech neskutečný boom. Prostřednictvím tohoto 

komunikačního kanálu je možné oslovovat a získávat zákazníky prostřednictvím, čehož  

je možné lépe pracovat se zákazníkem. Sportovní areál pro volnočasové aktivity bude 

disponovat vlastními webovými stránkami, kde bude možné dohledat veškeré informace 

související s tímto projektem. Navíc je důležitá podpora ze strany města, centrály cestovního 

ruchu pro oblast východní Moravy a samozřejmě zřizovatele, tzn. Zlínského kraje. 

4.2.6 Sociální a kulturní faktory 

V posledních letech dochází k výrazné proměně životní stylu populace. Je evidentní, že svět 

prochází novou etapou. Rychlost způsobu života obyvatel se neustále zvyšuje,  

poněvadž jsou na ně v komplexní míře kladeny daleko vyšší požadavky, než-li tomu bylo 

dříve. V dnešní době je nutné vykonávat pracovní činnost pod tlakem, s maximálním možným 

nasazením. I soukromý život jedince, potažmo rodiny je vystavován daleko větší zátěži, 

ve srovnání s minulostí. Je přirozeným konstatováním, že v případě takovéto zátěže  

je potřebné hledat cesty k opětovnému načerpání energie prostřednictvím relaxace  

a regenerace. Díky tomuto trendu dochází k četnějším návštěvám různých sportovních 

komplexů, fitness center, wellness center a jiných míst, kde člověk nabude zpět svou  

již vydanou energii. Trendy moderního světa jasně poukazují na zvyšující se poptávku  

po hledání odpočinku v  komplexech s bohatou nabídkou různorodých služeb s volnočasovým 

podtextem. Lidé si daleko více váží svého zdraví, uvědomují si, že je potřebné patřičně 

pečovat o svou tělesnou schránkou. Výše uvedený text zjevně interpretuje, že myšlenka 
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realizace sportovního areálu má potenciál, navzdory stále aktivním důsledkům ekonomické 

krize. 

 

Dílčí shrnutí 

 

Z hlediska faktorů politicko-legislativních, demografických, ekonomických, přírodních, 

technologických, sociálních a kulturních může být projektová studie označena  

za akceptovatelnou. Z hlediska politicko-legislativního myšlenka splňuje vizi města „zlepšit 

kvalitu života na území Luhačovicka“ v období 2007-2013. Demograficky dochází ve městě 

Luhačovice k postupnému vylidňování, avšak v bezprostředním okolí je možné zaznamenat 

efekt opačný. Z ekonomického úhlu pohledu jde o zcela pozitivní záměr, neboť areál počítá 

s novými pracovními příležitostmi, což je v současné ekonomické době přínosem.  

Oblast Bílých Karpat je známá svými historickými a kultními památkami, tradičními 

hodnotami a zvyklostmi v kooperaci s přírodou. Technologicky je potřebné aplikovat moderní 

postupy,  kvalitní materiály a komponenty,  které se vyznačují vysokou  jakostí a zaručující 

pohodlné a bezproblémové využívání. Z hlediska kulturního a sociálního je volný čas chápán 

jakožto ekvivalent pohybových činností a moderního přístupu k životu, který je umocňován 

sportovními komplexy, kde je možné načerpat energii prostřednictvím relaxace a regenerace.  

4.3 Analýza mikroprostředí 

Charakterizuje faktory působící na podnik v přímé linii, jinými slovy faktory obklopující 

vymezený subjekt. 

4.3.1 Analýza konkurenčních sil 

Analýza poskytuje informace, zda a v jaké míře se na území mikroregionu Luhačovické 

Zálesí či v jeho blízkém okolí vyskytuje zařízení obdobného charakteru, které by nabízelo 

homogenní volnočasové aktivity. To vše v komparaci se sportovním areálem v Luhačovicích. 

Byly zjištěny subjekty, které lze považovat za konkurenční, ale také subjekty, které mohou 

danou službu nahradit jinou sportovní či kulturní aktivitou, viz. níže analýza substitutů.  

Jako spádová oblast bylo zvoleno území mikroregionu Luhačovické Zálesí.  Porovnávány 

byly subjekty nacházející se na tomto území. Tyto subjekty mohou mít zásadní vliv na projekt 

právě z důvodu orientace na aktivity  trávení volného času ve vztahu k zdejším obyvatelům či 

návštěvníkům mikroregionu Luhačovické Zálesí. Konkurenční prostředí je definováno 
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s ohledem na výsledný produkt, kterým je primárně sportovní komplex založený  

na volnočasových aktivitách. 

 
Konkurenční zařízení 
 

V níže uvedeném textu obohaceném o tabulkové vyjádření jsou autenticky vyspecifikovány 

konkurenční subjekty, respektive výhody a nevýhody vztahující se k jednotlivým zařízením. 

 

Sportovní areál Golf (Luhačovice / 0 km) 

 

Sportoviště nabízí dvojici tenisových kurtů, hřiště na minigolf, stolní tenis a kuželkárnu 

s jednou dráhou. Tabulka 4.4 poukazuje na komparaci výhod a nevýhod areálu.  

 
 
Tabulka 4.4 Sportovní areál Golf 
 
Sportovní areál Golf 

Výhody Nevýhody 

 Klidné a zároveň stylové prostředí.  Nekvalitní povrch tenisových hřišť. 
 Restaurace.  Špatný stav příjezdové komunikace. 
 Cyklostezka v blízkém okolí.  Neexistence navigačního označení. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Dětské hřiště a víceúčelový areál AVZO (Biskupce / 5.1 km) 

 

Sympatické hřiště vystavené v blízkosti Základní a mateřské školy. Je určeno především  

pro děti, avšak i místní či okolní sportovní nadšence. (Tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, 

fotbal a v zimních měsících i hokej, poněvadž plocha je obklopena mantinely).  

Více informací, viz. tabulka 4.5. 

 
Tabulka 4.5 Dětské hřiště a víceúčelový areál AVZO 
 
Dětské hřiště a víceúčelový areál AVZO 

Výhody Nevýhody 

 Pestrá nabídka služeb jednoho hřiště.  Pouze jedno hřiště. 
 Moderní a kvalitní povrch.  Neexistence parkovacích míst. 
 Nízká cena poskytovaných služeb.  Neexistence šaten a sociálního 

zařízení. 
Zdroj: vlastní zpracování. 



 37 
 

Sportovní centrum Radostova (Uherský Brod / 13 km) 

 

Centrum disponuje fotbalovým hřištěm s umělým povrchem 3. generace, tenisovým kurtem, 

krytou halou s víceúčelovým parketovým povrchem, bowlingem a  fitcentrem.  

Více k posouzení zařízení, viz. tabulka 4.6. 

 
Tabulka 4.6 Sportovní centrum Radostova 
 
Sportovní centrum Radostova 

Výhody Nevýhody 

 Rozsáhlá nabídka sportovního 
využití. 

 Vysoká cena za poskytované služby. 

 Ubytovací kapacita, včetně stylové 
restaurace. 

 Velké parkoviště. 

 Dostupnost, ve většině případů bývá 
kapacitně obsazeno sportovními 
kluby. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Sportovní areál Lapač (Uherský Brod / 13 km) 

 

Moderní fotbalová plocha s umělým povrchem 3. generace. Sportoviště nabízí atletickou 

dráhu včetně betonového povrchu uzpůsobeného k víceúčelovému využití (nohejbal, volejbal, 

házená, aj.). Navíc je k dispozici jeden tenisový kurt. Na podrobnosti poukazuje tabulka 4.7. 

 

Tabulka 4.7 Sportovní areál Lapač 
 
Sportovní areál Lapač 

Výhody Nevýhody 

 Wellness zařízení.  Dostupnost, ve většině případů bývá 
kapacitně obsazeno sportovními 
kluby. 

 Ubytovací kapacita s restauračním 
provozem. 

 Zvlášť placené využívání sociálních 
zařízení. 

 Příjemné a atraktivní prostředí.  Neadekvátní otevírací doba. 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Sportovní areál Oáza (Slavičín / 12 km) 

 

Víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem 2. generace. Navíc jsou zde umístěny dva 

antukové tenisové kurty s cvičnou stěnou na tenis. Podrobnosti, viz. tabulka 4.8. 

 
Tabulka 4.8 Sportovní areál Oáza 
 
Sportovní areál Oáza 

Výhody Nevýhody 

 Nízká cena poskytovaných služeb.  Neexistence občerstvení. 
 Velká parkovací plocha.  Údržbu kurtů musí vykonávat 

objednatel služby. 
 Neadekvátní otevírací doba.  Příjemné prostředí na okraji města. 
 Malé šatní prostory. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tenisový areál Sokolovna (Slavičín / 12 km) 

 

Drobný areál poskytující pouze služby v oblasti tenisu. Povrch je antukový a škvárový.  

Jedná se spíše o starší typ areálu. Detaily jsou formulovány v tabulce 4.9. 

 

Tabulka 4.9 Tenisový areál Sokolovna 
 
Tenisový areál Sokolovna 

Výhody Nevýhody 

 Absolutně nízké ceny za služby.  Žádné parkovací kapacity. 
 Neexistence šaten a občerstvení.  Příjemná a ochotná obsluha. 
 Viditelně neudržované prostředí. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 
Komparace s konkurencí 
 

V níže uvedených tabulkách 4.10 a 4.11 jsou formou face to face konfrontováni jednotliví 

konkurenti, kteří jsou blíže vyspecifikováni výše. 
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Tabulka 4.10 Cenová politika pro období 01.10. – 31.04. 
 

Cenová politika pro období 01.10. – 31.04. (kč/hodina) Konkurence 

Tenis Stolní tenis Zpevněná 
plocha 

Víceúčelové 
hřiště 

Plážový 
volejbal 

X 100,- 30,- 350,- 300,- X 

Golf 100,- 50,- X X X 

AVZO  80,- X 350,- X X 

Lapač 120,- X X 400,- X 

Radostova 150,- X X 450,- X 

Oáza 100,- X X X X 

Sokolovna 60,- X X X X 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

Tabulka 4.11 Cenová politika pro období 01.05. – 30.09. 
 

Cenová politika pro období 01.05. – 30.09. (kč/hodina) 

Tenis Víceúčelové 
hřiště 

Plážový 
volejbal 

Konkurence 

Dop. Odp. 

Stolní tenis Zpevněná 
plocha 

Dop. Odp. Dop. Odp. 

X 120,- 150,- 50,- 300,- 100,- 150,- 100,- 130,- 

Golf 100,- 120,- 50,- X X  X 

AVZO 80,- 100,- X 350,- X  X 

Lapač 120,- 150,- X X 400,- X 

Radostova 150,- X X 450,- 500,- X 

Oáza 100,- X X X  X 

Sokolovna 60,- 80,- X X X X 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

Dílčí shrnutí 
 

Z konkurenčního pohledu můžeme konstatovat, že spádová lokalita je velmi atraktivní  

pro výstavbu a realizaci sportovního areálu pro volnočasové aktivity. Základním a současně 

nejdůležitějším argumentem je rozložení konkurenčních sil. Vzhledem ke skutečnosti,  

že se v cílové destinaci, městě Luhačovice, vyskytuje jeden konkurenční subjekt a současně 

v bezprostředním okolí existuje výlučně jeden konkurent Biskupce (5.1 km), jedná se určitě  
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o nadějnou myšlenku. V důsledku tohoto zjištění můžeme hovořit o perspektivě projektové 

studie. Další komplexy se nacházejí buďto ve vzdáleném městě Slavičín (12 km), eventuálně 

Uherském Brodě, vzdáleném 13 km. I když mohou být zohledňovány různé výhody 

jednotlivých areálů, důležitá je pro každého jednotlivce či skupinu dojezdová vzdálenost,  

tzn. v tomto případě hovoříme o vzdálených městech jako o konkurenci nepřímé povahy.  

4.3.2 Analýza substitutů 

Cílové skupiny projektu mohou výstupy projektu, tedy volnočasovou aktivitu vykonávanou 

zpravidla ve venkovním prostředí, substituovat jakoukoliv jinou aktivitou vhodnou pro letní 

dny, lépe řečeno venkovními aktivitami. V nejbližším okolí se nachází celá řada těchto 

zařízení pro sport a volný čas. Ve všech obcích v okolí je volně přístupné sportovní hřiště,  

které však do následné analýzy nebude promítáno, neboť danou skutečnost považujeme  

za samozřejmost. Monitoring těchto zařízení je velmi důležitý pro následné nastavení 

strategie projektu. 

 

Nejvýznamnější aktivity v blízkém okolí jsou uvedeny v tabulce 4.12. 
 
 
Tabulka 4.12 Analýza substitutů 
 
Substitut Charakteristika  

Cyklostezky 

Region má komplexně výborné podmínky pro cykloturistiku. 
Trasa vede okolo Luhačovické přehrady a navazuje na okolní 
cyklotrasu č. 5004 Zlín – Slavičín a č. 5056 Vizovice – Na 
Trojáku a přístupovou cestu vedoucí z města Luhačovice přes 
Jurkovičovu alej. 

Koupaliště 
Zdejší koupaliště nabízí příležitost pro letní koupání, relaxaci  
a odpočinek. Moderně vybavený areál, uprostřed krásné přírody 
je k nalezení u břehu Luhačovické přehrady. 

Plovárna 

Plovárna poskytuje svým návštěvníkům řadu atraktivních služeb 
v oblasti relaxace a regenerace. Nově vybudovaný areál má 25m 
bazén, příjemné wellness centrum a velkou sluneční terasu pro 
širokospektrální využití. 

Minigolf 
Sportovní areál Golf nabízí svým návštěvníkům 18 eternitových 
drah s různými atraktivními parametry. K dispozici je současně 
indoor s celoročním provozem. 

Turistika 

Luhačovice a okolí mají výborné podmínky pro pěší turistiku s 
poznáváním zajímavých míst a nádhernými výhledy. Městem 
procházejí trasy KČT (Klubu českých turistů) a jsou zde také 
tzv. Lázeňské trasy rozdělené do jednotlivých okruhů. 

Bowling Místní Restaurace U Jána je vybavena dvojicí profesionálních 
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bowlingových drah s možností zapůjčení speciální obuvi. Navíc 
má návštěvník možnost vyzkoušet si moderní golfový simulátor. 

Zdroj: Luhačovice - [online], vlastní zpracování. 

4.3.3 Teritoriální analýza 

Cílem předkládané analýzy je identifikovat velikost tržního potenciálu rozděleného do dílčích 

oblastí. Důraz je kladen především na územní působnost v okolí města Luhačovice.  

Pro důsledné vysvětlení a vhodnou interpretaci bylo vybráno vymezení prostřednictvím 

kruhové metody. Na níže uvedené mapě jsou uvedeny jednotlivé dílčí zákaznické oblasti, 

jinými slovy řečeno, oblasti primární, sekundární a terciární, viz. obrázek 4.1. 

 
 
Obrázek 4.1 Mapa tržního potenciálu 
 

 
Zdroj: Seznam - [online], vlastní zpracování. 
 
 

 Primární oblast (červený kruh) 

Zde hovoříme o území, které je v maximální možné vzdálenosti do (5 Km). Jedná se o obce: 

Biskupice, Ludkovice, Luhačovice a Pozlovice. Daná města jsou vždy v jednotlivých 

tabulkách obsažených v diplomové práci vyznačeny tučným zvýrazněním a šedým 

stínováním. 
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 Sekundární oblast (modro/fialový kruh) 

Území, které je od sportovního areálu pro volnočasové aktivity vzdáleno do (10 Km). 

V tomto případě se jedná stále o cílový segment obsažený ve spádové oblasti, avšak 

vzdálenost od cíle může být v mnoha případech pochopitelnou překážkou. Důvodem může 

být i skutečnost, že občané daného města mají blíže ke sportovnímu areálu v jiném městě, 

např. Slavičín, Uherský Brod, potažmo Zlín.  

 
 

 Terciární oblast (zbylá část) 

Jedná se o oblast, která je vyznačena za hranicí modro/fialového kruhu. Vzdálenost  

od sportovního areálu je v tomto případě větší než 10 km, což znamená, že můžeme toto 

teritorium kvalifikovat za spíše nepřímou cílovou skupinu. 

4.3.4 Kupní síla 

Lokalita 

 

Lokalita má potenciál, neboť v blízkém okolí neexistuje komplex obdobných rozměrů.  

Město Luhačovice je ideálním místem pro realizaci tohoto projektu. Jedná se o významné 

lázeňské město s  bohatou historií na úpatí Bílých Karpat. Vzhledem k existenci celé řady 

hotelových komplexů může být areál i velmi žádanou a vyhledávanou atrakcí lázeňských  

či hotelových hostů, kteří se poptávají po aktivním odpočinku. Cílovým teritoriem je 

samozřejmě oblast mikroregionu Luhačovické Zálesí, avšak primární bude samotné město 

Luhačovice s přilehlými Pozlovicemi, Biskupicemi a Ludkovicemi. Zbylé obce jsou spíše 

přínosem sekundárního charakteru. Navíc je nutné počítat s náhodně projíždějícími, jak bylo 

uvedeno výše, zejména však s lázeňskými a hotelovými hosty města Luhačovice  

a bezprostředního okolí. 

 

Nabídka služeb 

 

Výčet aktivit, které lze vykonávat ve sportovním komplexu je širokospektrální, avšak nejvíce 

kalkulujeme s tenisovými kurty a víceúčelovou plochou určenou k (volejbalu, basketbalu, 

nohejbalu, tenisu, házené, kopané). Kromě toho areál disponuje atraktivním hřištěm  

na plážový volejbal, stolním tenisem, zpevněnou plochou určenou k víceúčelovému využití, 

nejvíce však na hokej na kolečkových bruslích a lední hokej. Navíc je možné provozovat 
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celou řadu moderních volnočasových aktivit vhodnou především pro ženskou populaci,  

jako je aerobic, zumba, jóga, power plate, atp..  

 
Zákazníci 

 

Cílovou skupinou sportovního areálu pro volnočasové aktivity tvoří ženy i muži různých 

věkových kategorií, jež preferují zdravý životní styl, mají v oblibě sportovní aktivity  

či se o sport jen zajímají. Mezi klienty můžeme konkrétně zařadit děti, mládež, studenty, 

rodiny s dětmi, ale i penzisty. Četnost zákazníků je taktéž přímo odvislá od spektra 

nabízených služeb, ročního období, počasí, spokojenosti a zpětné vazby ze strany klientů, 

atraktivnosti areálu, akční nabídky a řady dalších elementů, které více či méně ovlivňuji 

klienta při rozhodování se, zda navštívit komplex anebo nikoliv.  

 

Cenová politika 

 

Níže uvedené tabulkové vyjádření (4.13 a 4.14) poukazuje na eventuální cenovou politiku 

pro jednotlivá období v závislosti na roční době. Paralelní metodu využívají i konkurenční 

subjekty. 

 
Tabulka 4.13 Cenová politika pro období 01.10. – 31.04. 
 
Cenová politika pro období 01.10. – 31.04. 

Druh aktivity Specifikace Cena/ hodina 

Tenis Odvislé od počasí 100,- 
Stolní tenis Odvislé od počasí   30,- 
Lední hokej Odvislé od počasí 350,- 
Nafukovací hala (volejbal, 
tenis, nohejbal, basketbal, 
házená, kopaná, …) 

Bez omezení 300,- 

Plážový volejbal Bez omezení Mimo provoz 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
Tabulka 4.14 Cenová politika pro období 01.05. – 30.09. 
 
Cenová politika pro období 01.05. – 30.09. 

Druh aktivity Specifikace Cena/ hodina 

Dopolední interval 120,- Tenis 

Odpolední interval 150,- 
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Stolní tenis Bez omezení   50,- 
Zpevněná plocha Bez omezení 300,- 

Dopolední interval 100,- Víceúčelové hřiště (volejbal, 
tenis, nohejbal, basketbal, 
házená, kopaná, …) 

Odpolední interval 150,- 

Dopolední interval 100,- Plážový volejbal 

Odpolední interval 130,- 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.4 SWOT analýza 

Aplikovaná SWOT analýza vychází z výsledků dotazníkového šetření, na základě kterého 

byla zhotovená. Parametry, tzn. body a váhy přiřazené k jednotlivým kritériím, byly určeny 

formou subjektivního rozhodnutí. 

 
Silné stránky (S) 

 

 Široké spektrum nabízených služeb 

volejbal, tenis, hokej, fotbal, basketbal, házená, nohejbal, stolní tenis. 

 Ideální lokalita z hlediska přírodní scenérie 

nejefektivnější lokalitou z hlediska dostupnosti a proveditelnosti je okraj města,  

jenž se jeví jako ideální. Jde bezesporu o půvabné místo s fascinující přírodní scenérií. 

 Moderní a stylové zařízení odpovídající trendům současnosti 

současné doba si žádá moderní a stylové zařízení s kvalitními komponenty. 

 Minimální počet konkurenčních areálů 

ve městě se vyskytuje výhradně jeden konkurenční subjekt, avšak se zastaralou 

základnou a relativně špatnou dostupností, což můžeme argumentovat  

jakožto významné pozitivum. Další konkurenční areály jsou poměrně vzdáleny,  

tzn. (Biskupice 5.1 km, Slavičín 12 km či Uherský Brod 13 km. 

 Výborná dopravní dostupnost 

město Luhačovice je z pohledu dopravní obslužnosti velmi komfortní, neboť se jedná o 

tranzitní město, které navíc disponuje téměř ve všech směrech novou pozemní 

komunikací. Navíc je zde velké množství zastávek pro ČSAD, MHD i ČD. 
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Slabé stránky (W) 

 

 Neexistence ubytovací kapacity 

neideální, poněvadž v případě širšího využití areálu pro různé kempy, soustředění  

či sportovní tábory by bylo vhodné ubytovací kapacitou disponovat. 

 Umístění areálu na periferii města Luhačovice 

nejedná se o nejefektivnější lokalizaci, avšak je nemyslitelné a velmi obtížné  

u projektů tohoto rozsahu počítat s umístěním v centrum města. 

 Majetkoprávní vztahy 

jde o dílčí problém, kterému je potřebné čelit. Některá jednání mohou být zdlouhavá  

a zbytečně prodlužují přípravnou fázi projektu, což není příznivé. 

 Vzdálenost zastávek MHD, ČSAD, ČD 

město má výbornou dopravní dostupnost a celou řadou zastávek, avšak vlaková 

zastávka je od místa vzdálena 2 km a autobusová cca 1 km. 

 Nižší využitelnost v zimních měsících  

areál není zastřešen, což v zimním období znamená velký problém. Pouze jedno 

víceúčelové hřiště je vybaveno nafukovací technologií, které zabezpečí provoz  

i v chladném období, avšak zbytek je závislý čistě na povětrnostních podmínkách. 

 

Příležitosti (O) 

 

 Vytvoření nových pracovních míst 

vzhledem k pestrému výčtu aktivit možných provozovat v areálu je vysoce 

pravděpodobná poptávka po pracovnících, lépe řečeno 1-2 osoby. 

 Rozvoj města a mikroregionu Luhačovické Zálesí 

projekt napomůže městu získat větší prestiž, což se odrazí v celém mikroregionu 

Luhačovického Zálesí. 

 Rostoucí nároky na zdravý životní styl 

dnes a denně přicházíme do kontaktu s pojmy, jako je životní styl,  zdraví či sport. 

Trend poukazuje na volnočasové aktivity, které je možné uspokojovat i prostřednictvím 

sportovního areálu. 

 Popularita volnočasových aktivit 

ve své podstatě obdoba příkladu výše, orientace na volnočasové aktivity zažívá 

dlouhodobě boom, a proto je potřebné na tuto poptávku reagovat.  
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 Středisko volného času pro děti, mládež i dospělé 

místo, kde bude docházet ke sdružování dětí, mládeže i dospělých. Jde o určitý 

prostředek, jak přimět obyvatele  k větší vzájemné symbióze. 

 Zlepšení občanské vybavenosti města 

v komplexním měřítku by realizace přispěla ke zvelebení města i celého přilehlého 

okolí. Město by učinilo opět jakýsi pomyslný krůček vpřed, čímž by byl podtržen půvab 

města a přizpůsobení se moderním požadavkům 21. století. 

 

Hrozby (T) 

 

 Realizace konkurenčně schopného areálu 

můžeme interpretovat jakožto hrozbu charakteru nejvýznamnějšího, neboť další 

konkurence by mohla úspěšnost projektu ohrozit. 

 Špatné povětrnostní podmínky 

počasí a jeho proměnlivost vnímáme v negativním slova smyslu, poněvadž se odráží 

v návštěvnosti klientů, která je tak důležitá pro ekonomiku projektu. 

 Nízká ziskovost 

nerentabilnost, respektive neudržitelnost z ekonomického pohledu by bylo hotovou 

katastrofou pro projekt, avšak při realizaci projektů, jež jsou zastřešovány 

jednotlivými samosprávními celky jde z části o dotovanou záležitostí, s čímž je nutné 

už v počátcích projektu počítat. 

 Zhoršení ekonomické situace 

ekonomická situace či kondice země, eventuálně daného regionu, je velmi důležitým 

komponentem zapadajícím do složité mozaiky. Je to důležitý ukazatel poukazující  

na tok peněz domácností, odrážející se v poptávce po službách. 

 Zvýšení podílu osob v neproduktivním věku 

populace stárne, a právě proto je potřebné kalkulovat se zvýšeným podílem osob 

v neproduktivním věku. 

 Ohrožení investice pozastavením čerpání peněz z EU 

jedná se o velmi významný element, poněvadž u většiny případů jsou právě peníze 

z EU nejvýznamnějším zdrojem,. Proto se nahlíží na toto kritérium s velkou opatrností. 

 

Tato analýza si klade za cíl objasnit silné a slabé vnitřní stránky projektu, vnější příležitosti  

a hrozby. Jednotlivé faktory ohodnotíme pomocí bodového systému od 1 do 10,  
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kde hodnota jedna vyjadřuje minimum (nejméně podstatný faktor) a hodnota deset je 

maximum (nejpodstatnější faktor). V následujícím kroku byly k jednotlivým položkám 

přiřazeny váhy, tzn. v našem případě čísla od 0 do 7, přičemž 0 rozumíme minimální váhu  

a číslem 7 maximální váhu. Váhy nám vyjadřují účinek, jinými slovy, jak působí dané 

kritérium na příslušnou zkoumanou stránku, viz. tabulka 4.15. 

 
Tabulka 4.15 SWOT analýza obsahující maticové výpočty 
 

SWOT analýza obsahující maticové výpočty 

Silné stránky (S) Body Váhy Součin Slabé stránky (W) Body  Váhy Součin 

Široké spektrum 
nabízených služeb 9 6 54 

Neexistence ubytovací 
kapacity 8 6 48 

Ideální lokalita 
z hlediska přírodní 
scenérie 5 3 15 

Umístění areálu na 
periferii města 
Luhačovice 7 7 49 

Moderní a stylové 
zařízení odpovídající 
trendům současnosti 9 6 54 

Majetkoprávní vztahy 
 6 5 30 

Minimální počet 
konkurenčních areálů 10 7 70 

Vzdálenost zastávek 
MHD, ČSAD, ČD 5 4 20 

Výborná dopravní 
dostupnost 8 7 56 

Nižší využitelnost 
v zimních měsících  10 7 70 

Součet 249 Součet 217 

Příležitosti (O) Body Váhy Součin Hrozby (T) Body  Váhy Součin 

Vytvoření nových 
pracovních míst 9 7 63 

Realizace konkurenčně 
schopného areálu 10 7 70 

Rozvoj města a 
mikroregionu 
Luhačovické Zálesí 10 6 60 

Špatné povětrnostní 
podmínky 
 5 5 25 

Rostoucí nároky na 
zdravý životní styl 6 4 24 

Nízká ziskovost 
 7 7 49 

Popularita volno-
časových aktivit 6 4 24 

Zhoršení ekonomické 
situace 7 5 35 

Středisko volného času 
pro děti, mládež i 
dospělé 7 5 35 

Zvýšení podílu osob 
v neproduktivním věku 
 4 4 16 

Zlepšení občanské 
vybavenosti města 7 7 49 

Ohrožení investice 
pozastavením čerpání 
peněz z EU 8 7 56 

Součet 255 Součet 251 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 4.16 výsledky SWOT analýzy 
 
Výsledky SWOT analýzy 

Druh analýzy Označení Výpočet Výsledná hodnota 

Silné stránky 249 / 5 49,8 
Vnitřní analýza 

Slabé stránky 217 / 5 43,4 

Příležitosti 255 / 6 42,5 
Vnější analýza 

Hrozby 251 / 6 41,8 
Zdroj: tabulka 4.15, vlastní zpracování. 
 

Výše uvedená tabulka 4.16 nám ukazuje výsledky výpočtů poukazující na výstup z analýzy. 

Výsledné hodnoty vykazují pozitivní počínání projektové studie, poněvadž silné stránky 

v komparaci (silné stránky x slabé stránky) a (příležitosti x hrozby) převyšují silné stránky  

a současně příležitosti. 

 
Tabulka 4.17 konečné výsledky SWOT analýzy 
 
Výsledky SWOT analýzy 

Druh analýzy Výpočet Výsledná hodnota  

Vnitřní analýza 49,8 - 43,4 6,4 

Vnější analýza 42,5 - 41,8 0,7 
SO strategie 

Zdroj: tabulka 4.16, vlastní zpracování. 
 
Tabulka 4.17 s konečnými výsledky popisuje resume projektové studie, tzn. SO strategii, 

která je z možných variant nejoptimálnějším řešením. Výsledné řešení je současně vyznačeno 

obrázkovou metodikou, viz. obrázek 4.2. 

 
Obrázek 4.2 SWOT analýza – výsledné schéma 
 

 
Zdroj: Lesáková ed. 2004; vlastní zpracování. 
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Výsledné schéma je pouze odrazem výsledků umístěných v předešlé tabulce,  

avšak v grafickém vyobrazení, které je autentičtější nežli pouze tabulkové vyjádření. 

 

Dílčí shrnutí 

 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že ve věci realizace sportovního areálu pro volnočasové 

aktivity v Luhačovicích převažují silné stránky nad slabými a současně nepatrně převažují 

příležitosti před hrozbami. Výsledkem SWOT analýzy je strategie SO, lépe řečeno strategie 

silných stránek a příležitostí. Strategie využívá silné stránky podniku za účelem zhodnotit 

příležitosti identifikované ve vnějším prostředí. Jedná se v praxi o spíše méně častý jev, 

poněvadž málokterý projekt bývá natolik ideální, aby veškeré ukazatele poukazovaly  

na pozitiva. Výsledný stav je žádoucím, poněvadž každý podnik či instituce inklinuje k těmto 

výsledkům. I přes tento výsledek je nutné, aby docházelo k permanentní péči o silné stránky  

a tím pádem si tento příznivý stav patřičně chránit. Jde totiž o jádro společnosti (projektu),  

a právě z tohoto důvodu je potřebné k tomuto faktu přistupovat důsledně. 

 

SWOT analýza přináší přehled o veškerých zaznamenaných skutečnostech,  

které se vztahují k projektové studii. Výsledné hodnoty, jež jsme naměřili v důsledků 

maticových výpočtů, jsou příznivým odrazem pro realizaci avizovaného sportovního areálu. 

Převaha silných stránek nad slabými stránkami vykazuje pozitivní povahu, což je pro projekt 

velmi důležitým kritériem, poněvadž se jedná o významnou okolnost pro výstavbu.  

Slabé stránky je potřebné kontinuálně eliminovat, aby převládaly vždy silné stránky,  

což není v praxi vždy úplně snadno proveditelné. V případě příležitostí a hrozeb jsou 

vykazované hodnoty o něco vyrovnanější, avšak příležitosti předčily hrozby.  

V současné době, kdy nálada ve světě není optimální a nikdo nemůže s jistotou predikovat  

co společnost čeká, je nutné vytvářet rezervy a různá opatření, kterými bychom mohli 

eventuální hrozby vyloučit. 

 

Pro projekt jako takový je SWOT analýza velmi významným ukazatelem poukazujícím  

na realitu, do jaké míry je ve skutečnosti vhodné zabývat se realizací avizované myšlenky.  

Můžeme konstatovat pozitivní výsledky, neboť ve složité mozaice analýza napomáhá 

k dílčímu verdiktu, zda realizovat či nerealizovat projektově-případovou studii.  

SWOT analýza poskytuje bezesporu mnoho zajímavých poznatků a zjištění, které jsou nejen 

v řešení našeho problému nepostradatelnou součástí. 
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5 EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST PROJEKTU 

Projekt je zaměřen na vybudování sportovního areálu ve městě Luhačovice, který  zahrnuje 

pět víceúčelových hřišť, z nichž jedno je s asfaltovým povrchem a umožňuje tak v zimních 

měsících provozovat tradiční sporty, jako je především hokej. Dále tenisový kurt s umělým 

travnatým povrchem (3.generace), tenisový kurt s umělým travnatým povrchem (2. generace), 

víceúčelové  hřiště s umělým povrchem (3.generace), které je v podzimních a zimních 

měsících  kryto vytápěnou přetlakovou halou a plážové hřiště pro volejbalové nadšence.  

Sportovní areál je vhodným místem pro pořádání různých zajímavých kulturních, sportovních 

a společenských akcí.  

5.1 Rozpočet na výstavbu sportovního areálu 

V níže uvedené tabulce 5.1 jsou obsaženy jednotlivé položky, včetně cenové kalkulace, 

zabývající se vstupními náklady na projektovou studii. 

 
Tabulka 5.1 Rozpočet na výstavbu sportovního areálu 
 

Specifika dílčích projektových součástí Vstupní náklady 

Víceúčelové hřiště s umělým  povrchem – sezónně nafukovací hala 
(670 m2) 

4 450 000, -- 

Hřiště pro plážový volejbal - křemičitý písek 
(310m2) 

   900 000, -- 

Hřiště pro stolní tenis - betonový stůl s ocelovou pevnou sítí 
(67m2) 

   100 000, -- 

Venkovní univerzální hřiště - umělý travnatý povrch 2 generace 
(670m2) 

2 750 000, -- 

Tenisové kurt - umělý travnatý povrch 3 generace  
(870 m2) 

3 600 000, -- 

Zpevněná betonová plocha 
(330m2) 

1 400 000, -- 

Objekt -klubovna se sociálním zařízením  
(200m2) 

 4 650 000, -- 

Chodníky a pochůzné plochy v rámci celého objektu 
(600m2) 

  600 000, -- 

Přilehlé parkoviště  
(20 parkovacích míst) 

  900 000, -- 

Venkovní osvětlení areálu veřejného osvětlení s vyšším výkonem osvitu 
(8 lamp) 

  200 000, -- 

CELKEM (bez DPH a rezervy) 19 550 000, -- 
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+ DPH (20 %)    3 910 000,-- 

+ Rezerva pro případ zvýšení dodatečných nákladů (5%)      977 500,-- 

CELKEM  24 437 500,-- 

Zdroj: Vodohospodářské stavby Javorník – CZ7, vlastní zpracování. 

5.2 Možnosti financování projektu 

Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je stanovení si zdrojů financování,  

respektive odkud budou čerpány finanční prostředky za účelem realizace tohoto sportovního 

areálu. Vyskytuje se řada možností, prostřednictvím kterých je možné uvést projekt v život  

po finanční stránce, avšak ve skutečnosti hovoříme o nejproblematičtější části projektové 

studie. 

 
Myšleny jsou následující zdroje: 
 
 

 ROP NUTS II Střední Morava 

Evropská Unie usiluje prostřednictvím politiky soudržnosti o rovnoměrný hospodářský 

 i společenský rozvoj všech členských států a regionů v EU. Cílem je tedy zmírnit rozdíly,  

jak v životní, tak i ekonomické úrovni jednotlivých zemí EU. V rámci Evropského fondu  

pro regionální rozvoj (ERDF) je možné realizovat celou řadu projektů, které si kladou za cíl 

zmírnit tyto rozdíly mezi jednotlivými regiony tak, aby byla naplněna filozofie spočívající 

ve zkvalitňování dílčích oblastí, zvyšování konkurenceschopnosti EU s důrazem na udržitelný 

růst a inovaci veskrze schopnosti čelit výzvám 21. století jako celku. V případě sportovního 

areálu jde o akceptovatelný záměr spadající do této kategorizace. V případě realizace daného 

projektu je na místě zabývat se otázkou čerpání peněz z fondu EU, poněvadž podpora z těchto 

zdrojů aktuálně dosahuje spoluúčasti až do 85%, což je pro projekt velmi perspektivní  

a žádoucí. 

 

 Rozpočet města Luhačovice 

Vzhledem k tomu, že by byl projekt realizován z  podnětu města Luhačovice,  

bylo by žádoucí podpořit projekt zčásti z vlastních zdrojů. Lázeňské město Luhačovice  

je perspektivní lokalitou čerpající z celé řady tuzemských, ale i zahraničních návštěvníků. 

Z tohoto důvodu by byla pro rozvoj města spoluúčast žádoucí, ne-li nevyhnutelná.  

Město bezesporu disponuje rozpočtem, který umožňuje alespoň částečnou investici. 
                                                 
7 Firma, jež zaslala nabídkový list ve věci rozpočtu na výstavbu sportovního areálu, viz. příloha. 
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 Dotace Zlínského kraje 

Zlínský kraj, jakožto vyšší samosprávní celek zaštiťující jednotlivé obce či města v oblasti, 

klade značný důraz na rozvoj regionu. Z tohoto důvodu je pomoc ve prospěch města, 

respektive celého Zlínského kraje na místě. Obvykle podpora kraje bývá v drtivé většině 

založena spíše na symbolické platformě, poněvadž má v gesci i celou řadu jiných obcí a měst.  

 
 Dotace z Ministerstva financí 

Ministerstvo poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů. Instituce je velmi úzce 

propojena s politikou rozvoje regionů zaměřenou na jejich soudržnost a zvyšování 

konkurenceschopnosti v rámci EU, tzn. existuje eventuální možnost kalkulovat s podporou, 

avšak v současné ekonomické situaci plné úspor jde o vysoce nepravděpodobný jev.  

 
 Cizí zdroje 

Jedna z nejdůležitějších složek financování, poněvadž investovaná částka ve většině případů 

nepokryje veškeré investiční vstupy, a právě proto je nutné počítat s čerpáním investičního 

úvěru, který pokryje zbylou část vynaložených finančních zdrojů. V tomto případě by mělo 

lázeňské město Luhačovice povinnost zažádat některou z bankovních institucí o úvěr. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o subjekt spadající pod státní správu a má pestrou zkušenost 

s bankovními úvěry v celé řadě předcházejících realizovaných projektů, nemusel by být 

problém půjčku získat. 

5.3 Rizika realizace  

Existuje celé spektrum rizikových faktorů, jež mohou v menší či větší měře ovlivnit realizaci 

sportovního areálu pro volnočasového areálu v lázeňském městě Luhačovice v komplexním 

znění. V okamžiku realizace je nutné vytyčit si klíčové oblasti, které jsou základním 

kamenem pro úspěšné dokončení projektu.  

 
Mezi nejpravděpodobnější rizika řadíme následující: 

 
 Stavební práce 

Riziko změny v cenách stavebních prací by mělo poměrně vysoký dopad na realizaci projektu 

a  je považováno za významné finanční riziko. Dodatečné náklady by nemohly být 

považovány za způsobilé výdaje projektu a nebylo by možné na ně uplatnit dotaci. Významný 

nárůst úhrnného rozpočtu projektu by tedy měl za následek zvýšení finanční spoluúčasti 
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žadatele (města Luhačovice), což by realizaci projektu mohlo existenčně ohrozit. Riziko by 

mělo být eliminováno zřetelným nadefinováním cenových podmínek ve smlouvě 

s dodavatelem. 

 

 Stavební materiál 

Změny v cenách stavebních materiálů by měly identický vliv na realizaci projektu  

jako v předešlém případě. 

 

 Pokles počtu uživatelů 

Dopad poklesu potenciálních uživatelů může mít významný vliv na udržitelnost projektu,  

a to jak z pohledu finančního, respektive snížení tržeb, tak z  pohledu socioekonomických 

přínosů projektu. Eliminace výskytu tohoto rizika by měla být snižována propagací  

se zaměřením na cílové skupiny, které jsme si stanovili v předešlé kapitole. Důležitou součástí 

je taktéž údržba výstupů projektu v míře takové, aby byla udržena standardizace a kvalita 

poskytovaných služeb. Provoz areálu bude mít ve své gesci město Luhačovice, což znamená, 

že nositelem zodpovědnosti za udržitelnost výsledků projektu je právě statutární města 

Luhačovice. 

 

 Provozní náklady 

Růst provozních nákladů by mohl způsobit finanční ztráty z provozu sportovního areálu,  

které by musely být hrazeny z rozpočtu města, což by nebylo žádoucím jevem.  

Růst provozních nákladů může být způsoben zejména nárůstem cen energií. Toto riziko však 

není možné ze strany žadatele absolutně ovlivnit. 

5.3.1 Fáze přípravná 

 Zajištění dostatečných finančních zdrojů investora  

Dle směrnic financování projektů zařazených do programu (ROP NUTS II Střední Morava) 

musí být ze strany investora věnována významná pozornost požadavkům vedoucích  

k zajištění spolufinancování. Vhodným prvkem by bylo profinancování projektu za pomocí 

úvěru. 
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 Nereálné nastavení časového harmonogramu  

Nereálné nastavení časového harmonogramu může vést ke zpožděním v realizaci, nedodržení 

podmínek a následně k nevyplacení dotace. Riziko je eliminováno pečlivým plánováním 

celého projektu a především nastavením dostatečných rezerv v časovém harmonogramu 

projektu. 

 

 Nepřidělení dotace z EU 

V případě, že projekt nebude podpořen dotací z programu ROP NUTS 2 Střední Morava, 

musel by investor realizaci projektu odložit, neboť by nebylo možné realizovat projekt,  

nemá-li město dostatek prostředků na financování projektu. Poskytnutí dotace z  prostředků 

ROP je tudíž jedním z nejdůležitějších předpokladů pro možnou realizaci tohoto projektu.  

Velký důraz je kladen na přípravu podkladů pro vypracování projektu a předložení 

požadované dokumentace tak, aby bylo toto riziko eliminováno na co nejnižší úroveň.  

 

 Nekvalitní dodavatel 

Riziko je významné, neboť v průběhu realizace může daná skutečnost způsobit velké potíže 

a vést například k prodlužování harmonogramu a dalším sporům. Dodavatel by měl být 

vybrán na platformě regulérního výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.  

Navíc u veřejných zakázek je žádoucí zvolit externí firmu specializující se na organizaci 

veřejných zakázek, aby koordinovala jednotlivé procedury realizace projektu za účelem 

dosažení a uspokojení veškerých požadavků zadavatele.  

5.3.2 Fáze realizační 

 Nedodržení harmonogramu stavebních prací  

Riziko je v tomto případě poměrně vysoké. V případě nedodržení termínu stavby stanoveného 

ve smlouvě o dílo může dojít k situaci, že nebude včas vystaveno kolaudační rozhodnutí 

a vyhotovena závěrečná zpráva a může tak dojít k nesplnění podmínek projektu. Je nutno dbát 

na výběr kvalitního, spolehlivého a zkušeného zhotovitele stavby prostřednictvím výběrového 

řízení, ve kterém budou nastaveny podmínky pro výběr dodavatele tak, aby tato rizika byla 

minimalizována v co největší míře. Pro minimalizaci tohoto rizika by mělo být  

při sestavování časového harmonogramu projektu počítáno se zpožděními, respektive 

časovými rezervami. Nedílnou součásti projektu je erudovaná konfigurace smlouvy o dílo, 
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kde jsou vymezeny povinnosti dodavatele v případě nedodržení  předem stanoveného 

termínu. Zpravidla za každý den po termínů bývá uvalena sankce. 

 

 Nedostatečná koordinace prací v průběhu realizace projektu 

Riziko je relativně vysoké z pohledu dopadu, nicméně pravděpodobnost jeho výskytu je 

nepatrná. Minimalizace rizika je zajištěna pestrým složením projektového týmu, ve kterém by 

měly být zastoupeny osoby zajišťující koordinaci prací na úrovni technického zabezpečení 

stavby, finančního řízení a osoby z titulu plnění dotačního programu. 

 

 Nesplnění podmínek ROP NUTS 2 Střední Morava  

Významným finančním rizikem, kromě jiných v této části výše uvedených, může být  

i rozhodnutí o neproplacení dotace nebo její části v důsledku nesplnění podmínek.  

Toto riziko lze eliminovat či snížit pravděpodobnost jeho výskytu pečlivou analýzou 

problémů a kvalitním odhadem reálných možností výsledků realizace projektu. Projektový 

tým by měl být sestaven z pracovníků, kteří mají zkušenosti s přípravou a realizací obdobných 

projektů, čímž se riziko nesplnění podmínek ROP výrazně snižuje. Dohled nad dodržováním 

podmínek programu bývá zpravidla zajišťován především externími kapacitami, které 

zajišťují dotační management ve všech fázích projektu. 

5.3.3 Fáze udržitelnosti 

 Provozní rizika 

Rizikem je nedostatečná údržba sportovního areálu v budoucnosti, která by mohla vést  

ke zkrácení doby životnosti, respektive ke snížení kvalitativních parametrů a technického 

zázemí. V případě realizace za podpory dotačních programů je nutností, aby byla garantována 

udržitelnost projektu. Jde o dobu, po kterou musí příjemce dotace udržet výstupy projektu.  

Ve smlouvě o financování projektu je vyspecifikován závazek obsahující nutnost udržet 

výstupy projektu po určitou dobu. Obvykle období udržitelnosti trvá 3 – 5 let od ukončení 

prací na projektu. Žadatel je během této doby vázán velkým množstvím nařízení a předpisů 

Evropské unie. Má povinnost v pravidelných cyklech odevzdávat monitorovací zprávy, 

absolvovat celou řadu kontrol poskytovatele dotace a jiné záležitosti. Při nesplnění povinností 

spojených s udržitelností projektu může být žadatel v krajním případě i požádán o vrácení 

dotace nebo její části (Rozhovor – Michal Vrba, EUNICE CONSULTING a.s.). 



 56 
 

6 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ, NÁMĚTY A 
DOPORUČENÍ 

Následující kapitola  popisuje praktickou stránku projektu ve věci dotazníkového šetření.  

Má poukázat na fakt, zda realizace sportovního areálu je ze strany místních obyvatel  

i obyvatel  v přilehlém okolí akceptovatelnou či žádoucí myšlenkou.  

6.1 Předmět, cíl a objekt výzkumu 

Předmětem výzkumného zjišťování byla snaha zaujmout stanovisko vztahující se k fondu 

volného času, respektive jak často zdejší obyvatelé vykonávají sportovní činnost a do jaké 

míry je pro ně sport vlastně důležitou součástí života. Zda preferují sportovní komplexy  

či jednotlivá sportoviště. Následně, kolik finančních prostředků jsou ochotni měsíčně 

investovat do sportovních aktivit, eventuálně jakou sportovní aktivitu upřednostňují. 

 

Primárním cílem výzkumného šetření bylo nabýt zpětnou vazbu na otázku,  

zda by obyvatelé města Luhačovice a přilehlého okolí uvítali a navštěvovali tento sportovní 

komplex pro volnočasové aktivity s avizovanou nabídkou služeb.  

 

Objektem šetření jsou především obyvatelé lázeňského města Luhačovice a přilehlého okolí 

spadajícího do mikroregionu Luhačovického Zálesí, jež bereme v úvahu jakožto spádovou 

oblast. Konkrétně hovoříme o následujícího obcích: Biskupice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní 

Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, 

Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné a Velký 

Ořechov. 

6.2 Charakteristika zkoumaného souboru 

Anonymní výzkumné šetření probíhalo v období od 02.12.2011 do 02.03.2012 ve městě 

Luhačovice, a to konkrétně na informačním centru tak, aby vypovídající hodnota zkoumaného 

souboru byla co nejvěrohodnější. Navíc byl umístěn prostřednictvím celosvětově uznávaného 

fulltextového vyhledavače Google dotazník na internet s kritériem naší spádové oblasti, která 

je od počátku striktně vymezena tak, aby výsledné údaje byly co nejdůvěryhodnější. 

Výzkumného šetření se zúčastnil celkový počet 105 respondentů, což je bezesporu 

akceptovatelný vzorek.  
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6.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Technika sběru dat byla aplikována na celkový počet 105 tazatelů, kteří odevzdali vyplněný 

dotazník. Výzkum byl koncipován do jedenácti přímo formulovaných otázek, z čehož tři měly 

sociodemografickou povahu. V níže uvedeném textu, obohaceném o grafické vyjádření,  

si dovolím stručně interpretovat jednotlivé dílčí výsledky výzkumu. 

 

Pohlaví 
 

Z celkového množství 105 respondentů, jež se zúčastnili výzkumného šetření, bylo   

62 % mužů a 38 % žen. Jde o zcela pochopitelný jev, neboť mužská populace preferuje 

sportovní aktivitu daleko více, než-li protějšek, viz. tabulka a obrázek 6.1. 

 
Tabulka 6.1 Pohlaví respondentů 
 
Pohlaví respondentů 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Muž 65 62 % 

Žena 40 38 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.1 Pohlaví respondentů 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
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Věk 
 

Dotazník byl koncipován do čtveřice věkových kategorií, což by měl být dostačující rozptyl. 

Ve věkové kategorii 15 – 26 let se zúčastnilo šetření 30 %. Následně bylo 42 % ve věkovém 

rozpětí 27 – 40 let. 22 % respondentů bylo mezi 41 – 56 rokem a zbylých 6 % bylo ve věku 

57 a více let, viz. tabulka a obrázek 6.2. 

 
Tabulka 6.2 Věk respondentů 
 
Věk respondentů 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

15 – 26 let   32   30 % 

27 – 40 let   44   42 % 

41 – 56 let   23   22 % 

57 a více let     6     6 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.2 Věk respondentů 
 

Věk respondentů

32

44

23

6

15 – 26 let

27 – 40 let

41 – 56 let

57 a více let

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
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Bydliště 
 

Existovala pouze dvojice možných odpovědí. Příčinou bylo diagnostikovat, do jaké míry  

je zájem navštěvovat sportovní areál ze strany místních obyvatel města Luhačovice a na druhé 

straně z  přilehlého okolí definovaného Mikroregionem Luhačovické Zálesí. 67 %respondentů 

pochází z města Luhačovice, zbylých 23 % z přilehlého okolí, viz. tabulka a obrázek 6.3. 

 
Tabulka 6.3 Bydliště respondentů 
 
Bydliště respondentů 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Luhačovice   70   67 % 

Přilehlé okolí   35   23 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.3 Bydliště respondentů 
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  Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

1) Jaký význam pro Vás má pojem volný čas? 
 

Respondent měl v avizované otázce na výběr z pětice možných variant. Otázka byla položena 

z toho důvodu, aby respondent pochopil, že operujeme primárně s volným časovým fondem. 

35 % tazatelů odpovědělo, že volný čas rovná se čas pro své záliby. 32 % uvedlo 

relax/odpočinek. Absolutní nicnedělání označilo 10 %, pro 16 % dotazovaných je volný čas 
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ztělesněním sportování a 6% uvedlo jiný, blíže však nespecifikovaný význam, viz. tabulka a 

obrázek 6.4. 

 
Tabulka 6.4 Jaký význam pro Vás má pojem volný čas? 
 
Jaký význam pro Vás má pojem volný čas? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Čas pro mé záliby   37   35 % 

Relax/odpočinek   34   32 % 

Absolutní nicnedělání   11   11 % 

Sportování   17   16 % 

Jiné …     6     6 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.4 Jaký význam pro Vás má pojem volný čas? 
 

Jaký význam pro Vás má pojem volný čas?

37

34

11

17

6

Čas pro mé záliby

Relax/odpočinek

Absolutní nicnedělání

Sportování

Jiné …

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

2) Je pro Vás sport důležitou součástí života? 
 

Cílem otázky měla být snaha zjistit, kolik z respondentů pokládá sportovní aktivitu  

za důležitou  a naopak. Výsledky poukazují na skutečnost, že takřka ¾, respektive 70 % 

dotazovaných považuje sport za důležitou součást života, naopak 30 % je opačného tvrzení, 

viz. tabulka a obrázek 6.5. 



 61 
 

Tabulka 6.5 Je pro Vás sport důležitou součástí života? 
 
Je pro Vás sport důležitou součástí života? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Ano   74   70 % 

Ne   31   30 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.5 Je pro Vás sport důležitou součástí života? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

3) Jak často se věnujete sportu? 
 

Je důležité diagnostikovat, do jaké míry se obyvatelé ve svém životě věnují sportovním 

aktivitám. Zjišťovací otázka si klade za cíl vyjádřit potenciál projektové studie a míru zájmu. 

Každý den sportuje úctyhodných 11 % respondentů, přičemž několikrát do týdne 25 %, 

následně několikrát do měsíce 24 %. Velmi málo vykonává sport celkem 30 % procent 

tazatelů a pasivní postoj ke sportu zaujímá 10 %, viz. podrobné vyjádření v tabulce  

a obrázku 6.6. 
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Tabulka 6.6 Jak často se věnujete sportu? 
 
Jak často se věnujete sportu? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Každý den   12   11 % 

Několikrát do týdne   26   25 % 

Několikrát do měsíce   25   24 % 

Velmi málo   31   30 % 

Vůbec   11   10 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.6 Jak často se věnujete sportu? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

4) V případě volby, upřednostňujete raději? 
 

Smyslem otázky bylo naleznout v případě svobodné volby odpověď na preferenci 

respondentů. Zda  upřednostňují sportovní komplexy, eventuálně dávají-li přednost 

jednotlivým sportovním areálům. Z dotazníku vyplývá, že pro sportovní komplexy  

se vyslovilo 69 % občanů, naproti tomu jednotlivá sportoviště má v oblibě zbylých 31 %,  

což vypovídá o trendu sportovních komplexů, viz. tabulka a obrázek 6.7. 
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Tabulka 6.7 V případě volby, upřednostňujete raději? 
 
V případě volby, upřednostňujete raději? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Sportovní komplexy   72   69 % 

Jednotlivá sportoviště   33   31 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.7 V případě volby, upřednostňujete raději? 
 

V případě volby, upřednostňujete raději?

72

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sportovní komplexy

Jednotlivá sportoviště

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

5) Kolik jste ochotni měsíčně investovat do sportovních aktivit? 
 

V důsledku měnících se podmínek v životním stylu dochází ke stále častějším změnám 

v přístupu ke sportovním aktivitám. Populace si uvědomuje nutnost věnovat se sportu a s tím  

i ochotou investovat do tohoto zdravého životního postoje. 24% respondentů není ochotných 

vynaložit ani jednu korunu, což není v našem případě ideální, avšak zbylých 76 % je ochotno 

do sportu investovat, z čehož 49% tvoří investice do 500 CZK a 28% investice nad 500 CZK 

do měsíce, což má nepochybně perspektivní pointu, viz. tabulka a obrázek 6.8. 
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Tabulka 6.8 Kolik jste ochotni měsíčně investovat do sportovních aktivit? 
 
Kolik jste ochotni měsíčně investovat do sportovních aktivit? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

0 CZK   25   24 % 

Do 500 CZK   51   48 % 

Nad 500 CZK   29   28 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.8 Kolik jste ochotni měsíčně investovat do sportovních aktivit? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

6) V případě realizace sportovního areálu, navštěvovali byste jej? 
 

Jedná se bezesporu o nejdůležitější otázku, jež poukazuje na potenciální zájem ze strany 

obyvatel města Luhačovice a jeho okolí. 43 % respondentů zaujímá stanovisko, že určitě areál 

budou navštěvovat. K odpovědi spíše ano se přiklonilo 30 %. Odpověď spíše ne uvedlo pouze 

5 % tazatelů. Rezolutní reakci ve znění určitě ne odpovědělo 10 % , zbylých 13 % neví. Suma 

sumárum téměř 73 % je přesvědčeno o své návštěvě sportovního areálu, což je velmi pozitivní 

prognóza analýzy, viz. tabulka 6.9. 
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Tabulka 6.9 V případě realizace sportovního areálu, navštěvovali byste jej? 
 
V případě realizace sportovního areálu, navštěvovali byste jej? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Určitě ano   45   43 % 

Spíše ano   31   30 % 

Určitě ne     5     5 % 

Spíše ne   10     9 % 

Nevím …   14   13 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
 
 
Obrázek 6.9 V případě realizace sportovního areálu, navštěvovali byste jej? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
 

7) Jakou aktivitu byste preferovali při návštěvě sportovního areálu? 
 

Otázka byla koncipována tímto způsobem, neboť primární důraz sportovního areálu je kladen 

na tenisovou plochu. Výstupem mělo být potvrzení této skutečnosti, tzn. zda respondenti 

potvrdí zájem o tuto koncepční myšlenku, což se potvrdilo. Tenis zvolilo 37 %, volejbal 

označilo 23 %, hokej uvedly pouze 3 % respondentů, fotbal 17 %, basketbal 8 %, házená 2 %, 

nohejbal 3% a o stolní tenis má zájem 8 % dotazovaných. Detaily jsou obsaženy v tabulce  

a obrázku 6.10.  
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Tabulka 6.10 Jakou aktivitu byste preferovali při návštěvě sportovního areálu? 
 
Jakou aktivitu byste preferovali při návštěvě sportovního areálu? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Volejbal   24   23 % 

Tenis   39   37 % 

Hokej     3     3 % 

Fotbal   18   17 % 

Basketbal     8     8 % 

Házená     2     2 % 

Nohejbal     3     3 % 

Stolní tenis     8     8 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 

Obrázek 6.10 Jakou aktivitu byste preferovali při návštěvě sportovního areálu? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
 

9) Existuje nějaká sportovní aktivita, kterou ve výpisu postrádáte a uvítali byste ji? 
 

Volně stylizovaná otázka, kde mohl každý z respondentů uvést jakoukoliv sportovní aktivitu, 

kterou by uvítali, nebo rádi v případě realizace sportovního areálu provozovali. Objevila  

se celá řada odpovědí, avšak převládalo nevyplněné políčko, tzn. bez odpovědi.  

Mezi reakcemi se objevil lakros, squash, atletické hřiště, bowling či wellness.  

Podrobnosti v tabulce a obrázku 6.11. 
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Tabulka 6.11 Existuje nějaká sportovní aktivita, kterou ve výpisu postrádáte a uvítali byste ji? 
 
Existuje nějaká sportovní aktivita, kterou ve výpisu postrádáte a uvítali byste ji? 

Kritérium výzkumu Počet odpovědí Procentuální vyjádření 

Lakros     1     1 % 

Squash     3     3 % 

Atletické hřiště     2     2 % 

Bowling     5     5 % 

Wellness     3     3 % 

Nevím     9     9 % 

Odpověď neuvedena   82   77 % 

CELKEM 105 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 

 
Obrázek 6.11 Existuje nějaká sportovní aktivita, kterou ve výpisu postrádáte a uvítali byste ji? 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníku. 
 

Dílčí shrnutí 
 

Výstupem dotazníkového šetření je celá řada zajímavých poznatků, které vyjadřují pestrost 

jednotlivých názorových proudů tazatelů. Valná většina (74%) respondentů vnímá sport jako 

důležitou součást života, což je bezesporu významný element. Dalším uchopitelným 

atributem jsou vykazované hodnoty vyjadřující, jak často se subjekty výzkumného šetření 

věnují sportu. Pouze 10 % ke sportu absolutně neinklinuje, což je v tomto případě velmi 

přijatelný stav.  Dalším argumentem proč realizovat projektovou studii je i skutečnost  
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preference sportovních komplexů před jednotlivými sportovišti.  Tazatelé jsou i ochotni 

investovat do sportovních aktivit. Výsledky vykazují pozitivní predikci,  

poněvadž více jak ¾ dotazovaných jsou ochotni za poskytované služby sportovního areálu 

zaplatit. Potenciál realizace sportovního komplexu umocňuje i dotaz ve věci navštěvování 

areálu v případě uvedení myšlenky v život.  Výsledky dotazníkového šetření jasným 

způsobem poukazují na enormní zájem ze strany občanů města Luhačovic a jeho 

bezprostředního okolí,  což je v otázkách realizace nepochybně důležitým měřítkem. 

6.4 Komplexní zhodnocení 

V diplomové práci je zakomponovaná řada analýz, prostřednictvím kterých jsem nabyl 

mnoho poznatků, jejichž výstupem je odpověď na cíl práce, jinými slovy, reakce na realizaci 

sportovního areálu pro volnočasové aktivity ve městě Luhačovice. Aplikována byla analýza 

makroprostředí a mikroprostředí, která společně se SWOT analýzou a dotazníkovým šetřením 

potvrdila perspektivu této projektové studie, viz. níže.  

 

Z hlediska makroprostředí nabízí projekt nové pracovní příležitosti, současně splňuje vizi 

města, která je založena na zlepšení kvality života na území Luhačovicka. Zdejší oblast navíc 

není nijak zvláště zatížená potížemi s  nezaměstnaností. Průměrná nezaměstnanost 

bezprostředního okolí osciluje hodnotu 7%, což poukazuje na silnou oblast s tržním 

potenciálem. Důležitým argumentem je i současná akcelerace všeobecného zájmu o zdravý 

životní styl za pomoci pohybových aktivit  jakožto důležité složky života. 

 

Analýza mikroprostředí vykazuje  pro spádovou lokalitu pozitivní rozložení konkurenčních 

sil, neboť v samotném městě Luhačovice existuje výlučně jeden konkurent. Z hlediska 

postavení na trhu to není špatná výchozí pozice. Ostatní subjekty provozující homogenní 

služby jsou nejblíže 5.1 km (Biskupice), následně 12 km (Slavičín) a 13 km (Uherský Brod). 

Aplikovaná cenová politika kopíruje styl konkurenčních subjektů tak, aby nevznikal zbytečný 

prostor pro spekulativní chování. Vzhledem k tomu, že jsou Luhačovice považovány  

za relativně bohaté město, existuje zde celé spektrum substitučních aktivit, které mohou 

v očích potenciálního klienta podnítit zamyšlení se nad otázkou, jaký druh aktivity vykonávat. 

 

Z vypracované SWOT analýzy vyplývá, že v otázkách realizace sportovního areálu převažují 

silné stránky nad slabými a současně nepatrně převažují příležitosti před hrozbami.  
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I když se jedná o méně častý jev, je v zájmu každého projektu, aby výstupy ze SWOT analýzy 

vykazovaly tento pozitivní verdikt. Je nutností patřičným způsobem pečovat o silné stránky 

tak, aby tento příznivý stav setrval co možná nejdéle. Pro projekt jako takový je SWOT 

analýza velmi významným ukazatelem, poukazujícím na fakt, do jaké míry je ve skutečnosti 

vhodné zabývat se realizací avizované myšlenky.   

 

Výzkumné šetření prováděné prostřednictvím dotazníku bylo aplikováno na celkový počet 

105 tazatelů, kteří odevzdali vyplněný dotazník.  Výzkum byl koncipován do jedenácti přímo 

formulovaných otázek, z čehož tři měly sociodemografickou povahu. Ze sběru dat vyplývá 

řada podnětných skutečností, jež poukazují na cíl diplomové práce. Kupříkladu valná většina 

respondentů vnímá sport jako důležitou součást života. Dotazovaní pravidelně provozují 

volnočasové aktivity, navíc většina z nich upřednostňuje sportovní komplexy před 

jednotlivými sportovišti. Tazatelé jsou taktéž ochotni do sportovních aktivit investovat,  

toto tvrzení uvedly více jak ¾ dotazovaných. Pozitivní predikci umocňuje i odpověď  

na návštěvnost areálu v případě uvedení myšlenky v život. Pouze 5 respondentů uvedlo 

negativní reakci. 

 

Dílčí výsledky jednotlivých analýz evidentně poukazují na kredibilitu avizovaného záměru. 

Lázeňské město Luhačovice je situováno příznivě, neboť konkurenční rozložení sil  

ve zdejším teritoriu nabízí nepochybně potenciál pro vstup nového hráče na kolbiště zvané 

trh. Je více než jasné, že ve všech odvětvích a u všech realizací takřka čehokoliv existují 

rizika, překážky a negativní jevy, které mohou projekt přímo či nepřímo ovlivnit,  

ne-li ukončit. Je nutné brát ohled na eventuální potíže, které mohou nastat. Identifikace 

potenciálně možných nezdarů je nezbytnou součástí predikce, která má pomoci při eliminaci 

těchto problémů. Nicméně v diplomové práci převládají pozitiva, která nepochybně deklarují 

význam projektu a s tím spjatého potenciálu realizace sportovního areálu. 
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7 ZÁVĚR 

Vlivem globalizace a nástupu moderních trendů v životním stylu si populace stále častěji 

uvědomuje význam a důležitost pohybových aktivit. Ty jsou zdrojem energie,  

mající všeobecně známé preventivní účinky. Volnočasové aktivity zažívají v současné době 

neskonalý boom, což zapříčiňuje růst poptávky po sportovních komplexech, areálech  

či sportovištích, kde je možné uspokojovat potřeby plynoucí z individuálních tužeb jedince, 

potažmo kolektivu. 

 
Luhačovice, jakožto lázeňské město, je považováno z hlediska projektu, díky tržnímu 

potenciálu, kupní síle, vhodné lokalitě, konkurenceschopnosti a poptávce po službách tohoto 

typu za vhodnou strategicko-investiční lokalitu. Myšlenka realizace sportovního areálu  

má rozhodně šanci ucházet se o pozornost politických představitelů, jak města Luhačovice, 

tak i samozřejmě Zlínského kraje. 

 

Závěry diplomové práce zpracované za účelem stanovení autentické reakce na možnou 

realizaci sportovního areálu pro volnočasové aktivity jsou nepochybně příznivého charakteru. 

Veškeré metody výzkum, jež byly aplikovány v analytické části, vypovídají o vzájemném 

konsenzu. Metodiky, myšleno dotazníkové šetření, analýza mikroprostředí a makroprostředí 

společně se SWOT analýzou poskytly realistický rozbor této projektové studie.  

Samozřejmě se objevila i řada dílčích negativních zjištění, která by mohla konečný verdikt 

ovlivnit, avšak z avizovaných analýz je patrná převaha pozitivních  výsledků, které predikují 

potenciál projektu v celé své komplexnosti.  

 

Celá diplomová práce je koncepčně zkonstruována tak, aby poskytovala čtenáři  

co možná nejvěrohodnější zdroj informací, jehož posláním je argumentovat otázky vztahující 

se k realizaci tohoto investičního záměru, což je považováno za alfu a omegu.  

Navzdory celé řadě faktorů, které ovlivňují realizaci, je navrhovaná projektová studie velmi 

perspektivní a progresivním s mnoha ambiciózními prvky. Ty můžou lázeňskému městu 

pomoci při jeho rozvoji kvalitní občanské vybavenosti.  

 

Ze strategického hlediska pokládám myšlenku za akceptovatelnou, neboť expanze města  

je základním stavebním kamenem pro rozvoj společnosti v ní žijící. Jsem přesvědčen,  

že výsledky diplomové práce mohou být podnětem pro další výzkum, ne-li pro město 
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samotné, které by se uvedeným tématem mohlo či mělo zabývat.  

Věřím, že v případě vykonání podrobnějších rozborů, budou výsledné hodnoty kopírovat 

výstup z této diplomové práce.   
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Příloha 1 – Dotazník 
 

Vážená paní/slečno, vážený pane, 
v rámci vypracování své diplomové práce na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava provádím 
průzkum veřejného mínění týkající se tématického celku „Analýza realizace sportovního 
areálu pro volnočasové aktivity“ se zaměřením na město Luhačovice. 
Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku. 
Dotazování je anonymní a určeno výlučně ke studijním účelům. 
Děkuji Vám za vstřícnost a čas věnovaný dotazování. 
 
Jakub Lukáš 
 
POHLAVÍ:       VĚK: 
 

 muž        15 – 26 let 
 žena        27 – 40 let 

         41 – 56 let 
         57 a více 
 
BYDLIŠTĚ: 
 

 Luhačovice 
 přilehlé okolí 

 
1) Jaký význam pro Vás má pojem volný čas? 
 
  čas pro mé záliby 

 relax/odpočinek 
 absolutní nicnedělání 
 sportování 
 jiné … 

 
2) Je pro Vás sport důležitou součástí života? 
 

 ano 
 ne 

 
3) Jak často se věnujete sportu? 
 

 každodenně 
 několikrát do týdne 
 několikrát do měsíce 
 velmi málo 
 vůbec 

 
4) V případě volby, upřednostňujete raději? 
 

 sportovní komplexy 
 jednotlivá sportoviště
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5) Kolik jste ochotni měsíčně investovat do sportovních aktivit? 
 

 0 CZK 
 do 500 CZK 
 nad 500 CZK 

 
6) V případě výběru, upřednostňujete raději? 
 

 vstup jednorázový 
 permanentka 

 
7) V případě realizace sportovního areálu, navštěvovali byste jej? 
 

 určitě ano 
 spíše ano 
 určitě ne 
 spíše ne 
 nevím 

 
8) Jakou aktivitu byste preferovali při návštěvě sportovního areálu? 
 

 volejbal 
 tenis 
 hokej 
 fotbal 
 basketbal 
 házená 
 nohejbal 
 stolní tenis

 
9) Existuje nějaká sportovní aktivita, kterou ve výpisu postrádáte a uvítali byste ji? 
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Příloha 2 – Nabídka výstavby sportovního areálu  

 

Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. 
Veselí nad Moravou, PSČ 698 01 

IČ: 26229455 
www.vhsjavor.cz 

 
Jakub Lukáš 
Pitín 341 
687 71. Bojkovice 
2012-03-22 
 
 
NABÍDKA VÝSTAVBY SPORTOVNÍHO AREÁLU (Luhačovice) 
 
 
Dobrý den pane Lukáš, 
 
Dovolujeme si reagovat na Vámi zaslanou poptávku ve věci realizace sportovního areálu ve 
městě Luhačovice. Nesmírně si vážíme Vašeho zkontaktování právě naší společností, která se 
zabývá  různorodými činnostmi v oblasti stavebnictví. 
 
Vámi zadaná poptávka je velmi jednoduše charakterizována, proto není možné adekvátním 
způsobem zcela obsáhnout náklady spjaté s realizací, chápáno od A do Z. Z tohoto důvodu 
uvádíme pouze rámcovou cenovou nabídku, která věřím, že pro Vás bude mít v počátku 
projektu dostatečnou váhu. 
 
Vymezení jednotlivých rozpočtových komponentů: 
 
- Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – sezónně nafukovací hala 4 450 000,-- KČ 
- Hřiště pro plážový volejbal – křemičitý písek       900 000,-- KČ 
- Hřiště pro stolní tenis – betonový stůl s ocelovou pevnou sítí     100 000,-- KČ 
- Venkovní univerzální hřiště – umělý travnatý povrch 2 generace  2 750 000,-- KČ 
- Tenisový kurt – umělý travnatý povrch 3 generace   3 600 000,-- KČ 
- Zpevněná betonová plocha       1 400 000,-- KČ 
- Objekt – klubovna se sociálním zařízením     4 650 000,-- KČ 
- Chodníky a pochůzné plochy v rámci celého objektu      600 000,-- KČ 
- Přilehlé parkoviště o celkové kapacitě 20 parkovacích míst     900 000,-- KČ 
- Venkovní osvětlení areálu          200 000,-- KČ 
 
 
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či dotazů se na mě neváhejte obrátit. 
 
S úctou a přáním všeho dobrého 
 
Petr Svízela 
 


