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1. Úvod
Sport je v dnešní době brán jako společensko-kulturní fenomén. V 21. století se tak stává 

neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ať už v aktivní nebo v pasivní formě. 

Každoročně se zvyšují finanční prostředky putující do oblasti sportu. Ale i přes současnou 

finanční krizi se situace v této oblasti nijak zvlášť nemění. Různé sportovní organizace jsou 

financovány  pomocí  státních  dotací,  Evropského  rozvojového  fondu  a  nadnárodních 

společností,  které poskytují finanční prostředky např. na výstavby nových sportovišť nebo 

také na renovace stávajících sportovišť.

K moderním druhům sportu patří také balónové létání, které se stává stále více populární. 

Létání v sobě spojuje dva aspekty. První z nich je příval adrenalinu z velkých výšek a druhý 

přináší pohled na krásy krajiny pod námi. Právě tyto aspekty inspirují mnohé k vyzkoušení 

tohoto zcela  odlišného druhu sportu,  ve  kterém se člověk odpoutá od země a vzlétne  do 

vysokých výšek. 

Balónové létání má velmi bohatou historii. Od pradávna toužili lidé podobat se ptákům 

a všemožně se pokoušeli různými silami pokořit nebesa. Dvousetletá tradice v balónovém 

létání byla přisouzena, v roce 1783, bratrům Montgolfierovým. Jejich první pokus, kterým 

se pokusili uskutečnit výpravu k nebesům, s balónem vyrobeným z taftu, s roštem, na kterém 

spalovali slámu a posádkou, kterou tvořili kohout, beran a kachna, se jim podařilo vzlétnout 

do oblak.

Od  toho  času  uplynula  velmi  dlouhá  doba,  a  tak  se  změnila  i  podoba  dnešních 

horkovzdušných  balónů.  Věda  se  neustále  posouvá  dopředu,  a  proto  jsou  dnešní  balóny 

vyrobeny z nylonové textilie  odolné  proti  vysokým teplotám,  koše  jsou pletené  z  proutí.  

Hořákem  ohřívaný  vzduch  v  obalu  malého  sportovního  balónu  unese  třísetkilový  balón, 

tříčlennou posádku a palivo. Rychlost a kurs letu balónu určuje směr a síla větru. Balón létá 

ve výšce korun stromů nebo může nastoupat do několika kilometrové výše.

 Sportovní balónové létání je sport jako každý jiný. Balóny jsou výškově říditelná letadla. 

Jejich řízení spočívá v hledání a využívá těch správných vzdušných proudů pro let přesně 

podle plánu pilota balónu. V balónovém létání se soutěží v desítkách různých disciplín, které 
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mají pevně daná pravidla, jedná se o lety na vzdálenost nebo na cíl. Tento druh sportu je směs 

adrenalinu a zábavy v jednom. Nejlepší piloti  jsou schopni  po hodinovém letu z  povinné 

vzdálenosti několika kilometrů naletět na cíl s balónem unášeným větrem s centimetrovou 

přesností.

Cílem diplomové práce je zaměřit  se na systém fungování provozu a financování 

vyhlídkových letů balónem. Zjistit jaké finanční prostředky jsou potřeba ke skutečnému 

chodu tohoto druhu sportu. 

Sběr  informací  bude  získán  formou  rozhovoru,  nahlédnutím  do  různých  interních 

dokumentů  a  bude  probíhat  v  občanském  sdružení  Balóny  EU  v  Buchlovicích,  které 

provozuje balónové létání nad naší krajinou nebo nad Alpami. 
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2. Teoretické vymezení  pojmů

Teoretická  část  práce  se  věnuje  vysvětlení  základních  pojmů,  které  jsou  úzce  spjaty 

s  danou  tématikou.  Jsou  to  především  pojmy  z  oblasti  sportu,  definice  sportu,  historie 

balónového létání a druhy balónového létání. Dále pak přiblížení pojmů občanské sdružení 

a informace o  jeho založení,  financování sportu v České republice,  správě daní v České 

republice, reklamě a jejich cílech, účetnictví občanského sdružení a posledním bodem této 

části jsou výzkumné techniky a metody. V neposlední řadě také přibližuji způsob získávání 

informací pomocí práce s dokumenty a metody pozorování, také se blíže zabývá rozhovorem, 

který je základním druhem výzkumného šetření pro diplomovou práci.

2.1 Definice sportu
Sport  je  považován za  složku tělesné kultury.  Pojem sport  vznikl  ve  14.  století  a  byl 

odvozen od slova latinského původu „disportate“ což znamená bavit se, trávit příjemný čas. 

Význam slova původně nebyl takový  jak ho známe dnes, ale znamenal vyplnění volného času 

neboli doslova útěk od práce. Sport je zaměřen na dosažení vysoké výkonnosti ve zvolené 

sportovní specializaci a  uplatnění v soutěžích. [2- Durdová]

Existuje  celá  řada  definicí  sportu,  které  se  dají  rozčlenit  do  různých  kategorií.  Tyto 

kategorie se od sebe liší v jednotlivých pojetích, které lze rozdělit dle těchto hledisek:

• definice dle úrovně sportovních soutěží,

• dělící sporty na kolektivní a individuální,

• dělící na kontaktní a nekontaktní,

• na sport amatérský a profesionální,

• definice kladoucí důraz na vymezení tělocvičných aktivit,

• definice vycházející z funkcí sportu,

• definice vymezující na národní a tradiční sporty,

• definice založené na zdravotním aspektu a na rizika ve sportu,

• vycházející z jednotlivých sportovních disciplín,

• definice sportu vzhledem ke sportovnímu tréninku,

• definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí.
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Obecně  lze  říci,  že  všechny  tyto  definice  sport  popisují  v  užším  slova  smyslu  jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo v širším smyslu jako společenský faktor. V dnešní podobě 

je  sport  brán  jako  denní  pohybová  aktivita,  která  je  řízena  pravidly  a  výsledky  jsou 

pozorovatelné a měřitelné s jinými výsledky jiných soutěžících ve stejné sportovní disciplíně. 

Sport je považován za složku tělesné kultury. [2- Durdová]

2.1.1 Historie balónového létání
„Lidé  po  dlouhá  staletí  toužili  ovládnout  vzduch,  dávno  před  tím,  než  se  provedení  

skutečného, ustáleného pilotovaného letu stalo realitou. Snaha dostat se do vzduchu a letět  

byla u mnoha snílků a dobrodruhů vedena nutkáním vyrovnat se ptákům. Ptáci přece tak  

snadno opouštějí zem a vznášejí se v oblacích. Nemůže být tedy těžké je napodobit a vznést  

se do vzduchu. Jakkoliv se ve své době tyto myšlenky zdály být logické a přetrvaly několik  

staletí, v cestě za uskutečněním dávného snu přiváděly své zastánce do slepé uličky.“ 1

Historie balónového létání je pevně spjata se jmény bratrů Montgolfierových, kteří byli 

prvními, kdo uskutečnil výpravu k obloze.  Podle dostupných informací tomu však tak není. 

Toto zařízení bylo používáno v různých podobách již mnohem dříve.  Objevil  se u kmenů 

ze střední Asie a v dalších lokalitách zejména pak v Číně. V našich podmínkách jsou první 

zmínky o balónech u kmene Hyperborejců ze severního pobřeží  Evropy.  Popisuje  se,  jak 

nějaká vrstva kněží dokázala ovládat vzduch a umění létat. Zjistilo se však, že více než létání 

to byly omamné byliny, které způsobovaly halucinace, připomínající stav vznášení. 

18. století bylo zahájeno pokusem, který připravil na dvoře portugalského krále Bartolomeo 

Laurenco  de  Guzmao.  Vyrobil  z papíru  a  vrbového  proutí  kouli,  kterou  naplnil  horkým 

vzduchem. Tento vynález vypustil 4. února 1709 na nádvoří svého pána v Portugalsku. V roce 

1762 o sobě dávají vědět Jihoameričané,  konkrétně Peruánec Santiago de Cardenas, který 

navrhuje  letadlo,  které  je  lehčí  než  vzduch.  Takové,  že  by  s ním  byl  schopen  přeletět 

i Atlantský oceán. V roce 1766  přichází nová zpráva, že angličan Henry Cavendish objevil 

látku,  která je k plavbě vzduchem mnohem využitelnější než vzduch. Byl to vodík. Tento 

prvek je podle něj sedmkrát lehčí než vzduch. Ve stejném roce se ozývá Tiberius Cavallo, 

1 LOWE, Malcolm V. Svět letectví, historie a současnost. 1.vydaní. Dobřejovice: Rebo Productions CZ, spol 

s r.o.2008.  Str.128. 
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který zjistil,  že vodík není lehčí sedmkrát,  ale čtrnáctkrát.  Balónové létání mělo najednou 

otevřenou cestu k úspěchu, ale k ničemu zásadnímu nedošlo. [18- Rypl] 

  Lety  balónem jsou  obecně  velmi  atraktivní  a  mají  velkou  odezvu  mezi  přímými 

pozorovateli.  Balónové létání  má bohatou historii.  Lidé se už od pradávna snažili  pokořit 

nebesa. Podařilo se jim to až díky balónu. Balónové létání je založeno na principu aerostatů. 

Aerostaty využívají ke vztlaku (síle), která vynese posádku do výše medium, které je lehčí 

než vzduch. U plynových balónů jsou tímto mediem vzácné plyny hlavně helium nebo vodík. 

Plyn vyplní uzavřený textilní obal, pod kterým je zavěšen koš pro posádku. 

    Montgolfiéra neboli česky horkovzdušný balón je letadlo, jehož vztlak tvoří ohřátý vzduch, 

který je lehčí než vzduch v okolním prostředí balónu. Takový balón byl prvním vzdušným 

prostředkem, který mohl dopřát lidem pocit, že se ocitli ve třetí dimenzi. V roce 1783 bratři  

Montgolfierové začali více než dvousetletou tradici balónového létání. Balónem vyrobeným 

z taftu, s roštem, ve kterém spalovali slámu. Podoba dnešních horkovzdušných balónů je, že 

jsou vyrobeny z polyesterové textilie  odolné proti  vysokým teplotám a koše jsou pletené 

z proutí. Speciálním hořákem ohřívá vzduch v obalu malého sportovního balónu o objemu 

2  200  m3 třísetkilový  balón,  tříčlennou  posádku  a  palivo  (propan  v  ocelových  lahvích 

je dostačující na dvě hodiny letu).

Balónové létání slouží jako prostředek zábavy a zároveň jako nosič reklamy, provozuje 

se nad atraktivními lokalitami. Let trvá s ohledem na množství paliva obvykle jednu až dvě 

hodiny. Důležitá je především bezpečnost letu, kdy předpokladem takového letu je vhodné 

počasí,  nesmí být příliš větrno.  Balón málokdy překoná vzdálenost větší  než 15 - 20 km. 

Statisticky  patří  balón  k  nejbezpečnějším  leteckým  prostředkům.  Fatálních  nehod 

je  minimálně  a  jen  výmečně  dochází  k  úrazům  končetin,  které  jsou  často  následkem 

"dlouhého"  přistání  v  náhle  zesíleném  větru.  I  když  patří  ballooning  k  nejkrásnějším 

zážitkům,  je  to  nepřirozený  pohyb  ve  třetím  rozměru,  tedy  tam,  kam  příroda  člověka 

nepředurčila. Velká zodpovědnost je při tomto sportu zcela na  místě, protože většina letu 

se uskutečňuje ve velkých výškách nad zemí a vodou. [19]
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2.1.2 Druhy letů

   Pro svůj vzlet nepotřebuje balón letiště ani žádný hangár. Je daleko skladnější než letadlo 

a není tak náročný na prostor, protože nelétá z jednoho konkrétního místa na druhé. Létání 

balónem se dělí na sportovní a balónové létání. Vhodné startoviště balónů může být libovolná 

louka, hřiště, strniště, volná plocha o velikostí tenisového kurtu. Start balónu začíná tím, že 

se roztáhne obal v celé jeho délce, karabinami se připne k zatím ležícímu koši, na kterém jsou 

pevně vztyčeny hořáky a  v  rozích  připevněny palivové  láhve,  ventilátorem se  do  balónu 

nažene vzduch. Potom pilot opatrně obal vytopí hořákem, balón se vyrovná do letové pozice, 

nastoupí pasažéři a cesta za dobrodružstvím může začít.

Cestu  nelze  přesně  určit,  nikdy  není  předem jasné  kam  balón  poletí  a  kde  přistane. 

Hlavním aktérem je pilot, který vybírá místo vzletu s ohledem na směr a rychlost větru. Vítr, 

který balón unáší často nefouká ve všech výškách stejným směrem, manévrování v různých 

hladinách. Do různých výšek si pilot balónu poměrně snadno vystoupá nebo případně klesne 

dle situace, tehdy ovlivňuje směr letu síla větru. Zhruba po hodině letu vybere pilot vhodnou 

louku pro přistání, nad kterou klesá a let ukončí.

• Balónové létání: 

   Princip letu balónem je, že pilot mění velikost vztlakové síly u plynových balónů usypáním 

písku, který veze v pytlích s sebou. Tímto přivede balón do stoupání a odpuštěním plynu pro 

sestup. Do obalu horkovzdušného balónu pilot zatopí výkonným hořákem, aby vzlétl nebo 

nechá horký vzduch vychladnout nebo případně tento proces urychlí odvětráním vypouštěcího 

ventilu, čímž uvede balón do klesání. Důležitá je síla a směr větru, který určuje kurs a rychlost 

balónu. Vítr má v rozdílných výškových hladinách různý směr a sílu. 

Podmínky  pro  klidný  let  balónem splňuje  obvykle  ranní  a  podvečerní  klidné  počasí. 

V  poledne  letních  dnů,  kdy  pálí  slunce,  které  způsobuje  termické  vertikální  proudění 

se silnými větrnými poryvy, balóny nelétají. Hodina ve vzduchu s přeletem lokality rozlohy 

velkoměsta v délce 20ti kilometrů je typickým příkladem běžného balónového letu.
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• Sportovní létání: 

   Balónové sportovní létání spočívá v hledání a využívání těch správných vzdušných proudů 

pro let přesně tam, kam pilot chce. Ballooning je součástí FAI - světové letecké federace. 

Sportovní létání má svou mezinárodní  balónovou organizaci.  Sdružuje se v ní  až 10 tisíc 

pilotů ze čtyřiceti zemí z celého světa. Pro nejlepších sto pilotů se každý lichý rok organizuje 

Mistrovství  světa.  Balóny  soutěží  ve  dvou  desítkách  různých  disciplín  s  pevně  danými 

pravidly,  většinou  se  jedná  o  lety  na  cíl  nebo  na  vzdálenost.  Piloti  po  hodinovém  letu 

z  povinné  vzdálenosti  několika  kilometrů  naletí  na  cíl  s  balónem  unášeným  větrem 

s centimetrovou přesností.

   Jak se létají některé soutěžní disciplíny si uvedeme na klasickém příkladu známém jako 

Liška. Soutěžní balóny letí určitou dobu po startu balónu Liška a snaží se odhodit soutěžní 

marker (fangli2 se zátěží) co nejblíž místa přistání Lišky. Markery se používají proto, aby na 

kříži nevznikl chaos a zmatek na místě  přistávajících soutěžních balónů. 

Další disciplína letu balónem je úloha Loket. Tato úloha spočívá v tom, že se pilot snaží 

po odhozu prvního markeru v předepsané vzdálenosti od startu změnit co nejvíce původní 

dráhu letu.  Pilot  tedy hledá nastoupáním nebo klesáním vhodný vzdušný proud, který jej 

v nejlepším případě donese zpět na místo startu. 

Při úlohách Minimální nebo Maximální vzdálenost se pilot snaží v určeném čase hledat 

takový vítr, ve kterém urazí co nejkratší, resp. největší vzdálenost. Většina soutěžních úloh 

se létá na předem vybrané cíle, obvykle křižovatky cest. [19] 

2.2 Typologie sportovních organizací
Ve sportovním prostředí  působí  vedle sebe paralelně několik druhově i  institucionálně 

rozlišných typů sportovních organizací:

• občanská sdružení,

• organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR - jedná se o mezinárodní 

sportovní  federace,  které  mohou  mít  na  území  ČR  sídlo  nebo  zde  působí 

prostřednictvím své organizační jednotky,

2 Slovo fangle pochází z německého základu a znamená prapor nebo vlajka.
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• rozpočtové  nebo  příspěvkové  organizace zřízené  ústředním orgánem státní  správy 

nebo  v  případě  příspěvkových  organizací  i  obcí  k  zajišťování  např.  vrcholového 

sportu,

• nadace a nadační fondy, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem shromažďování 

prostředků určených k rozvoji sportu a tělovýchovy,

• zájmová  sdružení  právnických  osob,  pokud  je  účelem  jejich  existence  činnost 

v oblasti tělovýchovy a sportu,

• obchodní společnosti a družstva – vzniká za účelem provozování sportovní činnosti, 

hlavně u vrcholových celostátních soutěží v kolektivních sportech,

• obecně prospěšná činnost vzniklé za účelem poskytování obecně prospěšných služeb 

v oblasti tělovýchovy a sportu.

Jednotlivé typy sportovních organizací:

1. zastřešující sportovní organizace

Základním znakem této organizace je neomezená druhovost provozovaných sportů. V oblasti 

dotací  obvykle  přímý vztah  k  příslušnému ústřednímu orgánu  státní  zprávy,  jeho pomocí 

čerpá dotace ze státního rozpočtu ČR. Tato organizace může  sdružovat více samostatných 

sportovních organizací a má právní subjektivitu.

2. samostatná sportovní asociace

Základním znakem je  druhová  omezenost  na  jeden  sport  nebo  na  jednu  skupinu  sportů. 

Dotace  ze  státního  rozpočtu  čerpá  prostřednictvím  své  zastřešující  sportovní asociace. 

Samotná  sportovní  asociace  má  právní  subjektivitu  a  většinou  vystupuje  ze  vztahu 

ke sponzorům, ostatním sportovním klubům jako samostatný subjekt.

3. sportovní klub

Sdružuje provozovatele více sportů a má přímou ekonomickou vazbu na zastřešující sportovní 

asociaci  i  na  jednotlivé  samostatné  sportovní  asociace.  Jestliže  čerpá  finanční  prostředky 

ze státního rozpočtu,  pak se tak děje prostřednictvím zastřešující nebo samostatné sportovní 

asociace.  Ve  vztahu  k  ostatním  veřejným  rozpočtům  vystupuje  samostatně  a  má  právní 

subjektivitu.
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4. sportovní oddíl nebo odbor

Je  nejnižším typem sportovní  organizace,  který  existuje  v  rámci  sportovního klubu.  Jeho 

základním  znakem  je  provozování  jednoho  sportu  či  jedné  skupiny  sportů.  Ekonomická 

a právní omezení jsou definovaná obvykle mateřským sportovním klubem. Naprostá většina 

finančních prostředků je čerpána přes mateřský sportovní klub. [2- Durdová]

2.2.1 Občanské sdružení
Občanské  sdružení  je  jedna  z  nejstarších  a  nejrozšířenějších  právních  forem nevládní 

neziskové organizace v České republice. Je to sdružení fyzických a právnických osob, které 

vzniká za účelem realizace společného zájmu. Typickým znakem je členská základna. Právní 

úprava: Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (novela - 

zákon č. 151/2002 Sb.). 

Podle zákona o sdružování občanů mají občané právo svobodně se sdružovat a k výkonu 

tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je potřeba pouze registrace). Občané tak 

mohou  zakládat  spolky,  společnosti,  svazy,  odborové  organizace,  hnutí  a  jiná  občanská 

sdružení  jako  i  kluby  a  sdružovat  se  v  nich.  Občanské  sdružení  má  několik  výhod 

např.: osvobození od některých správních poplatků  (toto osvobození je stanoveno v zákoně 

č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  kde  zákon  nestanovuje  osvobození  občanských 

sdružení  paušálně,  ale  v  sazebníku,  který  je  přílohou  zákona  u  jednotlivých  položek). 

Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na 

podporu své činnosti a to jak od soukromých dárců, tak od nadací, mezinárodních institucí 

či českých ministerstev. [16] 

Sportovní  kluby  v  České  republice  sice  mohou  být  i  obchodními  společnostmi,  ale 

nejčastějším typem organizace ve sportu jsou právě občanská sdružení. [4- Durdová] 

Založení  občanského  sdružení upravuje  zákon  o  sdružování  občanů.  Jediné  co  je 

zapotřebí  k  založení  občanského  sdružení  je  vytvoření  přípravného  výboru  skládajícího 

se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let a také sepsáním stanov. Přípravný 

výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navržených stanov. 
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Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdružení, tím jsou 

stanovy.  Ve  stanovách  je  organizační  struktura  projednávána  na  úrovni  orgánu  klubu. 

Za orgány občanského sdružení se považují: valná hromada, prezident klubu a dozorčí rada. 

Přestože  jsou  některé  názvy  shodné  s  obchodními  společnostmi,  je  principiální  realizace 

činnosti odlišná. 

Obecné schéma občanského sdružení je zobrazeno viz. obr.2.1.  

Za hlavní orgány klubu se považují:

• valná hromada,

• prezident klubu,

• dozorčí rada klubu (eventuelně revizoři účtů).

Valná hromada:

• projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv 

a závazků,

• musí projednat zprávu dozorčí rady,

• projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující 

období,

• stanovuje výši ročního příspěvku pro případné zájemce o členství zakládajícího člena 

klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu,

• schvaluje podmínky smluvního členství,

• přijímá čestné členy klubu,

• stanovuje volební období orgánů,

• volí členy výboru klubu,

• volí členy do řídících orgánů,

• volí a odvolává dozorčí radu, respektive revizory účtů,

• rozhoduje o vstupu a vystoupení v klubu nebo ze spolkových sportovních institucí,

• rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku,

• má na starosti změny, úpravy a doplňky stanov,

• rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu.
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Prezident klubu:

• má právo svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu klubu,

• řídí zasedání výboru klubu, koná se alespoň 1x měsíčně,

• oprávnění ke sjednávání pracovněprávních smluv jménem klubu,

• dále je oprávněn sjednávat písemně právní úkony jménem klubu.

Výbor klubu:

• přijímá  rozhodnutí  a  usnáší  se  ve  věcech,  které  nejsou  výslovně  svěřeny  valné 

hromadě,

• přijímá rozhodnutí  a  usnáší  se  ve věcech a záležitostech,  které  byly výboru klubu 

valnou hromadou svěřeny nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách.

Dozorčí rada:

• provádí  revizi  hospodaření  výkonného  výboru,  revizoři  účtů  jsou  oprávněni 

kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu,

• kontrolovat  stav  hospodaření  s  penězi,  právy a  majetkem klubu a  podávat  zprávy 

výboru klubu a valné hromadě,

• rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu, 

v případě zjištěných nedostatků podává návrh na nápravná opatření. [2- Durdová]

Dozorčí  rada  je  zakreslena  mimo hlavní  osu  orgánů.  Protože  její  členové jsou voleni 

valnou hromadou pro funkci kontrolní. Představují tzv. nezávislou kontrolu, neměli by být 

tedy členy jiných orgánů.

  

17



 Obr. 2.1.: Obecné schéma občanského sdružení 

Zdroj: převzato od Doc. Durdová,  Irena.  Sportovní management. 
Ostrava: Repropis, 2002; str.97  [2]

2.3 Financování sportovních klubů
Financování sportovních klubů se vyvíjelo od tradičního amatérského modelu, ve kterém 

měly  členské  příspěvky  rozhodující  význam  mezi  příjmy,  až  po  současný  profesionální 

management.  Financování  působí  už  globálně  a  zahrnuje  i  kapitálové  trhy  a  je  vedeno 

profesionálními managery. České kluby se nacházejí na úrovni regionu a ve formě tradičního 

profesionálního klubu.

Důležitým zdrojem financí pro sportovní kluby jsou:

•  příjmy z podnikatelské činnosti,

• příjmy ze sponzoringu,

• příjmy ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce,

• příjmy ze zdrojů ČSTV, 

• příjmy  z  vybraných  členských  příspěvků, z  prodeje  vstupného,  tržby  z  prodeje 

propagačních materiálů (plakáty, trička, knihy atd.), tržby z umístění,
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• příjmy sportovních klubů plynoucí z: odstupného, výchovného, hostování,

• zdroje z fondů EU,

• bankovní úvěry. [6- Hobza]

2.3.1 Finanční zdroje sportovních klubů
Klasická podniková ekonomie a účetnictví používá hledisko původu zdroje. Mluví se pak 

o vlastních a cizích zdrojích. Dále se pak rozlišují finanční a nefinanční zdroje, podrobněji 

peněžní a nepeněžní zdroje. Daně nám rozlišují příjmy z hlavní činnosti a vedlejší činnosti 

nebo zkráceně je nazýváme daňové a nedaňové příjmy. 

Z  jiného  hlediska  se  u  neziskových  organizací  používáme  hledisko  samofinancování. 

V této oblasti rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností a pak ty, které pro svou 

činnost  získávají  z  jiných  nebo-li  cizích  zdrojů  mimo  sportovní  prostředí,  zejména  pak 

z  veřejných  rozpočtů,  firem  apod.  Pokud  mluvíme  o  těchto  jiných  zdrojích,  potom 

je  nevýhodou,  že  jsou  značně  nestabilní  a  s  jejich  využíváním je  spojeno  značné  riziko. 

[6- Hobza]

2.3.1.1 Tradiční zdroje financování v ČR 
Tradiční zdroje financování v ČR z hlavní činnosti

a) členské příspěvky

V českých TJ se využívají tradičně. Příspěvky členů lze členit na tři základní skupiny tzv. 

zápisné, platilo se pouze jedenkrát při vstupu nového člena do tělovýchovné jednoty nebo 

sportovního klubu, je to vlastně poplatek za evidenci, členské příspěvky, platí se jedenkrát 

ročně, oddílové příspěvky, platit se mohou jedenkrát měsíčně, často se platí jedenkrát ročně, 

slouží čistě k financování činnosti oddílu.

Stanovení výše členských příspěvků určuje a schvaluje valná hromada. Rozdíl je ve výši 

příspěvků  jednak  mezi  jednotlivými  zastřešujícími  organizacemi  (ČSTV,  ČASPV,  Sokol 

apod.), dále podle jednotlivých sportovních odvětví, jsou-li více nebo méně finančně náročné. 

Výrazné  rozdíly  jsou  i  mezi  jednotlivými  regiony,  nejvyšší  příspěvky  jsou  v  pražských 

sportovních oddílech, dále pak ve velkých městech a nejnižší na vesnicích.
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Poměrně často se vyskytují členové, kteří již aktivně nesportují, ale jsou členy a příspěvky 

stále platí.  Pro takové členy se, ale stanovují vyjimky, většinou pokud jsou starší tak platí 

menší příspěvky. Ve statistice členů jsou vedeni jako pasivní členové.

b) dary

Členové klubu anebo další  příznivci dávají  klubu dary,  ale bez nároku na protislužbu. 

Často to  jsou dlouholetí  členové,  kteří  mají  hluboký osobní  vztah ke  svému klubu.  Dary 

mohou mít formu peněžní a nepeněžní. Také nadace a nadační fondy poskytují dary. Tyto 

formy příjmů začínají naše TJ a SK využívat až v současnosti. 

Více se využívají především nadační fondy. Nadaci a nadačnímu fondu poskytují peněžní 

dary  a  z  vytvořeného  fondu  pak  představenstvo  přiděluje  peníze  sportovnímu  klubu 

na jednotlivé účely.

c) dotace od státu
Vždy se jedná o účelovou dotaci, v současnosti realizovanou přes 8 vypsaných vládních 

programů státní podpory sportu. Přímo TJ se týká část z programů věnovaných investicím 

většinou do sportovních zařízení a částečného krytí nákladů na provoz a údržbu sportovních 

zařízení. Při poskytnutí se vždy vyžaduje spoluúčast žadatele.

d) úroky z uložených vkladů
Tento zdroj  se v hospodaření  TJ a  SK objevuje.  Při  současném úročení  běžných účtů 

je výnos velmi nízký a ve struktuře příjmů je to zanedbatelná položka. Nepatrně vyšší úročení 

existuje  u  termínovaných  vkladů,  ale  zde  neexistuje  daňové  zvýhodnění  jako  mají  TJ 

u běžného účtu.

U zdrojů financování z doplňkové činnosti  u TJ a SK jako neziskových organizacích 

existuje problém jasného kritéria, které nám určí co lze zahrnout mezi doplňkové činnosti, 

které jsou jednoznačně zdaňovány. Z těchto důvodů je pro občanské sdružení důležité, jak 

mají  ve stanovách vyjmenováno co patří  mezi hlavní činnosti.  Na obr.  2.2. je znázorněna 

struktura příjmů velké tělovýchovné jednoty. [6- Hobza]
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   Obr.2.2. Struktura příjmů velké TJ

Zdroj: převzato od Doc. Hobza, Vladimír.  Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress,   
2006; str. 36 [6]

a) sponzorské příspěvky

Tímto způsobem se získávají účelové peníze na soutěž, na startovné, na organizování různých 

akcí  apod.  Tyto  finanční  prostředky  získává  klub  především  od  svého  sponzora,  který 

na oplátku očekává určitou protislužbu spojenou s propagací jeho jména.

Nejčastěji to bývají:

• loga na balónech,

• reklama v klubových novinách nebo na webových stránkách klubu apod..

Velmi často bývá využívána firmami nefinanční forma. Firma zaplatí to co klub právě 

potřebuje  např.  klubové  oblečení  s  logem  firmy  nebo  výstroj,  nářadí  a  náčiní  označené 

firemním znakem.

Také se velmi často sponzorování využívá při pořádání sportovních akcích, kde musí být 

sponzor náležitě prezentován. Jedná se opět o nejčastější nefinanční plnění s tím, že sponzor 

zaplatí  přímo  dodavateli  služby.  V  českých  podmínkách  je  tato  forma  získávání  peněz 

jednoznačně považována za reklamu a jako taková je u  občanského sdružení  považována 
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finančními úřady za zprostředkování reklamy a je nutno ji zahrnout do doplňkové činnosti. 

V současné praxi se vyskytují sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě. Příjem z takové 

smlouvy pak patří mezi doplňkové příjmy z vedlejší činnosti.

b) drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

Komerční aktivita je v českých podmínkách hospodářsky zajímavá jen u nejpopulárnějších 

sportů a klubů. Komerční úspěch je opět založen na dlouholeté tradici a úrovni soutěže jakou 

klubové družstvo hraje.

c) nájemné z klubových sportovních zařízení
Může to být např. Z pronájmu plochy apod.

Speciální  aktivity  poskytují  zdroje  pro  zabezpečení  sportovního  procesu,  jedná 

se o aktivity nabízející sportovní i nesportovní využití  i  nečlenům klubu. Čisté výtěžky jsou 

pak zdrojem financování. Jedná se o sportovní aktivity a nesportovní aktivity. K nesportovním 

aktivitám patří např. Společenské akce. Mezi sportovní aktivity patří organizování a realizace 

sportovních kurzů. Jedná se volně přístupné akce i pro nečleny klubu. [6- Hobza]

2.3.2 Daně
Jedna z důležitých oblastí, do které je potřeba nahlédnout se týká daňové legislativy České 

republiky. Je potřeba se seznámit se dvěma stěžejními daněmi našeho daňového systému a to 

na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty DPH.[5- Fitříková]

2.3.2.1 Daň z přijmů
Tato daň je vymezena zákonem č: 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve zněních předpisů 

později  vydaných.  Naposledy  byla  novelizována  zákonem  č.   470/2011  Sb.  v  platnosti 

od  1.  ledna  2012.  Tento  zákon  upravuje  daň  z  příjmů  fyzických  osob  a  daň  z  příjmu 

právnických osob.

Daň z příjmu fyzických osob:

Poplatníky daně jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo 

se zde obvykle zdržují delší dobu než 183 dní v kalendářním roce. Předmětem této daně jsou 

všechny příjmy, ať už na území České republiky nebo příjmy fyzických osob ze zahraničí. 
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Jsou to příjmy ze závislé činnosti,  příjem z podnikání,  z kapitálového majetku,  pronájmu 

a  z  ostatních  příjmů.  Sazba  daně  činí  v  současné  době  15  %  ze  základu  poníženého 

o nezdanitelnou část, jako jsou například dary obcím a o odečitatelnou položku, kterou může 

být např. ztráta, která vznikla v minulém zdaňovacím období.

Daň z příjmů právnických osob:

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, 

nejsou to  také  organizační  složky státu  a  osvobozena od daně  je  i  Česká národní  banka. 

Poplatníci,  kteří  mají  na  území  České  republiky  své  sídlo,  tak  i  na  příjmy  plynoucí 

ze zahraničí mají daňovou povinnost na příjmy ze zdroje na území ČR. Poplatníci, kteří zde 

nemají  sídlo,  mají  daňovou  povinnost  pouze  pro  příjmy  vztahující  se  k  území  České 

republiky. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, ale je možnost se setkat i s hospodářským rokem, 

který  trvá  také  12  měsíců,  nemusí  být  nutně  kalendářní.  V současné  době  je  tato  sazba 

19  %.  Odpočitatelnými  položkami  je  také  např.  daňová  ztráta,  která  byla  vyměřena 

v minulých zdaňovacích obdobích a dary právním subjektům na obecně prospěšné účely. [13]

2.3.2.2 Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty neboli DPH popisuje zákon o DPH č. 235/2004 Sb., který byl 

novelizován zákonem č. 370/2011 Sb., s platností od 1. ledna 2012.

DPH tvoří jeden z hlavních příjmů státního rozpočtu. Poplatníkem daně se stává každý 

bez  vyjimky  už  při  nákupu  většiny  zboží  a  služeb,  proto  se  také  někdy  nazývá  jako 

univerzální daň. Smysle této daně je ten, že osoba , která je zaregistrována jako plátce DPH, 

dodavatel,  musí  odvést  z  obchodu část  hodnoty,  pokud je  tento  obchod předmětem daně. 

Odběratel  naopak může požádat o vrácení daně,  za jistých podmínek, kterou při  obchodu 

dodavateli zaplatil. Dodavatel však musí být zapsán jako plátce DPH.

Základní princip platby DPH se opírá o odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy 

a  výstupy,  tedy z  toho,  o  kolik  se  cena  zboží  nebo  služby u  něho  navýší.  Subjekt  platí 

dodavatelům cenu  včetně  této  daně  a  sám dostává  zaplaceno  za  zboží  včetně  této  daně. 
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Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl  mezi  obdrženou a zaplacenou daní,  případně mu 

může být daň vrácena. [16]  

 Ve  snížené  sazbě  DPH  se  nachází  např.  poskytnutí  oprávnění  vstupu  na  sportovní 

události,  služby  posiloven  a  fitcenter,  ubytovací  služby,  použití  krytých  a  nekrytých 

sportovních  zařízeních  určených  ke  sportovním činnostem,  knih,  jízdné,  služby v  oblasti 

wellness jako jsou turecké lázně, dále pak provoz saun a další.  [5- Fitříková]

2.3.3 Sponzoring
Jedná se o významný a specifický prostředek, který slouží k zabezpečení dostatečných 

finančních  zdrojů,  které  slouží  k  realizaci  kulturních,  vědeckých,  charitativních  a  dalších 

aktivit.  Výjimku netvoří ani tělovýchovné, sportovní a turistické organizace, spolky, kluby 

i jednotlivci, kteří usilují o získání finančních prostředků pro jejich činnost. [1-  Čáslavová]

„Sponzor využívá sponzorský vztah k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných  

s produktem nebo akci s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah  

k  dosažení  svých  propagačních  cílů  nebo  k  podpoře  širších  marketingových  cílů.  Práva  

získaná z tohoto vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti,  nákup práva na užití  

jména ve vysílacích časech nebo programu hospitality.“3

Sponzoring  je  právním  vztahem  mezi  sponzorem  a  sponzorovaným,  kdy  každá 

se zmíněných stran dosáhne cílů pomocí druhé strany. Mezi základní principy sponzoringu 

patří,  že  za  určitou  službu  je  očekávána  protislužba.  Sponzor  poskytuje  peněžní,  věcné 

prostředky  a  služby  a  sponzorovanému  z  toho  plynou  vůči  sponzorovi  určité  povinnosti 

a závazky, které jsou definované ve sponzorské smlouvě. 

Sponzoring  se  tímto  liší  od  reklamy,  zadavatel  (plátce)  reklamy sleduje  úmysl  přímo 

propagovat  své  podnikatelské  aktivity.  Zatím  co  u  sponzoringu  je  účelem spíše  vytvořit 

kladný obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti. [4- Durdová]

3 MULLIN,  Bernard  James,  Stephen  HARDY  a  William  Anthony  SUTTON. Sport  Marketing.  3rd  ed. 
Champaign, IL: Human Kinetics. 2007. str.315.
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Každý sponzorský vztah by měl být založen na oboustranně známých cílech, vzájemně 

prospěšných přínosech a na mravně-etických principech.

Existují různé typy sponzoringu. Sponzorství ve sportu může mít různé podoby a formy. 

Lze je rozdělit podle několika kritérií.

A. Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku:

a) titulární sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity,

b) spolusponzor – několik sponzorů, kteří mají podobná práva za podobnou cenu,

c) sponzor – dodavatel, který upřednostňuje dodání hotových výrobků před  penězi.

B. Podle typu sponzora:

a) sponzor je se sportem těsně spojen prostřednictvím nabízených produktů a služeb,

b) sponzor nemá bezprostřední vztah ke sportu a využívá ho jen jako komunikační nástroj.

C. Podle specializace na určitý druh sportu či konkrétní klub:

a) jednostranné,

b) mnohostranné sponzorství.

D. Podle objektu sponzorství:

a) sponzorství jednotlivců – tato forma je rozšířena hlavně ve vrcholovém sportu,

b) sponzorství sportovních kolektivů – u nás nejrozšířenější u fotbalu, hokeje a basketbalu,

c) sponzorství sportovních akcí – tento typ je velmi populární a pro sponzora lákavý, protože 

většina  sportovních  akcí  je  dnes  spojena  se  jménem  určitého  sponzora,  sponzorství  

sportovních institucí (svazů, federací, jednot). [14- Novotný]

Docentka  Čáslavová  ve  své  publikaci  uvádí  takovéto  členění  sponzorů  podle  rozsahu 

a úrovně nabízených protivýkonů:

• exkluzivní sponzor – sponzor je spojen s titulem oficiální sponzor, za vysokou cenu 

přejímá veškeré protivýkony,

• hlavní sponzor – hlavní sponzor přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony,

• vedlejší sponzor – vedlejší sponzoři si rozdělují méně atraktivní reklamní možnosti,
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• kooperační sponzor – jednotlivé protivýkony jsou rozděleny na větší počet různých 

sponzorů,  přičemž  se  dá  využít  rozličné  doby  platnosti  sponzorských  smluv. 

[1- Čáslavová]

2.3.4 Reklama
„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého  

subjektu (firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií.“4 

Reklama  se  stává  v  životě  jednotlivých  subjektů  naší  tělesné  výchovy a  sportu  stále 

důležitějším  faktorem  jejich  ekonomické  činnosti.  Příjmy  z  reklam  tvoří  významnou 

a nezanedbatelnou položku všech příjmů sportovních a tělovýchovných organizací. Zejména 

ty,  které  jsou  vybaveny  právní  subjektivitou,  berou  sportovní  reklamu  v  souvislosti 

za smluvně dohodnutých finančních a dalších podmínek.

Druhy sportovní reklamy:

• reklama na dresech a sportovních oděvech,

• reklama na sportovních číslech,

• reklama na mantinelu, na pásu, na palubovce, na ledové ploše atd.,

• reklama na sportovním náčiní a nářadí,

• reklama na výsledkových tabulích,

• reklama na vstupenkách,

• reklama na propagačním materiálu (vlaječky, transparenty, plakáty),

• reklama na videotabulích, poutačích.

Neustálý  růst  cen  za  sportovní  reklamu  je  asi  nejpřesvědčivějším  důkazem,  že  sport 

se stává stále významnějším nástrojem podpory prodeje a marketingoví pracovníci si jsou 

vědomi  růstu  významu  sportovní  reklamy  při  propagování svých  výrobků  a  služeb. 

[2- Durdová]

4  KOBERA, Pavel a Petr ŠEC. Reklama efektivně. Praha: Unico, 1991. str.6.
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Reklamní sdělení může plnit mnoho funkcí, které vycházejí z pozice výrobku na trhu. 

Základní funkce reklamy jsou znázorněny v následující tabulce 2.1.

        Tab. 2.1 Funkce reklamy 

Zdroj: převzato od Ing. Moudrý, Marek. Marketing: základy marketingu. Kralice 
na Hané: Computer media, 2008; str. 64 [12] 

Vlastnosti reklamy:

• veřejná marketingová komunikace,

• pronikavost,

• zesílená působivost,

• neosobní charakter.

Příkladem reklamy jsou např. tištěné a vysílané reklamy, obal, materiály zasílané poštou, 

různé katalogy, filmy, časopisy, plakáty, billboardy a letáky. [14- Novotný] 

Základem plánování reklamy je vypracování podrobného reklamního plánu.
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Části reklamního plánu jsou:

1. poslání (mission) - tzn. jaké jsou cíle reklamy,

2. peníze (money) - kolik můžeme investovat,

3. zpráva (message) - jaká zpráva by měla být odeslána,

4. media - jaká média by měla být použita,

5. měřítko (measurement) - jak by se měli hodnotit výsledky.

Nejvíce  reklamu  využívají  jak  obchodní  společnosti,  tak  i  celá  řada  neziskových 

organizací, a také se využívá v profesních nebo také v sociálních organizacích pro komunikaci 

o svých věcech s cílovým publikem. Reklama je dobrý způsob jak informovat a přesvědčit.  

Používá se k vyvolání odezvy cílového publika. [6- Hobza]

Důležitou součástí reklamního plánu je zvolit si  reklamní cíl.  Specifická komunikační 

úloha,  která  je třeba splnit  se  specifickým cílovým publikem během specifického období. 

Skládá se ze všech forem plánované komunikace, vnější a vnitřní, mezi organizací a jejími 

zákazníky,  za  účelem  dosažení  specifických  zkušeností,  které  se  týkají  vzájemného 

porozumění.

,,Reklama na sportovní  zařízení  může být  potenciálním spotřebitelům zprostředkována  

přes  masové  sdělovací  prostředky  nebo  prostřednictvím  speciálních  brožur.  Je  vhodné  

prezentovat dané řízení jako víceúčelové a vyhovující potřebám a přáním každého klienta.  

Více  rozsáhlejší  zařízení  může  např.  Uspořádat  celou  škálu  různých  akcí-  veletrhy,  

konference, koncerty, sportovní akce, slavnostní recepce apod. Mimo reklamy na sportovní  

zřízení jsou často prováděny také reklamní akce na konkrétní sportovní nebo zábavní podniky.  

Celá akce musí být potenciálním návštěvníkům přiblížena barvitě a poutavě, ale také zároveň  

věrně a pravdivě.”5

Cíle reklamy je přesvědčit zákazníka, aby okamžitě koupil. Snažit se vybudovat preferenci 

značky nebo přesvědčit zákazníka k přechodu na určitou značku nebo určitý produkt. 

5 HOBZA, Ing. Vladimír, PhD., Doc. Ing. Jaroslav REKTOŘÍK a kolektiv.  Základy ekonomie sportu.  Praha: 

Ekopress, 2006. str. 121. 
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Reklama  se  také  neustále  snaží  připomínat  a  udržovat  jméno  výrobku  nebo  služby 

v podvědomí široké veřejnosti. [6- Hobza] 

Na následném obrázku jsou znázorněny cíle reklamy podle inženýrky Kaňovské.

          

Obr. 3.3: Cíle reklamy

Zdroj: převzato od Ing. Kaňovská, Lucie. Základy marketingu. Brno: CERM, 2009; 

str. 32 [7] 

2.3.5 Účetnictví
Občanské sdružení,  jako právnická osoba ve smyslu § 2 odst.  3  zákona o sdružování 

občanů, je obecně povinno vést si účetnictví, a to ode dne svého vzniku až do dne svého 

zániku - viz § 1 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1 zákona o účetnictví. Ustanovení § 38a zákona 

o účetnictví umožňuje, aby občanské sdružení vedlo tzv. jednoduché účetnictví podle předpisů 

platných do konce roku 2003, pokud jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období 

nepřesáhnou  3  mil.  Kč.  Vedení  jednoduchého účetnictví  dle  uvedených  předpisů  nelze 

zaměňovat  s  vedením  daňové  evidence.  Jednoduché  účetnictví  je  založeno  na  principu 

evidence příjmů a výdajů. Stěžejním principem účetnictví (dříve se používal pojem podvojné 

účetnictví) je princip podvojnosti, kdy každá účetní operace způsobí změnu alespoň na dvou 

účtech. [22] 

Z příjmů a výdajů se nejčastěji sestavuje výkaz peněžních toků známý také pod anglickým 

názvem  cash  flow,  který  ukazuje  přehledný  příkaz  o  peněžních  tocích  ve  společnosti. 
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Z výnosů a nákladů se určuje výsledek hospodaření. Když výnosy převyšují náklady, jedná 

se o zisk, pokud jsou výnosy nižší než náklady, jde o ztrátu.

Vymezení pojmů:

• Příjem – je spojen s reálným pohybem peněz. Je to obdržená částka, ať už v hotovosti

nebo na bankovní účet.

• Výdej – je opět spojen s reálným pohybem peněz. V tomto případě je to částka, kterou 

musí jedinec nebo organizace vydat ze svých reálných peněžních zůstatků.

• Výnosy – je finanční ohodnocení, které podnik získal svou činností za určité období,

bez ohledu na to, zda tyto finanční částky byly uhrazeny.

• Náklady – jsou finančně ohodnocené prostředky vložené do podnikání bez ohledu na

to, zda tyto finanční částky byly uhrazeny. [11- Marek] 

2.3.6 Výzkumné techniky a metody
Výzkumné  techniky  a  metody  představují  způsoby  a  prostředky,  pomocí  kterých 

se zjišťují vědecké poznatky a posuzují zkoumaný objekt. Možností, jak se dá něco zkoumat 

je nespočetné množství. V každé technice či metodě se používají různé sociologické techniky. 

Pomyslnými pracovními nástroji při shromažďování materiálu a sběru dat jsou tyto metody 

a techniky potřebné pro jejich interpretaci.

Pro výzkumné šetření  jsem si  zvolila  práci  pomocí  různých typů dokumentů,  metody 

pozorování  a  rozhovor,  protože  se  v  diplomové práci  zaměřuji  pouze  na  jednu vybranou 

organizaci.

2.3.6.1 Práce s dokumenty
Tato technika výzkumného šetření spočívá v tom, že se sesbírají potřebná data v terénu 

v podobě dokumentů. Dokumenty jsou následně šetřeny a potřebná data jsou interpretována. 

Většinou byly zpracovány ze zcela jiných hledisek než jsou ta, ze kterých chceme vycházet. 

Je  proto  nutné  informace  z  dokumentů  správně  vybrat,  kriticky  zhodnotit  a  analyzovat 

z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. 
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Výběr  dokumentů  se  řídíme  hlavně  jejich  relevantností  pro  náš  výzkum  a  s  mírou 

věrohodnosti  dokumentů.  Bereme  v  úvahu,  že  dosažené  informace  mohou  být  určitým 

způsobem zkreslené.

Co rozumíme dokumentem:

1. úřední záznamy, výkazy,  soudní akta,  zápisy z porad – všechny dokumenty,  které 

vznikly s cílem shromáždit určité údaje,

2. osobní dokumenty – deníky, dopisy, paměti, kroniky, autobiografie,

3. dokumenty statistického charakteru, např. statistické ročenky,

4. jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy, atp.

Při výběru dokumentů se řídíme potřebami výzkumu a zvažujeme kvalitu dané informace. 

[3- Durdová] 

2.3.6.2 Pozorování
Pozorovaní,  má-li  mít  vysokou  vypovídací  hodnotu,  musí  dávat  pravdivý  obraz 

skutečnosti. 

Pozorovaní musí odpovídat následujícím požadavkům:

• co nejpřesněji zachytit objektivní skutečnost,

• vyloučit zásahy subjektivních vlivů pozorovatele,

• dbát na přesnost záznamů.

Druhy pozorovaní:

• pozorování přímé - pozorovatel přichází do styku s pozorovaným jevem

jev =>  pozorovatel => záznam

• pozorování nepřímé - mezi pozorovatele a pozorovaný jev je vložena výpověď nějaké 

další osoby, písemný záznam atp., týkající se jevu,

jev =>  výpověď  jevu => pozorovatel => záznam 
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Další klasifikace pozorovaní:

• nekontrolované- bez použití systematických nástrojů pozorování,

• kontrolované- s použitím nástrojů k systematickému pozorování,

• pozorování zúčastněné- pozorovatel je v trvalejším kontaktu s objekty pozorování, má 

možnost jako člen pozorované skupiny lépe poznat sledovaný proces,

• pozorovaní nezúčastněné- opak zúčastněného pozorování,

• pozorovaní skryté- pozorovatel úmyslně skrývá svou funkci pozorovatele, 

• pozorovaní zjevné-  pozorovaní vědí o funkci pozorovatele.

Předmětem pozorování  v  sociologickém výzkumu  bývají  rozmanité  jevy  a  problémy. 

Některé  z  nich  jsou  statičtějšího  charakteru  s  malou  dynamikou,  při  jejich  pozorování 

si vystačíme  popisem. Dynamičtější jevy, se kterými se při sledování pohybových činností 

musí  počítat,  se  zachycují  hůře.  Kladeny jsou vysoké nároky na vnímání  a  pozorovatele. 

Neobejdeme se bez předem dobře a vhodně připravených formulářů. [4- Durdová] 

2.3.6.3 Rozhovor
Při  rozhovoru  dochází  k  bezprostřednímu kontaktu  mezi  dotazujícím a  odpovídajícím 

členem výzkumu. Tento aspekt činí z rozhovoru velice silný nástroj pro získání dat. Rozhovor 

je metoda shromažďování a to o zkoumané realitě, při které jde o to, aby ten kdo se dotazuje 

získal  od  respondenta  požadované  informace.  Velkou  výhodou  rozhovoru  je  navázání 

osobního  kontaktu,  který  umožňuje  proniknutí  do  názorů  respondenta.  Tento  aspekt  činí 

z rozhovoru velice silný nástroj pro získání dat. Dotazující může své otázky upřesnit nebo 

je přeformulovat v případě, že respondent si není zcela jist, zda otázku pochopil. [3- Durdová] 

Při rozhovoru strukturovaném postupují tazatelé dle předem připraveného souboru otázek. 

Je zde přesně provedena formulace otázek a zaznamenávají se odpovědi respondenta. Další 

z výhod tohoto typu rozhovoru je, že poskytuje respondentům stejné podmínky k odpovědím. 

Nevýhoda  této  metody  je  poměrně  značná  pracnost  a  také  časová  náročnost  při  sběru 

informací,  ale  také  navazování  kontaktu  mezi  tazatelem  a  respondentem  je  obtížnější. 

[2- Durdová]
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Rozhovor rozlišujeme, podle toho zda je výzkumníkem řízen,  na volný a řízený. Dále 

podle způsobu vedení rozhovoru se rozlišuje rozhovor standardizovaný a nestandardizovaný 

rozhovor.

Typy rozhovorů:

1. standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor - má přísný řád, postupuje 

se  přesně  podle  připraveného  textu  (formuláře),  je  blíže  podobný  dotazníku, 

výzkumník čte respondentovi otázky a ten na ně odpovídá,

2. nestandardizovaný, volný rozhovor - ten bývá také dobře připraven předem, ale tento 

rozhovor se značně přibližuje běžnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu projevu 

respondenta,

3. polostandardizovaný - nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru,

4. rozhovor zjevný - výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

návštěvy,  vyžádá  si  jeho  souhlas  a  zcela  otevřeně  klade  otázky  a  zaznamenává 

odpovědi,

5. rozhovor skrytý  - vylučuje  jakékoliv  přímé zaznamenávání  odpovědí  a  respondent 

nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru,

6. rozhovor individuální - rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Dělí se na rozhovor

• měkký - navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, dotazovaná 

osoba se může takzvaně vypovídat,

• tvrdý - dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyžaduje přesné odpovědi na 

přesně stanovené otázky,

7. neutrální rozhovor - je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent má 

zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje dosažení cíle 

rozhovoru,

8. rozhovor skupinový - hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami.  

[3- Durdová] 
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3. Financování a provoz Balóny EU o.s.
Následující kapitola se podrobně věnuje občanskému sdružení Balóny Eu, které má své 

sídlo  na Břestku,  Zlínský kraj.  Popisuje  základní  údaje  o  občanském sdružení,  její  vznik 

a  popisuje   základní konstrukci balónu. Věnuje se otázkám proč a za jakým účelem vzniklo 

BalonCentrum  Břestek.  Dále  popisuje  finanční  příjmy,  které  má  organizace  k  dispozici 

a rovněž se blíže zaměřuje na výdaje, které je potřeba vynaložit na pořízení jednoho balónu.  

Do  této  kapitoly  jsou  dále  zahrnuty  informace  o  možnostech  reklamy  v  této  oblasti, 

sponzoringu, dotacích a jestli klub využívá možnosti tohoto způsobu financování.

3.1 Základní charakteristika Balóny EU 

Balony EU vznikli  v roce 2004 jako občanské sdružení.  Klub má jednoho prezidenta, 

který je zároveň i  zkušeným pilotem, má na starosti  všechny administrativní věci týkající 

se chodu klubu. Další  orgán je valná hromada, která se schází jedenkrát do roka a výbor 

klubu, který se schází každý měsíc a projednává správné fungování klubu a jeho hospodaření. 

Občanské sdružení nabízí vyhlídkové lety balónem po celé České republice, Slovensku, 

ale i po Tatrách a přelet italských Alp. Důležitá priorita klubu je, že si klade za cíl především 

záruku  kvalitních  služeb,  nabízí  vlastní  moderní  balóny,  profesionálně  vyškolené  piloty, 

stabilitu a zázemí, které může nabídnout prostřednictvím BalonCentra, které se nachází na 

Břestku.  Toto  nově  vybudované  centrum  je  jediné  centrum  balónového  létání  v  České 

republice.  Balony EU v době,  kdy založily svůj  klub,  byly největší  a  jediné v ČR, které 

nabízely  možnost  vyhlídkových  a  sportovních  letů  balónem.  Vlivem  velkého  růstu 

konkurence v prostředí se však jejich pozice na trhu rapidně změnila. 

Všechny  instituce zabývající  se  létáním  spadají  pod  Český  balónový  svaz.  Svaz  je 

sdružení  pilotů,  posádek,  instruktorů,  výrobců  a  dalších  osob,  jejichž  zájmem  je  létání 

s letadly, lehčími vzducho-balóny a vzducholoděmi. Posláním svazu je podpora balónového 

létání, organizace soutěží a fiest, sestavování sportovní reprezentace ČR. Dále také sdružuje 

komerční piloty a provozovatele leteckých prací, kteří jsou oprávněných nabízet a provádět 

vyhlídkové lety balónem. Na obrázku 3.1 je znázorněno logo ČBS.
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Obr. 3.1: Logo Českého balónového svazu

Zdroj: vlastní zpracování

Sportovní balónové létání je součástí FAI což je světová letecká federace, která má svou 

mezinárodní balónovou organizaci. Organizace sdružuje 10 tisíc pilotů ze čtyřiceti zemí světa. 

Sto nejlepších se každý lichý rok účastní Mistrovství světa. Balóny soutěží ve dvou desítkách 

různých disciplín s pevnými pravidly, většinou se jedná o lety na vzdálenost nebo na cíl.

Organizace nabízí pro vášnivé hledače adrenalinových sportů vyhlídkové lety balónem. 

Let balónem trvá přibližně hodinu dle podmínek na přistání. Na celou akci je nutné si vyhranit 

3 až 4 hodiny. Let lze uskutečnit v každém ročním období a kdekoliv v České a Slovenské 

republice.  Balón  může  vzlétnout  dvě  hodiny  před  západem  slunce  nebo  dvě  hodiny 

po východě slunce. Na obrázku 3.2 je vyobrazeno logo klubu Balony EU.

Obr. 3.2: Logo klubu

Zdroj: vlastní zpracování z materiálu klubu
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3.1.1 Konstrukce balónu

V současné době se v balónovém létání používá horkovzdušný balón. Výhoda tohoto typu 

balónu  spočívá  především  v  ekonomické  rovině  a  to  díky  použití  levného  propanového 

pohonu. Jako palivo se používá především propan-butan, vodík nebo také hélium. 

Hélium se používá při plnění balónů a vzducholodí především z důvodu své extrémně 

nízké hustoty a inertnímu chování (nereaguje). Ke vlastnostem hélia patří jeho bezbarvost, je 

to nehořlavý plyn bez zápachu a chuti, který je lehčí než vzduch a je těžko zkapalnitelný. 

Nevýhodou  hélia  je  jeho  finanční  náročnost  a  malá  velikost  atomů,  které  velice  snadno 

difundují, dokonce i přes pevné látky. Díky těmto vlastnostem dochází k velkým ztrátám jeho 

množství.

Vodík má jiné vlastnosti oproti héliu. Je mnohem lehčí a jednodušší a k plnění balónů 

se  používal  až  do  30.  let  20.  století.  Je  to  velice  hořlavý  prvek,  který  se  vyznačuje 

namodralým plamenem, stabilitou a malou reaktivitou. Mezi další vlastnosti patří, že je téměř 

15 krát lehčí než vzduch a jeho tepelné vlastnosti jsou několikanásobně větší. Vodík dokáže 

reagovat s některými kovy, protože má velmi malé molekuly, které dokáží procházet pevnými 

látkami.  Hoření  vodíku  s  kyslíkem  vyvolává  exotermní  reakci  s  teplotami  dosahujícími 

až 3 000°C. Balony Eu používají na provoz svých balónů čistý propan.

Horkovzdušný balón je složen ze tří základních částí: obal, koš a hořáky. Na obrázku 3.3

je zobrazen horkovzdušný balón a jsou zde popsány všechny části balónu.
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Obr. 3.3: Popis částí balónu 

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balonovy-svaz.cz [21]

K  doplňkovým  zařízením  balónu  patří  plášť  obalu,  který  je  vyroben  z  neprodyšné 

polyesterové textílie. Obal je hlavní součást celého balonu. Základní díly obalu balonu jsou 

plášť obalu, zařízení sloužící k vypouštění vzduchu a doplňková zařízení obalu balónu. Běžné 

balonové  obaly mají  v  horní  části  přírodní  tvar  a  ve  spodní  tvar  kuželovitý.  Vrchní  část  

je konstruována tak, aby celé zatížení koše zajišťovaly svislé lemovky. Horizontální síly od 

přetlaku jsou přenášeny samotnou textílií. Plášť je sestaven ze svislých kusů, které se nazývají 

poledníky, každý z nich je sešit z textilních panelů. 

Tvar poledníku je proveden buď jako typ N nebo typ O. Typ N je označený jako hladký 

poledník,  je  užší,  méně  klenutý  a  nosná  lemovka  musí  být  našita  jeho  středem.  Typ  O 

je charakteristický svým viditelnějším vyboulením, větší šířkou a v jeho okrajích je umístěna 

nosná  lemovka.  K  zajištění  dobrých  letových  vlastností,  dostatečné  bezpečnosti  a  delší 

životnosti použité textílie, je kladen důraz na velikost vyboulených častí obalu. Z korunového 
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kruhu vycházejí svislé nosné lemovky, které jsou v dolní části  opatřeny ocelovými lanky. 

Lemovky  se  ke  koši  upevňují  pomocí  karabin,  které  jsou  zajištěny  zámkem.  Aby 

se předcházelo vzniku velkých trhlin v balónu, jsou všechny okraje zpevněny horizontálními 

lemovkami. Okraj spodní části pláště balónu je vyroben z nehořlavého materiálu. Na obrázku 

3.4 jsou zobrazeny různé typy obalů balónů a na obrázku 3.5 jsou schémata různých obalů 

balónů.

Obr. 3.4 : Různé typy obalů balónů

   

 Obal typu N     Obal typu P             Obal zvláštního typu

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.kubicekballoons.cz [20]

Na obrázku 3.5 jsou vyobrazeny schémata různých typů obalů.

Obr. 3.5: Schéma typů obalů

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]
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K doplňkovým zařízením patří také zařízení k vypouštění vzduchu, jak během letu, tak 

i při přistání, se používá paraventil, trhací pás nebo jejich kombinace. U některých balónů, 

především u těch s většími rozměry se využívá zařízení Smart Vent, které umožňuje rychlé 

vypuštění vzduchu a je možno jej uzavřít. Na rozdíl od paraventilu se neuzavírá automaticky, 

což umožňuje pilotovi libovolně s balónem manévrovat. 

K dalším částem doplňkového zařízení patří trhací pás, rotační ventil. Balón je vybaven 

doplňujícím zařízením jako je korunové lano (používá se k plnění a vypouštění),  zástěrka 

(kvůli  ochraně  plamenu  před  uhašením  větrem)  a  přepravní  brašna  (ochrana  a  přeprava 

balónu).  Důležitou  částí  je  koš.  Skládá  se  ze  čtyř  základních  dílů  a  slouží  především 

k přepravě a ochraně osob a zařízení během letu i přistání. Hlavní části koše je těleso koše, 

které je vyrobeno ze zapleteného rákosu. Dno se skládá z jasanového rámu a vodě odolné 

překližky. Pokud je koš vyroben z hliníku, říká se mu gondola, nosná lana, podpěry hořáku, 

veškeré  zařízení  potřebné  pro  úspěšný  let,  např.  manévrovací  lano,  hasící  přístroj,  hasící 

rouška, lékárnička atd. patří do výstroje koše. 

3.1.2 BalonCentrum Břestek
Od začátku  roku  2012  je  v  provozu  centrum balónového  létání.  Centrum se  nachází 

v  turisticky atraktivní  oblasti  Chřibů  v  obci  Břestek  nedaleko  hradu  Buchlov.  Na  stavbu 

BalonCentra  byla  získána  dotace  z  grantů  Evropské  unie  na  podporu  cestovního  ruchu 

v  regionu  Zlínského  kraje.  Na  obrázku  3.6  je  vyobrazeno  logo  Evropského  fondu  pro 

regionální rozvoj.

Obr. 3.6: Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zdroj:Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]
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BalonCentrum poskytuje komplexní a jedinečné zázemí pro provozování balónových letů. 

Tvoří  hlavní  základnu,  kde  návštěvníci  tráví  svůj  volný čas  během startů  balónu.  Nabízí 

se  jim  tak  možnost  ubytovacích  služeb,  nově  vybudovaná  restaurace,  možnost  relaxace, 

školící  místnosti,  nabídky  uspořádání  teambuildingů  a  dalších  volnočasových  aktivit. 

Poskytuje  taktéž  zázemí  pro  úschovu  veškeré  techniky  potřebné  pro  provoz  balónového 

létání.  Patří  sem  čerpadla,  balony,  čerpačky propanu, auta,  rovněž poskytuje dostatečnou 

plochu na servis balónů a všech strojů. 

Na ploše 10 000 m²  může startovat současně až 10 balónů k vyhlídkovým či fiestovým 

letům. Poloha centra je velmi výhodná, leží v údolí, a tak zde není nijak ohrožen start balónů 

vlivem  povětrnostních  podmínek.  Počasí  je  při  tomto  druhu  sportu  velmi  důležité. 

V budoucnu je snaha o to,  aby zde byla vybudována meteostanice.  Součástí  BalonCentra 

je i čerpací stanice propanu pro balóny. Vybudování této čerpací stanice  pomohlo klubu snížit 

náklady na  jeho  provoz  a  šetří  pilotům čas  při  přeletech.  Tak  mohou  pohodlně  načerpat 

propan přímo v centru  a nemusí se za ním dopravovat na vzdálenější místa k čerpačkám 

propanu. Díky čistému propanu je let ještě bezpečnější a hořáky mají větší výkonnost než 

tomu bylo doposud. Protože 70 – 80%  jejich klientů pochází mimo Zlínský kraj, bylo nutné 

pro ně vybudovat zázemí, aby měli možnost ubytování a občerstvení.

Lokalita regionu Uherskohradišťska a celého Slovácka je pro pasažérské balónové létání 

ideální  jak  z  hlediska  pohledu  do  krajiny  přímo  z  balónu,  tak  i  z  hlediska  bezpečného 

provedení letu. Na obrázku 3.7 je vyfoceno BalonCentrum Břestek.

Obr. 3.7 : BalonCentrum Břestek

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]
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Zdejší vzduch nijak zvlášť neomezuje řízení letového provozu a s pasažéry  se tak dá 

podívat i do větších výšek, než by bylo povoleno například v okolí Karlštejna, Brna nebo 

Ostravy. Na všechny možné směry letu je vždy dostatek bezpečných přistávacích ploch pro 

balóny.  A to jsou důvody,  proč je  tato lokalita  k  vyhlídkovému letu tak oblíbená jak pro 

pasažéry, tak i pro piloty a posádky balónů. 

3.2 Majetek ve vlastnictví organizace
BalonCentrum je majetkem klubu, poskytuje ubytování v nově vybudovaném penzionu 

s možností restauračních služeb.  Pokud má klient zájem, je zde možnost návrhu plánu jak zde 

strávit příjemně čas. 

Další majetek, který vlastní sdružení, zahrnuje devět horkovzdušných balónů, které jsou 

potřebné  k  zajištění  jeho  činnosti.  Tři  z  těchto  balónů  klub  pořídil  ze  svých  vlastních 

peněžních prostředků. Zbývajících šest balónů jsou pořízené cestou reklamy na balóně a to za 

pomocí jejich reklamních partnerů. 

Mezi jejich reklamní partnery patří:

• NOVATO  SK  spol.  s  r.o. -  jedná  se  o  slovenskou  obchodní  společnost,  která 

je zaměřená na výrobky pro opravy a údržbu,

• HOTEL  RADĚJOV –  hotel  se  nachází  na  Jižní  Moravě,  poskytuje  restaurační 

a ubytovací služby,

• BALONY.SK – slovenská firma nabízející vyhlídkové lety balónem,

• UNICREDIT  Leasing  –  finanční  firma,  která  se  zabývá  finančním  poradenstvím, 

operativním leasingem a pojištěním,

• GAMBRINUS – pivní značka,

• RED BALON – místní podnikatel.

Klub vlastní také pozemky přilehlé k centru, na kterých každý týden od pátku do neděle 

vzlétají balóny. Nedílnou součástí majetku je i osm aut, která jsou potřebná pro bezpečnou 

přepravu veškerých věcí nutných k letu balónu. Jejich cena se pohybuje okolo 1 milionu. 
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Každý rok jsou balóny pravidelně posílány do firmy Kubíček, která sídlí v Brně, na servis 

a kontrolu kvality. Nehmotnou část majetku sdružení zahrnují profesionální piloti s pravidelně 

si  obnovující  licencí.  Pilot  se  musí  jednou  za  dva  roky podrobit  přezkoušení  a  následné 

zdravotní prohlídce.

Pilotní  licence  se dělá  jako řidičský průkaz a  to  na základě školení  a  výcviku,  který 

je zakončen zkouškou z teoretické a praktické stránky. Pilot který se učí výcvikem, vede jeden 

ze 30ti českých instruktorů. Osnova předepisuje 16 výcvikových letů včetně závěrečného sólo 

letu a letu přezkušovacího s examinátorem. Pilot ve výcviku se učí zkontrolovat a sestavit 

balón, držet hladinu, ovládat stoupání a klesání, vzlétat a přistávat, učí se nouzové postupy 

a vyzkouší si let balónem i v nepříznivých podmínkách. 

Náklady na  provedení  letu  v  rámci  pilotní  licence  zahrnují  pronájem balónu,  cena  se 

pohybuje  okolo  15  000  Kč  na  hodinu,  plyn  se  pohybuje  asi  1  000  Kč  na  let,  benzín 

doprovodného auta asi na 15 km. 

Časově licence není nijak omezená může trvat klidně i rok, ale dá se to zvládnout odlétat 

i  za  10 dní.  Záleží  však  především na  počasí  a  času,  který tomu pilot  a  instruktor  může 

věnovat. 

Teoretická část  závěrečné zkoušky se provádí  po vstupním školení,  při  kterém se žák 

seznámí se základy ballooningu na několikahodinovém kurzu a následně získá průkaz pilota 

ve výcviku. Teprve po získání pilotního průkazu může začít s lety pod dozorem. Na závěr 

celého  výcviku  složí  žák  zkoušku  na  Úřadu  civilního  letectví  v  Praze  nebo  u  pověřené 

organizace. Samotná zkouška probíhá formou testu a ústních pohovorů z leteckých předpisů, 

aerostatiky,  meteorologie,  znalosti  balónu  po  konstrukční  stránce  a  navigace,  na  které 

je  potřeba  se  důkladně  připravit.  Před  samotným  začátkem  výcviku  je  nutné  absolvovat 

lékařskou prohlídku.
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3.3 Finanční hospodaření
Největší příjmy za rok tvoří tržby za prodej letenek, tyto tržby tvoří převážnou polovinu 

příjmu sdružení. Zatím menším příjmem do rozpočtu je příjem z provozu restaurace, která je 

otevřená od roku 2012. Restaurace se zatím pořád ještě rozjíždí a tak netvoří její příjem nijak 

velkou položkou v rozpočtu. Budoucí vize je, že časem se chod penzionu bude stabilizovat 

a  do konce tohoto roku by měla vykazovat vyšší příjmy, než tomu bylo první rok po jejím 

otevření.  

Důležitou  položku  tvoří  reklamní  plocha  na  balónu.  Příjmy  z  reklamní  plochy  tvoří 

převážnou třetinu celkových příjmů. Velká výhoda této investice je, že klientův balón může 

být ve vzduchu, aniž by platil náklady na provoz. Tyto náklady platí pasažéři, kteří si koupí 

letenku na vyhlídkový let.  Proto je horkovzdušný balón skvělé a velmi efektivní reklamní 

médium.

Jeden z největších  výdajů tvoří náklady na mzdy pro zaměstnance, jejich výše se mění 

podle  sezóny.  Klub  v  hlavní   sezóně  zaměstnává  deset  zaměstnanců,  mimo  sezónu 

zaměstnává jen pět zaměstnanců. Sezóna je u nás převážně v letním období a konec sezóny 

začíná zimním obdobím. Opačně je to u alpského létání, kde hlavní sezóna začíná převážně 

v zimním období a naopak v létě pro ně znamená útlum. Mezi další výdaje jsou zahrnuty 

výdaje na koupi benzínu do aut, které tvoří významnou položku v rozpočtu. Cena benzínu 

se neustále  zvyšuje a  zvyšují  se  tak  i  náklady klubu.  Nedílnou součástí  jsou i  výdaje na 

doplňování plynu do propanových lahví, které se pohybují v řádech  tisíců korun za měsíc. 

Účetnictví vede  specializovaná firma, která se jim pravidelně stará o účetní servis. Vedou 

podvojné účetnictví.

Další  kapitola  v  rozpočtu  je  BalonCentrum,  kde  se  výdaje  pohybují  kolem  provozu 

penzionu a restauračního zařízení. Jsou zde zahrnuty výdaje za energie spojené s provozem, 

spotřeba vody a plynu. Sdružení dále platí měsíčně účty za společné telefony, největší výdaj 

tvoří  tzv.  zelená  linka.  Linka  je  bezplatná  a  slouží  především klientům Balony EU,  kde 

si pomocí asistenta dohodnou přesně podrobnosti své objednávky. Dále sem patří i  výdaje 

za chod internetu a finance na správu internetových stránek.
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3.3.1 Výdaje na koupi 1 balónu
Výběr správného balónu nese velkou odpovědnost. Záleží jaký balón a k jakému typu 

létání je potřeba pořídit. Sportovní menší balón Grand Prix, který se bude hodit pro soutěžní 

kariéru lépe, než pasažérská "šestitisícovka", která kromě pilota a čtvrt tuny paliva uveze také 

12 cestujících. Pro privátní létání pro zábavu a pro sport je vhodná kubatura do 2 600 m3. 

Typická sestava je s obalem 2 200 m3, hořákem Komet Duo a košem K12. Je to balón určený 

pro 2 -  4 osoby v závislosti  na jejich hmotnosti  a  venkovní  teplotě,  který je vhodný pro 

reklamní aktivity a zároveň uveze i další pasažéry nebo významné klienty.  Cena balónu typu 

Grand Prix se pohybuje okolo 700 000 Kč.

Pokud je potřeba zvolit více prostorný koš pro pilota a další 3 - 4 pasažéry je vhodná 

kombinace obal BB37 s košem K18. Za kompletní sestavu takového balónu se cena pohybuje 

okolo 950 000 Kč. Před koupí vybrané sestavy je potřeba zvážit na jaký typ letů bude balón 

využit a o případných detailech kontraktu je potřeba se poradit s odborníky. 

Další  kategorie  důležité  pro stanovení  konečné ceny balónu je  cena za další  práce na 

balónu.  Cena  za  grafické  práce  na  balónu  je  předmětem  zvláštní  kalkulace,  kterou 

vypracovává designér  pro svoji  firmu. Logo nebo reklamní nápisy,  nejlépe v elektronické 

podobě se zasílají  do továrny,  která  se  snaží  splnit  vaše požadavky na barevnost  balónu. 

Zaslané informace se dále zpracují a předloží se zákazníkovi ke schválení tzv. vizuál neboli 

grafický návrh. Z předběžného návrhu zákazník vidí jak by mohla vypadat konečná podoba 

balónu. 

Grafický motiv se obvykle opakuje 2x nebo 3x po obvodu balónu a celková reklamní 

plocha zaujímá přibližně 200 m2. Obvyklá cena za zhotovení grafických prací se pohybuje 

v rozmezí 100 000 až 200 000 Kč. 

Konečná cena hotových balónů se pohybuje okolo:

• za menší balón je to 1 milión Kč, 

• za větší 1,5 miliónu Kč 

• velké balóny už je to částka pohybující se až 2 miliónů Kč.
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Při plánování  investic na pořízení  balónu je třeba mít  na paměti,  že je nutná zároveň 

investice na doprovodné vozidlo. Výběr typu vozidla je zcela na požadavcích a finančních 

možnostech majitele. Může to být terénní Jeep pro posádku a přívěsný vozík pro balón nebo 

dodávka, do které se spolu s posádkou menší balón pohodlně uloží a převeze. Ballooning, to 

neznamená  jen  vzduchoplavec  v  proutěném  koši  s  pasažéry,  ale  také  tzv.  "doprovod". 

Doprovod je zvláštní kasta balónářů, kteří putují v doprovodném voze pod letícím balónem, 

komunikují vysílačkou s pilotem, mapují cestu trasy letu. Cena vozidla tak záleží na zvoleném 

výběru automobilu. Mělo by to být především velké terénní auto s velkou nápravou. Cena 

ojetého vozu se pohybuje kolem částky 350 000 Kč, cena nového auta je poměrně vyšší asi 

okolo 700 000 Kč. Je třeba zvážit zda je výhodnější koupě staršího nebo nového auta.

3.4 Reklama na balónu
Na výrobu balónu se spotřebuje asi 1 800 m³ textílie. Tím se získá velká plocha, kterou lze 

téměř  celou  využít  jako  mobilní  reklamní  billboard.  Loga  a  nápisy  na  balónech  jsou  až 

10 metru vysoká a jsou viditelné z velké dálky. 

Obří reklamní plocha je navíc na atraktivním objektu, protože balón zvedá lidem hlavu 

a láká jejich pozornost. Umístění reklamy na banner koše o velikosti 2x1 m nebo na obalu 

5x10 m  na jeden balón.

Pozornost přitahuje jak samotný let, tak vzlety i přistání, které nejsou vázány na letiště. 

Balóny často startují přímo z center měst nebo z blízkých velkých ploch tenisových kurtů. 

Reklama  na  balóně  má  primární  účinek  přímo  na  pozorovatele  a  diváky,  kterých  se  na 

vrcholných soutěžích sjíždí desítky tisíc. Doplňuje tak druhotný účinek reklamy a to, že balón 

je atraktivním objektem pro filmaře a fotografy masmediálních prostředků. Moderní balónové 

létání je velkým dobrodružným lákadlem jak pro novináře, tak i  pro reportéry. Ceník pro 

zájemce o umístění reklamy na balón není pevně určený. Ke každému klientovi se  přistupuje 

individuálně, záleží na jeho přání a velikosti reklamní plochy.

Investice  do  balónové  reklamy  podle  průzkumů  ze  zahraničí  vychází  v  porovnání 

s klasickými  mediálními prostředky  nejlevněji při ovlivňování diváků logem nebo reklamní 

zprávou i při jejich zaujetí reklamními médii. Velké akce bývají navíc přitažlivé i pro klasické 
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masmediální  prostředky,  které  běžně  zařazují  reportáže  a  záběry  balónů  z  důvodů  jejich 

atraktivity do svých zpravodajství.

Dá se předpokládat ze zkušenosti  s provozem v modelu běžného komerčního provozu 

během  jednoho  roku  250  000  očitých  svědků  startu  a  letu  balónem,  tři  tiskové  články 

se  zmínkou  o  balónu  v  celostátním  denním  nebo  týdenním  periodiku  a  ještě  tři  záběry 

v televizním zpravodajství nebo v nějakém dokumentu.

Druhotný a zároveň vedlejší přínos je prestiž společnosti, která vlastní balón a možnost 

nové image firmy. Balónový projekt nebo jeho symbol se dá s úspěchem použít i v jiné formě 

propagace  např.  na  billboardy,  kalendáře,  využití  místa  v  koši  pro  výherce  soutěží  apod. 

Měsíční podíl rozpočítaných nákladů by podle uvažovaného modelu sportovního balónu činil 

zhruba 60.000  Kč (rozpočtové pořizovací a provozní náklady). Část vynaložených prostředků 

je  možné poskytovat  provozovateli   také  formou sportovního sponzoringu.  Cena reklamy 

je znázorněna v tabulce 3.1.

Tab. 3.1 : cena reklamy

Zdroj: Vlastní zpracování

Rovněž se v balónovém létání dá použít i  reklama umístěná na vlastním balónu. Výše 

pořizovacích nákladů je sice vysoká (asi 700 000 Kč), ale výhoda vlastního balónu je zřejmá. 

Balón poutá pozornost a tak má reklama větší účinek na přímé pozorovatele. Balón menší 

velikosti uveze 2 - 3 pasažéry a je použitelný pro rekreační, sportovní i reklamní létání. Cena 

grafických  prací  závisí  na  složitosti  motivu  a  na  plošných  rozměrech.  Obvyklá  částka 

za grafiku se pohybuje v rozmezí od 60ti do 200 000 Kč. 
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Provozní náklady 500000 Kč/ 1 rok 720000 Kč/ 1 rok

200000 Kč za stránku, 200000 
ks výtisků, týdeník



Malý a větší balón pro 6 - 7 osob se dá svěřit do užíváni provozovateli nebo jej užívat pro 

soukromé rekreační  létání.  Cena za balón vhodný pro tento projekt  se  pohybuje ve vyšší 

cenové relaci cca 250 000 Kč. Někteří sponzoři pořizují provozovatelům pouze obal balónu. 

Provozovatel doplňuje vlastní koš, výstroj a vybavení. Účtuje si za to mírně vyšší provozní 

náklady. Pořizovací cena obalu tvoří necelou polovinu celkové částky komplexního aerostatu. 

Cena pořizovacích nákladů je zobrazena v tab. 3.2

Tab. 3.2 : cena nákladů

Zdroj: Vlastní zpracování

Další  možnost  dlouhodobé reklamní  kampaně s  balónem,  aniž  by sponzor  vlastnil  balón, 

představuje spolupráci na základě dlouhodobé smlouvy (obvykle se jedná o víceleté nebo po 

dobu životnosti  balónu) reklamní spolupráci mezi sponzorem a provozovatelem. Poskytují 

se  vyšší  zálohy na  celoroční  provoz  a  provozovatel  nechá  vyrobit  balón  a  zařadí  jej  do 

vlastního provozu. 

Partner tak nemá problémy spojené s vlastnictvím, s registrací letadla,  postupného odpisu 

základních  prostředků,  hlídání  platnosti  dokladů  apod.  navíc  suma  investovaných  peněz 

v  prvním  roce  bude  výrazně  nižší.  Po  skončení  platnosti  smlouvy  zůstává  balón 

provozovateli.

Balón se může účastnit  na balónových fiestách6 a soutěžích,  kde je obvykle masmediálně 

sledovaný. Dále pak na nejrůznějších společenských, kulturních, ekonomických a sportovních 

událostech, např. na veletrzích v Brně, Praze i jinde po republice, na filmových festivalech, 

6 Balónová fiesta je slavnostní balónová akce.
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3 - 4 měsíce

Pořizovací náklady - 
komplet balónu pro 2-3 

osoby

700.000 Kč / 3-
6 let životnost 

pro obal

Provozní náklady (v 
rámci ČR) 

 500.000 Kč / 
rok / cca 50 
akcí (jednou 

týdně)
Doba k rozběhnutí 

projektu



koncertech, maratónech, dostizích, lyžařských a cyklistických závodech, fotbalových utkáních 

apod.  Při  akcích  objednaných  sponzorem  nebo  partnerskou  společností  se  vždy  počítá 

s volnými místy v koši pro jejich představitele, partnery nebo klienty.  Zkušenější posádka 

jezdí na balónová setkání po světě, množství zimních akcí je v Alpách, atraktivní jsou fiesty 

v USA, Japonsku, expediční létání např. v Africe. Ballooning jako sportovní disciplína je pro 

velmi zkušené piloty, jak v podobě soutěže tak rekordního létání.

3.5 Propagace Balonů EU
Balony EU se snaží prezentovat i pro veřejnost. Jedna z největších propagací jsou vlastní 

firemní balony, které nesou jejich vlastní značku a tak se dá říci, že se vlastně propagují sami. 

Dále  pak  se  používají  billboardy umístěné  blízko hlavních  komunikací.  Od tohoto  druhu 

propagace, ale postupně upouští. Mezi další druhy propagace se dá zařadit reklama v místním 

rádiu.  Nejčastější  formou  reklamy  v  této  oblasti  je  reklama  pomocí  barteru,7 především 

se užívá na různých soutěžích.

 Jak bylo řečeno tak nejlepší propagační materiál tvoří samostatný balón. Balón poskytuje 

velkou plochu na umístění reklamy a vždy upoutá pozornost každého, kdo se pohybuje v jeho 

okolí. Náklady na propagaci se ročně pohybují okolo částky 300 tisíc.

Ceník nabízených služeb:

BalonCentrum Břestek

7  Barter- je forma vyměnného obchodu ( výměna zboží nebo služeb) za jiné zboží nebo služby bez použití  
peněz.
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počet osob cena
1
2
3
4
5
6

11 800 Kč
11 800 Kč
13 800 Kč
17 000 Kč
20 000 Kč
23 000 Kč



Privátní let Balonem

Privátní let balónem nabízí možnost objednat celý balón jen pro klienta, jeho rodinu, přátele, 

firmu apod.

Letenka do všech balónů bez omezení

Letenka do velkých pasažérských balónů 

Letenka do pasažérských balónů

Přelet Tater v horkovzdušném balonu

Vyhlídkový let trvající 2 až 3 hodiny v Západních Tatrách. Let je možné jen v zimním období.

Let balonem v Alpách – let  v údolí

Nabízí nevšední zážitek v podobě letu balonem v údolí alpských velikánů. Lety v Alpách 

se uskutečňují v období listopad až únor.
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cena
2 700 Kč

cena
7 200 Kč

počet osob cena
4 – 7 4 800 Kč

počet osob cena
10 – 16 3 800 Kč

počet osob cena
4 – 16 2 800 Kč

počet osob cena
1
2
3
4
5
6

13 800 Kč
13 800 Kč
16 000 Kč
19 000 Kč
22 000 Kč
25 000 Kč



Let balonem v Alpách- přelet Alp  (v ceně je zahrnut nocleh v Itálii)

Pro  více  dobrodružné  povahy  nabízí  až  5-ti  hodinový  přelet  Alp  v  balonu  z  Rakouska 

do Itálie. Lety v Alpách se uskutečňují v období listopad až únor.

Let balonem First Class

Standardní cena letenky

Typy letů balónem:

• Standart  –  standardní  let  balónem  je  vyhlídkový  let  ve  velkých  pasažérských 

balónech, který je pro 8 až 16 pasažérů.

• Exclusive – jedná se o vyhlídkový let balónem v menších pasažérských balónech pro 

4 až 7 pasažérů.

• Privátní – možnost objednání celého balónu jen pro soukromou osobu, přátelé, rodinu, 

firmy apod. Velikost balónu a místo startu si smí vybrat pasažér sám.

Vyhlídkový let se může uskutečnit z různých startovacích míst. Balóny EU mají na výběr 

velké množství míst, ze kterých se dá začínat vyhlídková trasa balónem. 

Balony EU nabízejí možnost startu z jakéhokoliv místa dle přání zákazníka, je však nutné 

případné  startovací  místo  konzultovat  nejdříve  s  pilotem.  Pro  nestandardní  místo  startu 

vzdálené více než 30 km od poboček Praha,  Brno,  Ostrava a  Uherské Hradiště  se  účtují 

cestovní  náklady na místo startu  a  zpět  14,-  Kč/km, v tomto případě je  také potřeba mít 

zakoupený samostatný let  pouze  pro Vaši  skupinu osob a zajistit  plochu pro start  balónu 

včetně písemného souhlasu majitele plochy. Seznam startovacích míst je sepsán v příloze č.2.
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cena
22 000 Kč

cena
5 500 Kč

délka letu cena
80 – 120 min 8 250 Kč



3.6 Sponzoring a dotace
Klub  v  současné  době  nemá  žádné  sponzory.  Poskytuje  pronájem  reklamní  plochy 

potenciálním reklamním partnerům. Jako reklamní plocha se dá využít celá plocha balónu 

včetně koše. Pro sponzory představuje velkou výhodu, že i když vlastně mají umístěnou svoji 

reklamu  na  balónu,  tak  i  přes  to  nemusí  platit  výdaje  spojené  s  provozem  balónu.  Jak 

je  zmíněno  výše,  tak  tyto  náklady zaplatí  klienti  koupí  letenky.  Reklamní  partner  zaplatí 

náklady na výrobu balónu. Další výhodou tohoto partnerství je, že partner má tak jistotu, že 

jeho reklama je pořád na očích široké veřejnosti.

Poslední poskytnutá dotace byla vyčerpána na výstavbu BalonCentra na Břestku, kdy bylo 

čerpáno z fondů EU pro regionální rozvoj. Díky této dotaci mohla být vybudována hlavní 

centrála pro balónové létání v ČR.  Finance poskytnuté na vybudování leteckého centra byly 

řádně vyčerpány.  Jinak sdružení v současnosti nečerpá žádné dotace ani od obce, města, státu 

a ani EU. Určitě  má v plánu někdy v budoucnu dotace využívat,  jen momentální  situace 

nedovoluje se pouštět do žádných velkých projektů, které by souvisely s poskytnutím dotace. 

Sdružení rovněž nepobírá ani žádné příspěvky z ČSTV, z kraje ani z rozpočtu obce.

3.7  Finanční prostředky  
Jeden z hlavních příjmů jsou příjmy z prodeje letenek a příjmy za reklamu na balóně. 

Klub nemá svůj rozpočet na rok nijak stanovený, jeho výše se odvíjí od současné situace.  

Výbor klubu rozhoduje o tom, jak naloží s peněžními prostředky dle potřeby. Dříve Balony 

EU patřily mezi největší klub, který poskytoval služby létání balónem. 

V dnešní  době už tomu ale  tak není.  Za posledních pár  let  vznikla  velká konkurence 

v tomto prostředí. Nárůst konkurence se zvětšil o více jak 100 % . Vzniká tak velký tlak na 

provozovatele vyhlídkových letů a boj o přežití ve velké konkurenci. Dříve prosperující oblast 

tak neustále zaznamenává klesající tržby. 

Největší  problém ve snižování tržeb nastal  se vznikem tzv.  slevových portálů.  Většina 

firem se snaží nabízet letenky cestou těchto portálů a to za relativně nízké ceny. Tedy pod 

skutečnou  hodnotou  letenek,  snaží  se  tak  ničit  svoji  konkurenci  za  každou  cenu.  Mezi 

konkurenční firmy patří např. Letybalonem.eu, Habalon.cz, Balon.cz, Balony Hradec, České 
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balóny, Balóny Telč a další. Na obrázku 3.7 jsou vyobrazena standardní startovací místa, ze 

kterých startují Balony EU.

Obr. 3.7: Standardní startovací místa pro let balónem

     Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]

V  létě  se  na  Břestku  pořádal  třetí  ročník  pětidenního  festivalu  balonového  létání 

nazvaného Lety bez hranic. Minulý ročník se uskutečnil 15.- 18. srpna. Pořadatelé očekávali 

příjezd více než 2 000 návštěvníků z České republiky a Slovenska a bylo naplánováno sedm 

letů, které se podařily zrealizovat. Povedl se dokonce zrealizovat i přelet česko-slovenských 

hranic z Velké Javořiny. Všechny naplánované přelety se podařilo uskutečnit v plánovaném 

termínu a čase. Velkou zásluhu na tomto faktu mělo hlavně počasí, které bylo ideální a tak 

vzletům balónů nic nebránilo. 

Poprvé  se  celá  akce  konala  v  nově  otevřeném BalonCentru  na  Břestku.  Pořadatelství 

se  tak  ujali  BalonCentrum  Břestek  a  na  organizačním  zabezpečení  akce  se  podíleli  BK 

Aerotechnik Kunovice, partnersky obecní úřad v Břestku a slovenská obec Selec.
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V rámci festivalu se vždy koná ještě kemp pro mládež doprovázený bohatým programem 

pro  děti  z  dětských  domovů  a  samozřejmě  i  pro  širokou  veřejnost.  Obrázek  3.8  a  3.9 

zachycuje atmosféru vzletu balónů nad BalonCentrem Břestek.

Obr. 3.8 a 3.9: Lety bez hranic

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]

V zimní sezóně jsou pro balóny prázdniny, ale aby nezahálely, tak  pravidelně navštěvují 

Balón  festival  v  rakouském  Filzmoos,  kde  se  účastní  zimního  přeletu  přes  Alpy.  Alpy 

v  zimním období  mají  své  kouzlo.  Naskytuje  se  možnost  vidět  krásný  pohled  na  místní 

krajinu a zasněžené vrcholky vysokých hor. Když je v době přeletu odpovídající počasí, tak 

se četné startovní pole horkovzdušných balónů může volně vznášet ve vzduchu a cestující 

se mohou těšit na krásný výhled Filzmoos a mocného masivu Dachsteinu. Na obrázku 3.10. 

je  zachycena  atmosféra  zimního  přeletu  balónů  přes  Alpy.  Hanneshof  Balloon  týdny 

ve Filzmoos se konaly minulý rok po čtvrté. Kromě vzrušující balónové podívané nabízejí 

návštěvníkům rozsáhlý  program, od kulinářských specialit  přes  výstavy a  bohatý kulturní 

program.
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Obr. 3.10: Balón festival Filmoos

Zdroj: dostupné z internetových stránek http://www.balony.eu/ [19]
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4. Shrnutí výsledků šetření, doporučení
Tématem diplomové práce je financováni a provoz vyhlídkových letů balónem, které bylo 

sledovaném v klubu Balony Eu na Břestku. Po rozhovoru s prezidentem klubu byly získány 

základní údaje o provozu a finančním zázemí klubu. 

Z  rozhovoru  vyplynulo,  že  některá  citlivá  data  nemůžou  být  zveřejněna  hlavně  kvůli 

neustále se zvětšující konkurenci, která za poslední roky vzrostla téměř o 100 %, proto tato 

práce neuvádí některá konkrétní čísla. Rozhovor probíhal formou individuálního rozhovoru, 

který byl uskutečněn přímo s prezidentem klubu. Byly poskytnuty informace o chodu celého 

klubu a umožněn tak přímý pohled na finanční zázemí zkoumaného klubu. 

Balony EU mají  celkem pět  pilotů,  kteří  mají  velké zkušenosti  s  přelety nad Alpami, 

v Rakousku, Francii a někteří létali i přes Japonsko. Mají nalétané stovky hodin a zaměřují se 

na  bezpečnost  a  zdraví  svých  pasažérů.  Za  15  let  provozování  balónového  létání 

nezaznamenali naprosto žádnou škodu na majetku způsobenou pochybením ze strany pilota 

nebo z jakékoliv technické závady vzniklé na balónu.

Postavením balonCentra si jako jediný klub vytvořili svoji vlastní základnu. Klub si tak 

vytvořil zázemí pro svůj provoz a místo, kde pořádá letecké dny. Umístění v údolí umožňuje 

možnost  vzletu  téměř  za  každého  počasí,  což  představuje  velkou  výhodu,  protože  někdy 

se kvůli nepříznivým vzletovým podmínkám starty ruší. 

Hlavní financování klubu je příjem z prodeje letenek a díky vzniku slevových portálů 

se jejich prodej snižuje. Konkurence nabízí letenky pod cenou a tak je klub nucen snižovat  

cenu  svých  letenek.  Finance  pro  chod  sportovního  družstva  lze  získat  různými  způsoby. 

V získávání peněžních prostředků není rozdíl mezi profesionály a amatéry, protože v obou 

případech se manažeři snaží peníze pro chod klubu získat pomocí dotací, darů, sponzoringu 

a v nemalé míře ze sportovní reklamy. 

Největší  chybu  v  získávání  finančních  prostředků  vidím  v  tom,  že  klub  nevyužívá 

v současné době žádnou možnost financování z dotací, z rozpočtu města a obce. Prezident 

klubu se však k otázce na toto téma vyjádřil, že určitě po vyřešení neodkladných záležitostí 
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budou uvažovat o zmíněném způsobu získávání finančních prostředků pro klub.

V  BalonCentru  Břestek  se  uskutečňují  každý  rok  různé  balónové  akce,  které  jsou 

pořádány pod záštitou klubu. Příklady akcí pořádaných klubem:

• letní festival Lety bez hranic, konaný každý rok,

• mezinárodní festival Buchlov, konaný v roce 2011,

• každý týden vždy od pátku do neděle se zde koná vzlet balónů,

• lety balónem na velikonoce,

• let balónem FIRST CLASS nad Ostravou, konané v roce 2010,

• Balony EU festival Buchlov – noční show, konané v roce 2010 a další akce.

Jako nepřímý pozorovatel si myslím, že by se měla zaměřit pozornost na větší propagaci 

těchto akcí.  Je potřeba,  aby se o nich mohla dozvěděl i  široká veřejnost.  Klub by si  měl 

vytyčit cestu, jakou by chtěl jít v potřebě propagace balónový akcí. Určitě si balónové létání  

zaslouží větší pozornost veřejnosti. Forma propagace by se měla řešit např. větší propagací na 

jejich  vlastních  stránkách  nebo  na  stránkách  Českého  balónového  svazu,  určitě  využit 

možnosti reklamního spotu v místních masmédiích, plakáty vylepené po okolí, billboard na 

hlavních komunikacích atd. Je mi zcela jasné, že tento typ propagace je finančně náročný 

a  momentálně nejsou volné vhodné finanční prostředky.
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5. Závěr

 Hlavním  cílem  diplomové  práce  bylo  zaměřit  se  na  systém  fungování  provozu 

a  financování  vyhlídkových  letů  balónem  u  Balony  EU.  V  teoretické  části  práce  jsem 

se snažila  definovat  základní  pojmy,  které  jsou spojeny s  definicí  sportu,  stručně nastínit 

historii  balónového  létání,  vymezit  typ  sportovní  organizace,  možnosti  financováni 

sportovních klubů od sponzoringu až po reklamu.  Tyto popsané  pojmy jsem dále snažila 

zhodnotit v praktické části diplomové práce.

Konkrétně sem se zaměřila na klub Balony EU, které nabízejí možnost zakoupení letenky 

k vyhlídkovým letům balónem. Tento klub má ve svých řadách zkušené piloty,  kteří  mají 

nalétáno stovky letových hodin v balónu a to néjen v oblast Moravy, Slezska, Slovenska, ale 

mají zkušenosti s přelety např. ve Švédsku, vzdáleném Japonsku a v USA.

Nejprve jsem popsala současnou podobu klubu Balóny EU. Nedílnou součástí mé práce 

byly  techniky  výzkumu,  které  mi  pomohly  získat  potřebné  informace  o  skutečném 

hospodaření  klubu.  Zvolila  jsem  si  práci  s  dokumenty,  metodu  pozorování  a  rozhovor. 

Všechny tyto techniky pro mě byly přínosem a informace, které jsem se dozvěděla,  jsem 

se snažila aplikovat v praktické části diplomové práce.

Rozhovor sem vedla s prezidentem klubu, který se snažil mi odpovědět na všechny mé 

otázky.  Je  škoda,  že  jsem nemohla všechny získané informace použít,  protože  se jednalo 

o citlivé vnitřní údaje klubu, které nemohou být zveřejněny. 

Věřím,  že  mnou  zpracovaná  diplomová  práce  přinesla  spoustu  zajímavých  informací 

o balónovém létání, o finančním zázemí tohoto sportu a jeho provozu v reálném prostředí 

plném konkurence.

Domnívám  se,  že  vytyčený  obsah  diplomové  práce  byl  splněn  a  že  se  mi  podařilo 

dosáhnout vytyčeného cíle.
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Seznam zkratek

ČASPV České asociace Sport pro všechny

ČR Česká republika

ČSTV Český svaz tělesné výchovy

DPH Daň z přidané hodnoty

EU Evropská unie

FAI Světová letecká federace

o.s. Občanské sdružení

SK Sportovní klub

TJ Tělocvičná jednota
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Příloha č.1
Balóny, které vlastni Balony EU

Balón First Class

imatrikulační značka: OK – 0903                             

Velikost: 10 000m3 

Počet pasažérů: 16 osob

Rok výroby: 2009 

Výrobce: www.kubicekballoons.cz

 Pasažérský balón pro standartní a privátní lety větších skupin.

Balón BALONY.EU

imatrikulační značka: OK-8882

velikost: 7000 m3

počet pasažérů: 10 osob 

rok výroby: 2008

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasažérský balón pro standardní a privátní lety větších skupin.

Balón BALÓNY.EU II

imatrikulační zančka: OK-1102

velikost: 4000 m3

počet pasažérů: 5 osob 

rok výroby: 2011 

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.

63



Balón NOVATO

imatrikulační zančka: OK-6010

velikost: 4500 m3

počet pasažérů: 6 osob  

rok výroby: 2010

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.

Balón RADĚJOV

imatrikulační zančka: OK-7080

velikost: 3700 m3

počet pasažérů: 5 osob   

rok výroby: 2007

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.

Balón BALONY.SK

imatrikulační zančka: OK-0901

velikost: 4000 m3

počet pasažérů: 6 osob   

rok výroby: 2009 

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.
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Balón UNICREDIT

imatrikulační zančka: OK-8881

velikost: 3700 m3

počet pasažérů: 5 osob    

rok výroby: 2008 

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.

Balón RED BALON

imatrikulační zančka: OK-3055

velikost: 3000 m3

počet pasažérů: 4 osob    

rok výroby: 2003  

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety standard, exclusive a privát.

Balón GAMBRIMUS

imatrikulační zančka: OK-7771

velikost: 2200 m3

počet pasažérů: 2 osob    

rok výroby: 2007   

výrobce: www.kubicekballoons.cz

Pasa balón pro lety privát.
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Příloha č.2

Startovací místa balónů:

• Balon Centrum Břestek - od penzionu BalonCentrum Břestek – GPS: 49°6‘19.588‘‘N, 

17°20‘44.863‘‘E a od hradu Buchlova – GPS: 49°6‘26.280"N, 17°18‘39.420"E.

• Uherské  Hradiště  -  u  zimního  stadionu  –  GPS:  49°4‘5.880‘‘N,  17°28‘25.436‘‘E, 

Kunovice – letiště - GPS: 49°01‘46‘‘N, 17°26‘23‘‘E, Smraďavka – lázně Leopoldov – 

GPS:  49°4‘39.508‘‘N,  17°19‘7.410‘‘E,  Uherský  Brod  -  GPS:  49°1‘41.347"N, 

17°38‘42.807"E

• Brno  a  okolí  -  Kraví  hora  –  GPS:  49°12‘10‘‘N,  16°34‘60‘‘E,  Letiště  Medlánky, 

Brněnská přehrada

• Kroměříž a okolí - letiště Kroměříž

• Olomouc a okolí - Lazce – GPS: 49°36‘31.370"N, 17°15‘8.112"E

• Bouzov - od hradu Bouzova - GPS: 49°36‘31.370"N, 17°15‘8.112"E

• Ostrava  a  okolí  -  Ostrava  vlaková  zastávka  Stodolní  -  GPS:  49°50‘3.988"N, 

18°16‘51.520"E, Hukvaldy - GPS: 49°37‘45.678"N, 18°13‘25.643"E, Frýdek Místek - 

Staré Město – GPS: 49°40‘16.580"N, 18°22‘22.273"E

• Pálava a okolí - Horní Věstonice – GPS: 48°55‘06‘‘N, 16°39‘42‘‘E, Letiště Strachotín 

– GPS: 48°55‘1.988"N, 16°39‘31.889"E, Mikulov – amfiteátr – GPS: 48°48‘47.23"N, 

16°38‘25.69"E

• Plzeň a okolí - Škoda Land

• Praha  a  okolí  -  Konopiště  –  Vatěkov  –  GPS:  49°46‘48.076"N,  14°37‘59.74"E, 

Karlštejn – GPS: 49°56‘0.288"N, 14°10‘46.183"E

• Český ráj a okolí - okolí Sobotky, Mladějov - GPS: 50°28‘54.729"N, 15°13‘57.940"E, 

Sedmihorky - GPS: 50°33‘36.317"N, 15°11‘54.629"E,

• Zlín a okolí - Velké kino Zlín, Lidl

• Hradec Králové - čerpací stanice Benzina - GPS: 50°12‘0.940"N, 15°50‘7.680"E

• Pardubice

• Bratislava  a  okolí-  Tyršovo  nábr.  -  pri  Starom  moste  -  GPS:  48°8‘11.62"N, 

17°6‘58.48"E,  Lamač -  pri  Krematóriu,  Rača -  pri  Kauflande na puchovskej  ulici, 

Bajkalská - pri Zimnom štadióne V. Dzurillu, oproti pumpe AGIP, vedľa Štrkoveckého 

jazera, Zlaté piesky - pri hlavnom vchode do Campu.
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Příloha č.3
Příklad pojištění balónů

67



Příloha č.4

Vzor návrhu na registraci občanského sdružení

Věc : Návrh na registraci občanského sdružení

V souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve

složení:

………………………………………......……………..

nar. dne …............., bytem …...............................

…..............................

(podpis)

………………………………………......……………..

nar. dne …............., bytem …...............................

…..............................

(podpis)

návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název

……………..............……, se sídlem ………………………………………..

Cílem sdružení je …………..................................………………………….

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je

................................................................

V ………..........……… dne …….………..

Podpisy členů přípravného výboru: ........................................................

........................................................
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