
 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 
 

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podkladu nabídky sportovních a 

pohybových aktivit v okresním městě Šumperk. Základem je analýza současného stavu 

sportovních možností a analýza anketního šetření se zaměřením na nabídku sportovních 

a pohybových aktivit ve městě Šumperk. Na základě analýzy byly vytvořeny vlastní 

návrhy řešení na rozšíření nabídky. Práce bude předána městskému úřadu v Šumperku. 

 

Abstract 
 

This Bachelor thesis is focused on developing substrate of offer sports and physical 

activities in the district town Sumperk. The basis is the analysis of the present status of 

sports options and analysis of the survey focused on sports and physical activities in 

Sumperk. On the based this analysis were  created own posals of solutions to extend the 

offer. Work will be forwarded to the municipal office in Sumperk. 
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ÚVOD 

Sportovní a pohybové aktivity jsou v posledních letech aktuálním tématem. Je to dáno 

především pozitivním vlivem těchto aktivit na zdraví člověka. V dnešní době prudce roste 

počet sedavých zaměstnání a lidí, kteří se věnují sportovním a pohybovým aktivitám, 

ubývá. Je tedy podstatné najít vhodná řešení, která by zajistila zvýšení pohybové 

aktivnosti dospělé populace, navzdory nedostatku volného času či jiných omezení. 

V teoretických východiscích práce jsou vymezeny základní pojmy, které úzce souvisí 

s tématem práce. Jsou jimi volný čas, kvalita života, sport a pohybové aktivity, služby 

v oblasti pohybových aktivit, ekonomické podmínky v oblasti sportu a pohybových 

aktivit, analýzy a explorativní metody šetření. 

V části, která se věnuje analýze současného stavu, je bakalářská práce zaměřena na 

zpracování dostupných údajů týkajících se obyvatel města Šumperka, dotační politiku 

města a problematiku v podobě nezaměstnanosti. Nejdůležitější částí této kapitoly je 

analýza výsledků anketního šetření obyvatel města. Na základě této analýzy výsledků 

byla vytvořena SWOT analýza, která poukazuje na možné silné a slabé stránky, či 

příležitosti a hrozby pro vytvoření projektu nabídky sportovních a pohybových aktivit 

v okresním městě Šumperk. 

V kapitole týkající se vlastních návrhů řešení jsou vyobrazeny příležitosti k realizaci 

projektu nabídky sportovních a pohybových aktivit v okresním městě Šumperk.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma Projekt nabídky sportovních a pohybových 

aktivit v okresním městě Šumperk. Je to především proto, že studuji obor, který úzce 

souvisí se sportovními a pohybovými aktivitami, ale také proto, že pocházím z města 

Šumperka a pravidelně zde navštěvuji zařízení, která nabízí služby zaměřené na sportovní 

a pohybové aktivity. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce  

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracování projektu v oblasti sportovních a 

pohybových aktivit v okresním městě Šumperk. Za dílčí cíle lze považovat zpracování 

statistických údajů zaměřených na demografii, nezaměstnanost, dotační politiku a 

sportovní možnosti města Šumperka, které jsou stručně popsány. Dalším dílčím cílem je 

analýza anketního šetření na základě obdržených responzí, která bude následně sloužit 

jako podklad pro tvorbu jednotlivých kvadrantů SWOT analýzy. 

Metody a postupy zpracování 

Při tvorbě bakalářské práce bylo využito řízených rozhovorů s jednotlivými odbory 

městského úřadu v Šumperku, institucemi a informačním střediskem na základě získání 

dat potřebných ke zpracování cíle této práce. Další použitou metodou bylo anketní šetření 

zaměřené na problematiku nabídky sportovních a pohybových aktivit města Šumperka. 

Na základě odpovědí anketního šetření byla vypracována posléze analýza výsledků. 

K vyvození závěru z analýzy výsledků anketního šetření a shromážděných údajů pomocí 

řízených rozhovorů bylo použito analýzy SWOT.  
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1 TEORETICKÝ VÝCHODISKA PRÁCE 

Úkolem této části práce je řešit základní teoretická východiska, na jejichž základě byl 

vypracován projekt nabídky sportovních a pohybových aktivit v okresním městě 

Šumperk. 

1.1 Volný čas  

Čas je veličinou, která volně postupuje našim životem. Vztahují se k němu všechny děje 

a jevy, mající charakter různého typu, od pracovních a osobních až po společenské. 

V životě existují časové úseky využívané pro práci a povinnosti, a také chvíle, v nichž 

může každý se svým časem nakládat podle svého uvážení. Úryvek času, který má člověk 

sám pro sebe s nimž může disponovat podle svého uvážení, je volným časem (Korvas, 

2013). 

1.1.1 Definice volného času 

Výklad volného času, jeho podstaty a významu je možné třemi pohledy- subjektivně, 

objektivně a sloučením obou.  

Subjektivní představa vychází z pohledu Aristotela na svět a společnost a taktéž z pohledu 

psychologického a psycho- sociálního.  

Objektivní postoj je nejčastěji postaven na kvalifikaci a teoriích, které vysvětlují a 

předvídají lidské chování. Na otázky volného času souhrnně, tedy ze všech aspektů 

společnosti a člověka, z pohledu psychosociálního i zákonitosti lidského chování, se snaží 

poohlížet celostátní přístup.  

V kombinaci uvedených přístupů lze chápat volný čas jako časový prostor, formu 

činnosti, symbol sociálního statusu, či sociální nástroj a funkci sociálních skupin a 

životního stylu. Takovéto obecné znaky volného času umožňují taktéž porozumět, jakou 

pozici má či může mít ve volném čase pohybová aktivita a sport pro člověka, a jak je 

pochopena ve společnosti (Korvas, 2013) 
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1.1.2 Pojetí volného času v současnosti 

„Volný čas je velmi různorodou záležitostí, která má silně individuální charakter. Každý 

jedinec má svou hranici mezi prací a volným časem“ (Korvas, 2013, s. 47).  

Pokud se jedná o volný čas, musí být současně uskutečněny podle (Korvas, 2013) 

následující čtyři podmínky:  

 Jedinec nemá v onu chvíli povinnosti vůči ničemu ani nikomu 

 Činnost, kterou provádí, si svobodně vybral 

 Konání přináší jedinci uspokojení 

 V dané kultuře je činnost považována za volnočasovou 

Jestli se jedná o volnočasovou aktivitu, je dáno nikoliv aktivitou samou, ale tím kdo ji 

provozuje. Volnočasovou činnost lze tedy chápat jako činnost, která jedince baví, přináší 

mu uspokojení i radost a není zdrojem trvalých obav, či pocitů úzkosti (Korvas, 2013). 

1.1.3 Organizace volného času 

Trávení volného času lze provádět dvěma způsoby, a to spontánně, či organizovaně. 

Jestliže se jedná o spontánní volnočasové aktivity, jedinec si sám nebo v rámci neformální 

skupiny volí či uspořádává danou aktivitu. Pokud se jedná o organizovanou formu, 

znamená to nabídku volnočasové aktivity, která přichází z vnějšku, tedy od formální 

organizace, instituce. Člověk, či skupina lidí využívají takovou nabídku, pokud vyhovuje 

jejich potřebám a zájmům a zvolí si ji svobodně (Korvas, 2013). 

1.1.4 Obyvatelstvo a volný čas 

Využití pohybových aktivit a sportu naší populací je odlišné a tedy i závislé na věku, 

pohlaví, místě a velikosti bydliště, dále na podmínkách přírodních a takových, které 

společnost vytvořila za účelem podpory pohybové aktivnosti (Korvas, 2013). 

To jak populace využívá pohybové aktivity, se zjišťuje pomocí jednoduchých ukazatelů. 

Jsou jimi frekvence, objem, intenzita, forma účasti a daná aktivita nebo sport. Větší míra 

takových šetření se provádí zpětně a může se stát, že odpovědi budou z objektivních, či 

subjektivních důvodů zkresleny. Rozdílné vnímání údajů, kterým může být např. 
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pravidelnost sportování, což každý pojímá odlišně, může vést také k potížím (Korvas, 

2013). 

Podle (Korvas, 2013) jsou trendy účasti ve sportu zohledňovány podle těchto kritérií: 

 věk, 

 pohlaví, 

 druh sportu, sportovní odvětví, 

 členství v organizacích, 

 účast v soutěžích, 

 lokalita, 

 sociální postavení, 

 vzdělání. 

 

Ve spojení s věkem se zdá být trendem postupné snižování pohybové aktivnosti a účasti 

ve sportu s narůstajícím věkem. U účastníků v soutěžích a počtu příslušníků sportovních 

organizací je tento fakt pochopitelný, jelikož od jistého věku se v dospělosti snižuje 

výkonnost jedince a mění se motivace k soutěžení. Soutěží se obvykle účastní 30 – 40% 

dětí a mládeže, po osmnáctém roce života má tento zájem klesající tendenci a týká se 

zhruba 15 % populace. Věk by však neměl být překážkou pohybové aktivnosti, která 

může v každém stádiu života přinášet pozitivní vliv (Korvas, 2013). 

Jedná –li se o srovnání mužů a žen, ve všech věkových skupinách jsou rozdíly. Je obecně 

známo, že ženy a dívky se sportu věnují méně než muži už od dětských věkových 

kategorií. Účast žen má podobnou křivku zhruba do 25 let věku. Pak se jejich zájem 

v intenzivních či alespoň pravidelných sportovních aktivitách oproti mužům výrazně 

snižuje vzhledem k sociální roli ženy. Takové rozdíly jsou dále podmíněny tradicí, 

kulturou, náboženstvím, či sociálním vědomím atd. Podněty, které vedou muže a ženy 

k pohybové aktivnosti a sportu, jsou odlišné. Pro ženy a dívky je přednější kosmetický, 

či zdravotní popud, muži naproti tomu preferují dobrodružný motiv, vzrušení a kolektiv. 

Motivy se samozřejmě liší s ohledem na věk, ale jsou zde i jiná kritéria, např. zdravotní 

stav (Korvas, 2013). 
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Na možnost provozování pohybových aktivit a sportu může mít zásadní vliv i lokalita, 

protože se může hlavně lišit na základě ekonomické vyspělosti regionu nebo 

geografických podmínek. Ekonomické podmínky mohou značně ovlivnit možnosti 

výstavby zařízení sloužícího pro pohybové aktivity a sport, jenž jsou přístupnější pro 

organizovanou i neorganizovanou veřejnost. 

Společenské postavení je silně spjato s ekonomickým statusem, a proto se lidé s vyšším 

postavením zapojují více do pohybových aktivit. Stejně tak sportuje pravidelněji i větší 

procento lidí s vyšším vzděláním (Korvas, 2013). 

1.2 Kvalita života 

Způsob jakým občané žijí a pak také zdraví životní způsob je v této době jedním ze 

zásadních problémů populace vyspělých zemí. V rozvoji této oblasti života společnosti 

lze nalézt v posledních letech či desetiletích mnoho kladů i záporů. Za pokrok lze 

považovat zájem státních orgánů a jejich podpora výzkumu nebo odborných pracovišť, 

jenž zkoumají vliv odlišných životních stylů na zdraví a doporučují nejvhodnější 

způsoby, které vedou k dosažení potřebné životní kvality. Za negativní jev lze považovat, 

že taková snaha je mnohdy málo efektivní a větší část populace ohrožuje sama kvalitu 

svého života útočením na vlastní zdraví, jelikož žijí stále konzumním stylem (Korvas, 

2013). 

Z toho důvodu je dnes zdraví a jeho uchování na dostačující úrovni spojováno 

s preventivní činností, která úzce souvisí se zachováním postačujícího objemu pohybové 

aktivnosti, jenž byla v průběhu fylogenetického vývoje člověka vždy nedílnou součástí 

životního stylu. 

Pohybová aktivita pomáhá jak při fyzické, tak i při psychické relaxaci. Lidé s aktivním 

stylem života žijí zdravěji a produktivněji, než lidé se sedavým způsobem života a 

pohybovou nedostatečností. Pravidelná pohybová aktivita je nejen základní, ale i 

nejjednodušší a nejlevnější prevencí proti zdravotním potížím (Korvas, 2013). 

1.2.1 Zdravotní benefity z pohybové aktivnosti 

Každá pohybová aktivnost přináší na organismus člověka pozitivní vlivy, jenž se 

projevují ve všech základních aspektech života. Jak zdravotnická, tak i vědecká evidence 

potvrzuje, že pravidelný pohyb může snížit riziko neinfekčních nemocí o 30- 50%, jedná 
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se o mrtvici, kardiovaskulární choroby, rakovinu tlustého střeva, cukrovku typu 2, vysoký 

krevní tlak, či ICHS nebo infarkt. Pravidelné provádění pohybových aktivit napomůže 

také kontrole tělesné hmotnosti, dále přispívá ke zdraví kostí, kloubů a svalů. U starších 

lidí snižuje riziko pádů, bolesti při artritidě, symptomy úzkosti a deprese. U této věkové 

kategorie také ke snížení hospitalizací, návštěv lékaře a ke snížení spotřeby léků (Korvas, 

2013). 

Aby se dosáhlo zdravotních benefitů, pohybová aktivita nemusí být namáhavá. Větších 

zdravotních aktiv lze dosáhnout zvýšením objemu takové aktivity včetně jejího trvání, 

frekvence či intenzity. Ani pod hrozbou těchto chorob nenalézá velké procento populace 

dostačující motivaci ke změně svých návyků (Korvas, 2013). 

1.2.2 Doporučení potřebného množství pohybových aktivit 

Na celkovém energetickém výdeji člověka by měl aktivní podíl výdeje energie dosáhnout 

okolo 20 – 25 % při pohybových aktivitách. Většina odborníků se z hlediska potřebného 

objemu pohybových aktivit shoduje na denním minimu, které přináší ještě zdravotní 

benefity, tj. na 30 minutách nízké až střední intenzity zatížení. 

Pro doplňkové pohybové aktivity se doporučuje minimální množství 300 kcal na jednu 

pohybovou jednotku při frekvenci tří jednotek týdně a 200 kcal při čtyřech pohybových 

jednotkách. Začátečníkům se doporučuje sumární výdej 500 kcal týdně (Korvas, 2013). 

1.2.3 Možná rizika pohybové aktivity 

Z každé činnosti, kterou člověk provádí, mohou vzejít určitá rizika, která mohou 

zapůsobit na jeho organismus negativně. Takovými riziky jsou především zranění 

pohybového aparátu, či akutní dio vaskulární příhody, které jsou spojovány s nadměrnou 

intenzitou pohybové aktivnosti, skrytými vadami organismu (hlavně srdečními), či 

soustavné přetěžování nepřipraveného organismu. Větším rizikem jsou také pohybové 

aktivity, které se vykonávají nepravidelně (Korvas, 2013). 
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1.2.4 Psychika 

Pokud probíhá pohyb uspokojivě a je-li opakovaný pohyb vnímán kladně, sebevědomí 

člověka narůstá.  Změna v pochopení sama sebe, sebepojetí a v přístupu nastává tehdy, 

pokud pracujeme současně s biologickou a emocionální stránkou. Pohyb a emoce nejdou 

vzájemně oddělit. Psychika je součástí pohybu (Hošek, 2002). 

1.2.5 Pohyb a duševní zdraví 

„Cesta k naplňování duševní rovnováhy by měla obsahovat řadu pozitivních prvků, které 

v životě přinášejí člověku klid, pohodu a odpočinek. K těmto prvkům patří zejména kladné 

emoce, které spouštějí v organismu příjemné pocity a jsou součástí fyziologické reakce 

(odpovědi) organismu (endorfiny)“ (Beňačka, 2013, s. 135).  

V této souvislosti se mluví o radosti a také naději. Radost lze pochopit jako emoci 

přinášející velké potěšení a štěstí, nebo také stav blaha, který je způsoben tím, že se 

přihodilo něco dobrého či uspokojivého.  Pozitivní emoce poté pomáhají odstraňovat 

negativní jevy. Pohyb slouží jako spouštěč endorfinů, který se podílí na kladných pocitech 

a přispívá k pozitivnímu životnímu postoji, tedy k radosti a naději (kladné životní 

filosofii). Pohyb může sloužit ke hledání naděje nebo může být také postupným cílem 

k překonávání překážek (Beňačka, 2013). 

1.2.6 Civilizační onemocnění 

U infekčních onemocnění je v dnešní době kladen důraz na jeho prevenci a zdravotnictví 

je v této oblasti na vyspělé úrovni.  Je ale pravdou, že zdravotní potíže a úmrtnost člověka 

je hlavně v dnešní době způsobena civilizačními onemocněními, tedy neinfekčními. 

Populace si je způsobuje sama svým životním stylem, když se jeho jednotlivé faktory 

dostanou do nerovnováhy- energeticky bohatý, či nutričně chudý příjem, nedostatek 

pohybu, spánku, či relaxace a přemíra alkoholu, stresu, cigaret a drog. Všechny tyto 

faktory ve spolupráci umožňují vzniknutí nejčastějších onemocnění. Jsou jimi 

onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak, rakovina, osteoporóza, cukrovka, obezita, 

vysoký cholesterol, deprese, bolest zad aj. (Kastnerová, 2012). 
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1.2.7 Prevence onemocnění 

 Podle (Kalman, 2009) přináší pravidelné konání pohybové aktivity z hlediska prevence 

tyto výhody: 

 popud k produkci endorfinů v mozku (dobrá nálada, pocit uvolnění, apod.), 

 zvětšuje duševní ambice (lepší paměť, apod.), 

 odstraňuje negativní emoce a uvolňuje napětí svalů (zvýšení sebevědomí, apod.), 

 pozměňuje metabolismus tuků (ztráta nadbytečných kilogramů, apod.), 

 má vliv na prevenci proti osteoporóze, 

 podporuje krevní oběh, 

 zdokonaluje schopnost krve přenést kyslík, 

 zmenšuje klidovou hodnotu srdeční frekvence a zlepšuje funkci srdce, 

 zpomaluje průběh stárnutí, 

 apod. 

Při preventivním působení pohybové aktivity na zdraví člověka je podstatná její 

frekvence, doba trvání a její intenzita (Kalman, 2009). 

1.3 Sport a pohybové aktivity 

„Samotné slovo “sport“ vzniklo z latinského slova „disportare“ – bavit se, trávit 

příjemně volný čas. Ve 14. století se začalo užívat v anglo- francouzštině pojmu 

„disport“, který označuje zábavu, uvolnění, věci nevážné povahy“(Durdová, 2012, s. 14). 

Definice sportu lze podle (Durdová, 2009) rozdělit podle následujících hledisek: 

 dle úrovně sportovních soutěží- vrcholový, výkonnostní, rekreační, 

 sport kolektivní a individuální, 

 sport kontaktní a bezkontaktní,  

 sport amatérský, či profesionální, 

 definice zaměřená na vymezení tělocvičných aktivit, 

 definice počítající s rizikem ve sportu, 

 definice zabývající se zdravotním aspektem sportu, 

 podle funkce sportu, 

 definice zaměřená na jednotlivé sportovní disciplíny, 
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 sport národní a tradiční, 

 definice přihlížející ke sportovnímu tréninku, 

 definice, která se zabývá sociologickým, filosofickým a jiným pojetím ( Durdova, 

2009). 

1.3.1 Pohybové aktivity dospělé populace 

Pohybový režim člověka je součtem všech pohybových aktivit, které jsou pravidelně a 

dlouhodobě zahrnuty do životního stylu člověka. Tímto způsobem lze charakterizovat 

denní, týdenní, měsíční a celoroční pohybový režim. Mezi pohybové aktivity se řadí 

sport, tělesná výchova, kondiční cvičení, rekreační a zájmové pohybové činnosti, 

turistika, tanec aj. Lze do těchto aktivit zařadit chůzi do zaměstnání, dlouhodobější 

procházky, spontánní pohybové hry, či některé náročné pracovní činnosti (Hošek, 2002). 

1.3.2 Sport v očích české dospělé populace 

V očích české dospělého obyvatelstva je pohled na sport velmi kladný. Nejčastěji 

uváděné klady sportu vnímá více než čtyři pětiny populace. Devět desetin populace 

oceňuje vliv pohybu na postavu a zdraví, či kondiční, antistresové a antiinvoluční vlivy. 

Nepodstatně méně lidí vidí klad v harmonizaci s přírodou, v rozvoji volních vlastnosti, 

v euforizačním přínosu sportu a v jeho přínosech sociálních. Čtyři z pěti lidí vidí také 

pozitiva v jeho přínosu seberealizačním a adrenalinovém. Významně méně je sport 

hodnocen jako zdroj financí, či kolbiště módy (Hošek, 2002). 

Dle (Slepička, 2000) se u dospělé populace ukázalo podle různých studií závisejících na 

pozorování, že: 

 97 % chápe, že tělesná výchova a sport jsou v životě člověka významným 

faktorem a 65% je pokládá za nutnou součást života, 

 význam lze zahlédnout nejen v získání, či udržení tělesné kondice (55%), ale také 

především ve zdravém tělesném a duševním vývoji od mládí (78%) a zachování 

zdraví v následné dospělosti (60%), 

 pravidelnou sportovní činnost vykázalo pouze 36 % (Slepička, 2000). 
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1.3.3 Doporučení pro pohybové aktivity dospělých 

Z pohledu na ekonomické, časové a sociální možnosti, či z pohledu zdravotního stavu a 

zdatnosti je obtížné jednotně určit, jak moc by se měla dospělá populace pohybovat pro 

získání zdravotních benefitů. Je ale dokázáno, že pro tuto tvorbu je potřeba kalorického 

výdeje 1 000 kcal na jeden týden (150-200 kcal za den) u osoby, která váží 70 kg při 

provádění pohybových aktivit mírné až střední intenzity.  U lidí, kteří se pohybovým 

aktivitám věnovali v takovém rozsahu, došlo k významnému snížení rizikových faktorů, 

oproti lidem s pohybovou aktivností nedostačující. Zatížení člověka, který chce snížit 

riziko chronických chorob, je směřováno především k mírné nebo střední intenzitě zátěže 

v objemu: 30 minut aerobních aktivit při mírné intenzitě s frekvencí 5 dní v týdnu. Nebo 

také 3 dny v týdnu aerobních aktivit s vyšší intenzitou při době trvání 20 minut. Aerobní 

zatížení lze doplnit silovými cvičeními 2 dny v týdnu, provedeno by mělo být 8 až 10 

posilovacích cviků a každý cvik by se měl opakovat v jedné sérii 8 až 12x (Beňačka, 

2013). 

1.3.4 Překážky sportu 

V žebříčku hodnot se ukazuje, že postavení sportu zde patří mezi význačné hodnoty, které 

si lidé mladších ročníků osvojili a nelze tak považovat pozitivní přístup ke sportu 

náhodným. Nasvědčuje tomu postavení sportu a pohybových aktivit mezi činnostmi, 

které se provádí ve volném čase (Slepička, 2000). 

 „Ukazuje se, že jako hlavní překážka sportovní činnosti je pociťován nedostatek času. Je 

zřejmé, že tento důvod je mnohdy zcela subjektivní a důvodem, který je nejdříve „po ruce“ 

při zdůvodňování téměř jakékoliv aktivity “(Slepička, 2000, s. 15) 
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1.4 Služby v oblasti pohybových aktivit 

„Služba je určitá činnost, která působí na lidi a poskytuje jim užitek, ať duševní nebo 

fyzický“ (Korvas, 2013, s. 60). 

Služba je založena na skutečnosti, že člověk má tendenci dělat pro sebe to, co považuje 

za užitečné, potřebné a co ho zároveň uspokojuje. Každý člověk má svoji vlastní potřebu 

a ta je podmíněna řadou vnitřních (předpoklady, nadání, dovednost, atd.) i vnějších 

faktorů (sociální prostředí, kultura, výchova, aj.).  Proto mají také služby odlišný 

charakter (Korvas, 2013). 

1.4.1 Znaky služeb 

Znaky služeb podle (Korvas, 2013) jsou: 

 nehmotnost- služba je činností, není materiálního charakteru a poskytuje prospěch 

tím, jak probíhá, 

 nestandardnost- nabídka služeb je velice variabilní, je závislá na tom, jak je 

realizovaná, na charakteristikách a aktuálním rozpoložení svých aktérů. Svoji roli 

zde hraje počasí, klima, roční období, sociální začlenění účastníků, také jejich 

nálada apod. Službu tedy nelze ve stejné podobě znovu zopakovat, 

 neoddělitelnost- služba je současně produkována i využívána, a to za přítomnosti 

poskytovatele i uživatele. I zde je důležité sociální a sociálně psychologické 

hledisko takových služeb, 

 neskladovatelnost- služby nelze uchovat pro budoucí užívání. Služba má být 

naplánována, měl by být sepsán její postup a podmínky, za kterých se bude 

realizovat. Uschovat lze pouze schéma služby, ne službu samotnou (Korvas, 

2013). 

 

1.4.2 Nabídka služeb pro pohybové aktivity a sport 

Nabídka takových služeb ve sféře pohybových aktivit je v dnešní době široká a rozmanitá, 

také se neustále vyvíjí. Služby, jejichž náplní je sport a pohybové aktivity lze rozdělit na 

služby s aktivní činností a služby s pasivní účastí na aktivních. U tohoto členění se 
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přihlédne i k praktické stránce jako je organizace služeb, forma a aktivum, jenž od služeb 

jejich aktéři předpokládají, či mohou získat (Korvas, 2013). 

1.4.3 Pravidelné lekce 

V lekcích, které se konají pravidelně, jsou účastníkům nabízeny sportovní aktivity 

různého typu. Jejich pravidelnost se může lišit. Jednou nebo vícekrát týdně jsou účastnící 

přítomni na jedné, či více pohybových aktivitách. Tento způsob je nejvhodnější pro 

rozvoj a udržení tělesné zdatnosti a zdraví. Lze sem zařadit aerobní cvičení s kondičním 

charakterem, cvičení pro zdraví, aerobik, kalanetiku, body building, jógu, bojová umění 

nebo cvičení rodičů s dětmi aj. Spadá sem také účast na pravidelných trénincích v rámci 

sportovních klubů a oddílů, pro které je podstatné i zlepšení jejich výkonnosti na jinou 

úroveň (Korvas 2013). 

1.4.4 Kurzy 

Za kurzy se považují jednorázové akce, které trvají několik dní. Lze je rozdělit i na více 

kratších akcí. Cílem kurzů je obvykle nacvičení a zdokonalení dovedností v určité 

pohybové nebo sportovní aktivitě, či realizace určité náplně se zaměřením na pohybové 

aktivity a sport. Kurzy se snaží účastníkům poskytnout dobrý pocit z jejich vlastního 

zdokonalení (Korvas, 2013).  

Pro zpestření a zvýšení efektu se zařazují obvykle další činnosti, které zdokonalí znalosti 

účastníků, pomáhají v rozvoji jeho osobnosti a umožňují navázat a posílit sociální 

kontakty. 

Kurzy se mohou organizovat v místě bydliště účastníků s následnou docházkou, na něž 

se účastníci dostaví po zaměstnání a spávají ve svých domovech. Kurzy jsou hlavně velmi 

často spjaty s přírodním prostředím, jelikož změna prostředí a kontakt s přírodou je činní 

právě tolik oblíbenými a účinnými. Nejpopulárnější, a tedy i nejčastěji pořádané jsou 

kurzy lyžování, snowboardingu, tenisu, plavání, kurzy redukce hmotnosti, či regenerační 

nebo rekondiční kurzy a jiné (Korvas, 2013). 
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1.5 Ekonomické podmínky v oblasti sportu a pohybových aktivit 

1.5.1 Klasifikace finančních zdrojů 

Podle (Hošek, 2002) je vytváření hmotných podmínek sloužících k provozování sportu 

charakterizováno vícezdrojovým financováním, u něhož je možné vytipovat tyto hlavní 

finanční zdroje: 

 zdroje plynoucí z veřejných, státních a komunálních rozpočtů, 

 zdroje z rozpočtů domácností, dobrovolné práce a členských příspěvků včetně, 

 výnosy z prodeje reklamních či marketingových práv a přenosových práv, 

 výnosy z vlastní sportovní činnosti, 

 výnosy z postranní hospodářské činnosti a pronájmů, 

 podíl na výnosech ze sportovních loterií, 

 naturální či finanční podpora osob nebo firem, donátorů i mecenášů, 

 výnosy z postoupení smluv týkajících se přestupů hráčů a smluvní odstupné,  

 tržby z jiných společenských komerčních aktivit (Hošek, 2002). 

„Celková suma finančních prostředků neboli disponibilní fond sportu a tělesné výchovy 

se těžko zjišťuje a z velké části je ji možno pouze hrubě odhadnout “(Hošek, 2002, s. 154). 

Další otázkou, která se týká provozování sportovních aktivit, je účelnost a efektivita 

vynakládaných zdrojů. Sport a sportovní subjekty se z hlediska ekonomiky obtížně 

definují, a to nejen pro těžkou zjistitelnost vstupů, ale také pro náročnou měřitelnost a 

zjištění výstupů. S problematikou efektivně vynakládaných zdrojů se podobným 

způsobem potýkají i jiná odvětví, například školství či zdravotnictví (Hošek, 2002). 

„Evaluace, ohodnocení výstupů prakticky není finančními ukazateli měřitelné a tak jsme 

nuceni aplikovat různé formy naturálních ukazatelů, bodových stupnic nebo srovnávacích 

a ratingových metod“(Hošek, 2002, s. 155).  

Toto zjištění se pochopitelně netýká podnikatelských subjektů, které provozují sport.  

Finanční zdroje, které jsou uvedeny výše, jsou pro sportovní organizace vstupy, které lze 

využívat v rozličných kombinacích, a z velké části jsou závislé na kategorii sportu i jeho 

společenské reflexi. Charakteristickým rysem finančních zdrojů ve sportu, je také jejich 
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nestabilita ve velké míře. Velmi složitě se plánují a zkoumají finanční vstupy, jelikož 

v podstatě (Hošek, 2002). 

1.5.2 Financování z jiných zdrojů 

Podle (Korvas, 2013) je dotační politika v oblasti tělovýchovy a sportu prováděna 

v následujících rovinách: 

 od státu hlavně prostřednictvím MŠMT a rezortů přímo ze státní pokladny na bázi 

rozhodnutí parlamentu, 

 na krajské úrovni, 

 na městské a obecní úrovni, 

 mezi nejdůležitějšími zastřešujícími organizacemi a jejich níže postavenými 

organizačními články (redistribuční proces dotací). 

„Rozložení státních dotací na podporu sportu a tělovýchovy se od roku 2000 vyvíjí 

v České republice výrazně ve prospěch územních celků“ (Korvas, 2013, s. 79). 

V rámci pravidel dotační politiky Českého státu sportu a tělovýchovy jsou prosazovány 

speciální programy státní podpory. Za jejich tvorbu zodpovídá odbor sportu a 

tělovýchovy MŠMT, různé programy a rozčlenění dotací jsou schvalovány vedením 

MŠMT (Korvas, 2013). 

1.5.3 Ziskové subjekty v tělesné kultuře 

Větší část subjektů tělesné kultury, jejichž hlavním cílem je tisk, tvoří nejen živnosti, ale 

i obchodní společnosti (např. s.r.o., a.s., v.o.s., atd.), zaměřující se na pohybovou rekreaci 

a sport. Mezi subjekty zajišťující pohybovou rekreaci můžeme zařadit i takové, které mají 

pole působení v oblasti cestovního ruchu. Pokud se jedná o sport, ziskový sektor je 

zaměřen hlavně na jeho vrcholovou část (Hobza, 2006). 

Pokud se jedná o členění sportovních organizací ziskového sektoru, tak 

nejvýznamnějšími subjekty, které působí na trhu, jsou výrobci, distributoři nebo prodejci 

sportovního vybavení a oblečení. Jinou, také velice významnou skupinou jsou cestovní 

kanceláře se zaměřením na sportovní dovolené, s nimiž jsou propojena sportovní centra 

(lyžařské areály, kempy, atd.). Třetí takovou skupinou jsou sportovní akce a utkání, které 

mají taktéž velký význam. Jedná se zde o nejvyšší soutěže a kontinentální, či mezinárodní 
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mistrovství jednotlivých sportů. Za skupinu s ekonomicky nejvyšším potenciálem lze 

považovat společnosti nabízející služby v oblasti sportu a pohybové rekreace. Do této 

skupiny lze zařadit zařízení, které provozují squash, tenis, badminton, ale také fitness 

centra s posilovnou a doplňkovými službami, jako např. sauna a masáže (Novotný, 2011). 

1.5.4 Neziskové subjekty v tělesné kultuře 

Primárním cílem subjektů v neziskovém sektoru je dosáhnout užitku v podobě veřejné 

služby na rozdíl od sektoru ziskového, kde je primární cíl dosažení zisku. Typickým 

způsobem, jak získat prostředky je přerozdělovací proces v rámci správy veřejných 

financí (Novotný, 2011). 

Jedná se o organizace s charakterem právnických osob, které se nezakládají za účelem 

výdělečné činnosti. Za neziskové subjekty se podle (Novotný, 2011) považují:  

 zájmová sdružení právnických osob, 

 občanské sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a hnutí, 

 státem uznávané náboženské společnosti a církve, 

 nadační fondy a nadace, 

 rozpočtové organizace, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 

 veřejné vysoké školy, 

 obecně prospěšné společnosti (Novotný, 2011). 

1.5.5 Kalkulace nákladů 

Kalkulací nákladů se rozumí písemný přehled dílčích složek nákladů a taktéž jejich 

celková suma na kalkulační jednici posluhuje jako pomůcka vnitropodnikového řízení. 

V kalkulačních položkách se vyčíslují dílčí položky nákladů obsahující kalkulační vzorec 

(Tabulka č. 1). Firmy nemají povinnost tento vzorec používat a mohou si sami vytvořit 

jeho strukturu (Synek, 2001). 
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                                                       Tabulka č. 1: Obecný kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní režie) 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

6. Zásobovací režie 

Vlastní náklady výkonu 

7. Odbytové režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

8. Zisk (Ztráta) 

Cena výkonu 

                                                       (Zdroj: Synek, 2001, str. 95) 

 

Podle (Synek, 2001) odlišujeme v kalkulačním vzorci dvě skupiny nákladů: 

 přímé- jsou náklady, které se přiřazují jednotlivým druhům výrobků, 

 nepřímé (režijní)- jsou to náklady, které se společně vynakládají na celkové 

množství výrobků. Nelze je stanovit přímo na kalkulační jednici. 

1.5.6 Finanční analýza jako nástroj řízení  

Sféra finanční analýzy, která je propojená s finančním účetnictvím představuje nástroj 

nejen pro vrcholové vedení organizace, ale i pro mimo organizační subjekty. Z tohoto 

úhlu pohledu jsou sportovní organizace označovány za specifické subjekty, jelikož jejich 

činnost nelze označit za čistě podnikatelskou. Jejich působení je podrobeno různým 

regulacím, jak ze strany zřizovatele, tak obecně externími subjekty (Hošek, 2002). 

Finanční analýza z pohledu nástroje řízení je účelná tehdy, jestliže vytvoří za pomoci 

hodnocení a porovnání ukazatelů, které jsou vyvedeny z účetnictví nové informace. 

Takovými informacemi jsou ty, které mají větší nebo úplnější vypovídající schopnost, 

než údaje primární. Velmi podstatnou otázkou týkající se finanční analýzy je z tohoto 

důvodu přesnost a úplnost základních údajů.  Zde je možné pouze potvrdit, že vzhledem 
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k častým změnám v metodách účetního systému České republiky, není vykazující 

schopnost ukazatelů úplně zajištěna. V určitém případě se analytik musí pokusit tuto 

okolnost částečně vyloučit nebo ji respektovat při výkladu (Hošek, 2002). 

„Primárními výkazy, ze kterých se získávají údaje pro tvorbu ukazatelů finanční analýzy, 

jsou bilanční výkazy stavových (k určitému datu) a tokovým (za určité období) veličin, 

obecně nazývaných rozvaha a výsledovka. Základním výkazem je rozvaha, bilance aktiv 

a pasiv sledovaného subjektu. Z bilančního principu plyne, že aktiva a pasiva se musí 

rovnat, případná nerovnost k datu je vyrovnána ziskem nebo ztrátou na straně aktiv. 

Výsledovka je potom odvozený výkaz, který rozvádí tvorbu zisku nebo ztráty za určité 

období na bázi tokových veličin nákladů a výnosů. Třetím výkazem, který bývá využíván, 

je přehled peněžních toků (cash flow). Ten ovšem striktně vzato je již výkazem 

analytickým, protože vyplívá automaticky z předešlých výkazů“ (Hošek, 2002, s. 156). 

Za metodu finanční analýzy se považuje využití klasických matematických operací 

s porovnáním ekonomických veličin a objasnění výsledků (Hošek, 2002). 

„Nástrojem finanční analýzy jsou většinou ukazatele poměrové, které se vypočítávají 

vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) z účetních 

výkazů. Mezi položkami musí existovat ekonomická souvislost, která o analyzovaném 

subjektu něco vypovídá“ (Hošek, 2002, s. 156).  

Kostra ukazatelů se v teoretické rovině ustálila, bohužel není úplně možné standardizovat 

i jejich vyhovující hodnoty. Ekonomická skutečnost je z velké části komplikovaná, pro 

každou organizaci má svá specifika, a tak se určité optimum hodnot odlišuje v čase i 

prostoru. Výhodně se proto využívají časové trendy.  

Jinou subjektivní nevýhodou je fakt, že pro průhlednost je zapotřebí využití ukazatelů s 

vysokou úrovní agregace. Jestliže se sestupuje analyticky do nižších úrovní agregace, 

množí se ukazatele s pomocí geometrické řady (Hošek, 2002) 

 

1.6 Analýza 

U téměř každého lidského činu je jeho neodmyslitelnou součástí analyzování, provádíme 

ho skoro na každém kroku. I příprava každého plánu je zajisté podložena výstupy analýzy 
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a v případě plánování bývá více strukturovanější i formalizovanější oproti analýze při 

každodenním rozhodování. Nápad, který se týkal založení podniku, byl také bezesporu 

spojen s určitou, pravděpodobně i uvědomělou analýzou možností, situace a prvotních 

podmínek (Koráb, 2007). 

Pro tvorbu solidního a použitelného podnikatelského plánu je ale potřebné analýzu více 

zdokonalit, či prohloubit a jejím výstupům a často i východiskům formalizovanou 

podobu, která je potřebná nejen pro vlastní tvorbu podnikatelského plánu, ale i pro jeho 

další využití v rámci manažerského nástroje (Koráb, 2007). 

„V realitě analýza probíhá cyklicky postupným a opakovaným zpřesňováním a 

strukturováním vstupů (i odhadů) potřebných k rozhodování o založení podniku“ (Koráb, 

2007, s. 47). 

S ohledem na provádění analýzy strukturovanější formou je účelné, a taktéž běžné oddělit 

analýzy vnitřních a vnějších podmínek s využitím doporučovaných nástrojů určených pro 

analýzu (např. SWOT, SLEPT, Porterův pětifaktorový model atd.), eventuálně vycházet 

z určitých precedentních příkladů nebo schémat. Tím lze bez zajištění určité soudržnosti 

analýzy také snížit, ne ale vyloučit riziko vynechání některého z významných faktorů 

s následkem pozdějšího znehodnocení vytvářeného plánu (Koráb, 2007). 

1.6.1 Analýza konkurence v odvětví- Porterův model 

Jedná se o model (resp. rámec), který slouží ke zkoumání potencionálních, či reálně 

existujících konkurentů podniku. Lze s tímto modelem pracovat ve formálně 

propracovanější podobě a zkoumat případné chování, či síly konkurenčních subjektů a 

zábran vstupů konkurenčního prostředí apod. Za účelem tvorby podnikatelského plánu je 

dostačující vymezení pěti zabezpečených oblastí, v nichž je potřeba posoudit existující 

hrozby a možnost vzniku budoucí konkurence pro náš podnik (Koráb, 2007). 

Uvádí se, že dříve než vstoupí podnik na trh již existujícího odvětví, je zapotřebí, aby 

analyzoval pět sil, které svědčí o přitažlivosti odvětví. Tento model staví na předpokladu, 

že strategická pozice podniku, který působí v určitém odvětví je určována převážně 

působením pěti zásadních činitelů.  Pětifaktorový model vyzdvihuje všechny základní 

složky odvětvové struktury, které mohou v existujícím odvětví sloužit jako hnací síla 

konkurence.  
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Je zapotřebí uvážit, že v dílčích odvětvích nebude všech pět faktorů mít stejnou důležitost. 

Každé odvětví je specifické a má vlastní strukturu (Grasseová, 2010). 

„Je potřeba vzít ovšem v úvahu, že v jednotlivých odvětvích nebudou mít všechny z těchto 

pěti faktorů stejnou důležitost. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní strukturu. 

Systémový rámec pěti faktorů umožňuje podniku, aby pronikl do struktury daného odvětví 

a přesně určil faktory, které jsou pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující“ (Grasseová, 

2010, s. 191). 

Podle (Grasseová, 2010) musí organizace analyzovat vliv těchto pěti činitelů: 

 Hrozba silné rivality- Odvětví je nepřitažlivé, pokud v něm působí velké 

množství konkurentů. Rivalita je v odvětví větší, jestliže dané strnulo nebo se 

dokonce zmenšuje. Důvodem je získání vyššího podílu podniků pouze na úkor 

konkurence. Jiný faktor, který taktéž působí na rivalitu, jsou fixní náklady, 

protože jsou firmy pod velkým tlakem, aby naplnili své kapacity i pokud by 

hrozilo snížení cen. Je zde důležité znát odpověď na otázku, jak lze zlepšit pozici 

vůči konkurenci. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů- Hrozba ze strany nově vstupující 

konkurence závisí hlavně na překážkách vstupu do daného odvětví, což se nejvíce 

často spojuje s působením některého z následujících faktorů: úspory z rozsahu, 

kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, očekávání reakce 

zavedených firem, legislativa a zásahy vlády a diferenciace výrobků. Atraktivnost 

trhu je tedy závislá na výšce vstupních a výstupních bariér. 

 Hrozba nahraditelnosti výrobků- Substituce jsou téměř totožné produkty, které 

mohou sloužit podobnému, ne-li stejnému účelu jako produkty z daného oboru. 

Za neatraktivní odvětví se považuje takové, kde existuje reálná nebo 

potencionální hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty omezují potencionální 

ceny a zisk na trhu. Podnik se tedy musí zaměřit na sledování rozvoje cen 

substitutů. 

 Hrozba rostoucí vyjednávající síly zákazníků- Trh nelze považovat za 

přitažlivý, pokud mají zákazníci velkou a rostoucí moc při vyjednávání. 

V takovém případě se zákazníci snaží snižovat ceny, žádají lepší kvalitu a větší 
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počet služeb, staví konkurenci proti sobě, což vede ke snížení zisku prodávajícího. 

Zde je nutné znát odpověď na otázku, jak lze snížit zákaznickou vyjednávací sílu?  

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů- Sektor nelze považovat za 

přitažlivý, pokud mohou dodavatelské firmy zvyšovat ceny nebo snižovat kvalitu 

či kvantitu dodávek. Nejlepší obranou proti této problematice je budování vztahů 

s dodavateli. Je nutné si odpověď na otázku, jak lze snížit vyjednávací sílu 

dodavatelů? (Grasseová, 2010). 

1.6.2 SWOT  analýza 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts- silné stránky, Weaknesses- slabé 

stránky, Opportunities, příležitosti, Thrats- hrozby. SWOT je tedy akronym pro vnitřní 

silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení identifikovatelné ve vnějším 

prostředí organizace“ ( Grasseová, 2010, s. 295). 

SWOT analýzu zahrnujeme mezi základní metody strategické analýzy vzhledem k jejímu 

integrujícímu charakteru získaných, sjednocených nebo následně vyhodnocených 

poznatků ( Grasseová, 2010). 

Úkolem analýzy vnitřního prostředí je převážně určení, jestli zdroje a možnosti 

organizace jsou odpovídající působení vnějšího prostředí na organizaci. K vnitřní analýze 

organizace patří především prověření zdrojů této organizace. Pomocí této analýzy lze 

provést odhad objemu zdrojů, jenž jsou k dispozici a posoudit, jak lze s těmito zdroji 

pracovat. 

Analýza vnějšího prostředí je určena hlavně existencí hrozeb a příležitostí, kterými se 

toto prostředí charakterizuje. Klasifikace vnějšího prostředí se zaměřuje především na 

faktory tohoto prostředí, kterými jsou politika národních a nadnárodních institucí, vývoj 

obecných podmínek ekonomie, sociálně- kulturních faktorů, technologický vývoj, 

legislativní prostředí, ekologické faktory vývoje. 

SWOT analýza v komplexním pojetí staví silné a slabé stránky organizace, či její části 

proti identifikovatelným příležitostem a hrozbám, které plynou z okolí a definuje pozici 

organizace nebo její části jako východisko, které slouží pro vymezení strategií dalšího 

rozvoje (Grasseová, 2010). 
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Při uskutečnění SWOT analýzy je nutné stanovit účel využití, tedy k čemu budou 

výsledky získané pomocí této analýzy sloužit. SWOT analýzu lze využít k jednomu i více 

účelům. Převážně slouží jako podklad pro generování možností strategií s využitím 

matice SWOT, dále ji pak můžeme využít k těmto účelům: 

 podklad pro definování vize, 

 podklad pro zformulování strategických cílů, 

 k identifikaci kritických oblastí (Grasseová, 2010). 

 

Silné a slabé stránky-jsou ve své podstatě interními faktory, nad kterými existuje určitá 

kontrola a které sami o sobě je možné ovlivnit, příkladem mohou být naše dobré 

manažerské schopnosti a jedinečnost či průměrnost našeho produktu či personálu (Koráb, 

2007). 

Příležitosti a hrozby- Jsou externími vlivy, které sami o sobě nejsou ovlivnit, pouze na 

ně můžeme zareagovat v rovině přizpůsobení záměru, respektive chování podniku, 

příkladem může být situace na trhu práce, silná či slabá konkurence a legislativa (Koráb, 

2007). 

Vlastní zpracování, kterým výsledky SWOT analýzy zachytíme, není samozřejmě 

důležité. Rozlišení a označení významnosti jednotlivých faktorů stejné skupiny (např. 

silné a velmi silné stránky) je samozřejmě možné použít, ale význam takového kroku a 

možnosti jak využít podrobnějšího členění v přípravě plánu, je třeba uvážit. Ve více 

případech totiž podrobnější členění značí spíše nerozhodnost o tom, jestli příslušný činitel 

má či nemá charakter silných (S) a slabých (W) stránek nebo příležitostí (O) či hrozeb 

(T). Obecně vzato se vyplatí spíše konzervativní, střízlivý přístup k hodnocení 

jednotlivých faktorů (Koráb, 2007). 

1.6.3 SLEPT 

Někdy taktéž označována jako analýza PEST (bez vynechaného L) je nástrojem 

charakteru postupu nebo rámce, který slouží k identifikaci a průzkumu vnějších faktorů. 

Zkratka má sice původ v anglických termínech, které vymezují oblasti zájmu analýzy 

vnějšího prostředí, v tomto případě je ale možné podle (Koráb, 2007) použít i české 

termíny, jimiž jsou: 
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 sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale i míra a 

vnímání korupce či zvyklosti krajů apod.), 

 legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretace práce soudů včetně 

rejstříkových soudů apod.), 

 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

přímé a nepřímé daně, tržní trendy, restrikce vývozů a dovozů či státní podpora 

aj.), 

 politická oblast (politické trendy a postoje k podnikání, stabilita poměru, resp. 

státních a municipálních institucí apod.), 

 technologická oblast (technologické trendy- jejich typický vývoj a důsledky 

vývoje internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost apod.) 

(Koráb, 2007). 

1.7 Explorativní metody 

Pro sběr informací je možné požít především tři základní metody. Takovými metodami 

jsou dotazování, pozorování a experiment (Kozel, 2011). 

Dotazováním lze získat jednoznačně nejvíce informací. Podle (Boučková, 2003) existuje 

mnoho způsobů jak se dotazovat, jsou jimi: 

 mluvený způsob, 

 psaný způsob,  

 dotazování prostřednictvím telefonu, 

 online, 

 kombinace více možností. (Boučková, 2003). 

1.7.1 Dotazník 

Dotazníková technika spočívá v získávání potřebných informací pomocí písemného 

dotazu. Respondent vyplní dotazník sám. Z toho vyplívá, že sdělovací tok mezi 

respondentem a badateli je zprostředkován jen určitým počtem písemných otázek, které 

se zaměřují na zkoumanou oblast problému. Tento typ komunikace mezi badatelem a 

respondentem má výhodu v tom, že se v něm neobjevují zkreslující vlivy, které by mohly 

vyplývat z osoby tazatele. Technika dotazníku je dobrým operativním prostředkem, 
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sloužícím ke sběru informací, je nenáročná a levná. Pro všechny vlastnosti této techniky 

se stala nejpoužívanějším zdrojem informací (Zich, 2004). 

V dotaznících lze podle (Zich, 2004) použít tyto typy otázek: 

 uzavřené otázky, 

 otevřené otázky, 

 filtrující otázky, 

 kontrolní otázky, 

 trikové otázky, 

 testovací otázky. 

1.7.2 Rozhovor 

Při volném rozhovoru vznikají otázky při komunikaci na dané téma přirozeně. Odpovědi 

se ve většině případů různí, což vede ke složitému vyhodnocení tohoto typu 

dotazování.(Reichel, 2009) 

Polo-strukturovaný rozhovor je považován za částečně řízený rozhovor. Tazatel má 

možnost měnit pořadí předem připravených otázek, či dokonce tyto otázky upravovat 

s ohledem na znalosti respondenta (Reichel, 2009). 

Strukturovaný rozhovor má jasně dané nejen přesné znění otázek, ale i jejich 

nezaměnitelné pořadí. Tato metoda je výhodná v jednoduchém vyhodnocení získaných 

informací (Reichel, 2009). 



35 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro zpracování bakalářské práce na téma „ Projekt nabídky sportovních a pohybových 

aktivit v okresním městě Šumperk “ bylo provedeno: 

 anketní šetření mezi obyvateli města Šumperka, 

 řízené rozhovory s těmito útvary: Odbor správní a vnitřních věcí, Odbor školství, 

kultury a vnějších vztahů, ÚP, OŽ, IC, 

 analýza dat získaných z ČSÚ. 

Sběr dat a podkladů probíhal v období od září 2014 do ledna 2015. Z celkového počtu 

připravených a distribuovaných 150 anketních lístků se vrátilo 102, přičemž 43 

v elektronické podobě a 59 v papírové podobě. 

2.1 Město Šumperk 

Město Šumperk leží na jihozápadní straně Jeseníků v malebném údolí řeky Desné. 

Šumperk, označovaný také někdy jako brána Jeseníků, je okresním městem 

Olomouckého kraje. Nejblíže postaveným velkým městem je cca 50 km vzdálený 

Olomouc. Celkový počet zde žijících obyvatel je 26 877. 

Demografické údaje 

Procentuální poměr mezi mužským a ženským pohlavím města je relativně vyrovnaný. 

Z celkového počtu obyvatel uvedeného výše zde trvale bydlí 12 742 mužů a 14 135 žen, 

tedy procentuálně 53 % ku 47 %.  Z demografického hlediska dochází v posledních letech 

ke stále větším změnám ve věkové skladbě obyvatel (Tabulka č. 2). Při současném trendu 

zvýšení kategorie důchodového věku lze očekávat, že počet obyvatel bude v příštích 

letech klesat o 100 až 150 občanů ročně. Na tomto snížení počtu obyvatel se bude 

částečně podílet i migrace. 

 

Tabulka č. 2: Věková skladba obyvatel k 1. 1. 2015 

Muži Muži 15 + Ženy Ženy 15 + Celkem Celkem 15+ 

12 742 10 921 14 135 12 393 26 877 23 314 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů poskytnutých městským úřadem v Šumperku) 
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Nezaměstnanost a mzda 

Dle statistických údajů uvedených na internetových stránkách ČSÚ se řadí Olomoucký 

kraj mezi nejchudší v republice. Průměrná hrubá mzda za rok 2014 zde činila 22 856 Kč. 

Jinak tomu není také v Šumperku.  

Počet uchazečů o zaměstnání ke dni 31. 12. 2014 zde činil 1 693 takto registrovaných 

občanů. Vzhledem k celkovému počtu pracujících, tj. 17 618, nepředstavuje počet 

nezaměstnaných osob příliš lichotivý údaj. 

Dotační politika města 

Město Šumperk podporuje každoročně akce pořádané na jeho území či sportovní kluby 

nemalými částkami. Z uvedených údajů (Tabulka č. 3) lze zpozorovat, že nejvyšší 

částkou přispívá na výkonnostní sport, úhrnem 2 477 000 Kč. Z této sumy pojme nejvíce, 

tj. 600 000 Kč, mládežnický hokejový klub a fotbalové mužstvo mužů 400 000 Kč. 

Zbylou sumu si rozeberou méně populární a méně člensky obsazené sportovní kluby, jako 

např.: družstvo házené můžu, basketbalové družstvo žen i mužů, florbalový klub a jiné. 

Nedílnou součástí jsou ale také granty a dotace na kulturní akce či sportovní události. 

Příkladem může být příspěvek 27 000 Kč formou grantu na cyklus soustředění 

mládežnického oddílu v kopané či 30 000 Kč na Šumperský pohár MTB 2014. Formou 

dotace na činnost město přispělo nejvyšší částkou 60 000 Kč na Svaz skautů a skautek 

ČR a dále také na Klub vytrvalostních sportů Šumperk částkou 37 000 Kč. 
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Tabulka č. 3: Granty dotace a příspěvky města Šumperka v roce 2014 

Forma příspěvku Počet Částka (v Kč) 

Granty 154 1 542 000 Kč 

Dotace na výkonnostní sport nad 50 tisíc Kč 8 2 001 000 Kč 

Dotace na výkonnostní sport do 50 tisíc Kč 34 476 000 Kč 

Dotace na činnost nad 50 tisíc Kč 3 175 000 Kč 

Dotace na činnost do 50 tisíc Kč 39 583 000 Kč 

Akce nad 50 tisíc Kč 7 870 000 Kč 

Akce do 50 tisíc Kč 2 100 000 Kč 

Celkem 247 5 747 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů poskytnutých městským úřadem v Šumperku) 

 

2.2 Sportovní možnosti v Šumperku 

Dle veřejné databáze Českého statistického úřadu (viz Tabulka č. 4) je ve městě Šumperk 

evidováno celkem 55 sportovišť. Největší zastoupení mezi nimi mají hřiště 

s provozovatelem nebo správcem, tj. 19 a tělocvičny včetně školních s celkovým počtem 

15. Ne všechna tato zařízení ale jsou populární. Základem některých hřišť je ještě 

betonový povrch a nadpoloviční většina tělocvičen nemá dostatečné vybavení, kvalitu ani 

rozměry k dlouhodobějšímu sportovnímu či rekreačnímu využití.  Zařízení, která tato 

kritéria splňují, vykazují mnohdy neadekvátní cenu za hodinový pronájem. Zejména 

tělocvičny s vyhovujícími parametry se nevyskytují v hojném počtu, a tudíž jsou pro 

účely pronájmu veřejnosti prakticky nepřístupné ve vhodném čase, vzhledem k počtu 

sportovních klubů a kroužků. 
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Tabulka č. 4: Stadiony, sportovní haly a bazény v evidenci města Šumperka 

Druh Počet 

Bazény  2 

- z toho kryté 1 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 19 

Tělocvičny (vč. školních) 15 

Stadiony otevřené 1 

Stadiony kryté 2 

Zimní stadiony (kryté i otevřené) 1 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 14 

Celkem 55 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle veřejné databáze ČSÚ) 

 

Sportovní organizace v Šumperku 

Mimo organizace zaměřené na výkonnostní sport v Šumperku působí taktéž velký počet 

sportovních organizací určených pro rekreační účely. Jsou jimi např: amatérský 

cyklistický klub Cyklo senior klub, Asociace sportu pro všechny, Klub českých turistů, 

Klub tanečního sportu, Klub vytrvalostních sportů a nachází se zde regionální centrum 

Sport pro všechny. Ve městě Šumperk se mají svoji podstatnou roli i organizace, které 

podporují pohyb se zdravotním omezením a pomáhají sportovat tělesně postiženým 

lidem. Za příklad si lze vzít Občanské sdružení Handbiku ČR. Sídlí zde i velký počet 

spolků. Z jejich výčtu stojí za zmínku Tělovýchovná jednota, Tělocvičná jednota Sokol 

či Tělovýchovná jednota Horské sporty Jeseníky. Ze statistik živnostenského odboru 

vyplynulo, že ve správním obvodu města Šumperka je evidováno 767 fyzických nebo 

právnických osob s oborem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovních činností a 93 živnostenských oprávnění v oboru Poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti bez konkrétní specifikace. 
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Sportovní centra v Šumperku 

Sportovních center zde neexistuje příliš mnoho a velká většina z nich jsou zaměřena na 

jednu činnost nebo jsou provozována formou cvičebních lekcí. Takto orientované lekce 

se provádí spíše v pronajatých prostorách kulturního domu, tělocvičen či nebytových 

prostor. Takovéto lekce mají na starost zejména lidé, pro které se nejedná o jediné 

zaměstnání a tuto činnost provádí spíše z lásky k dané pohybové aktivitě. 

Za příklad lze uvést FIT AEROBIC CLUB Angi Samcové, kde lekce probíhají 

v upravených pronajatých nebytových prostorách domu. Časově jsou cvičební hodiny 

orientovány ve večerních hodinách tak, aby byly přístupny co nejvíce cvičencům, 

výjimečně probíhají ve dvou dnech v odpoledních hodinách a v neděli v hodinách 

dopoledních. Vzhledem ke své nabídce je FIT AEROBIC CLUB orientován výhradně 

pro ženy. Navštívit lze v rámci výše uvedeného klubu lekce Zumby, Bodyformingu, 

Posilování problematických partií a Piloxingu, jenž je relativně novou cvičební metodou 

spojující dohromady to nejlepší s pilátesu a boxu. 

Nově vzniklým sportovním centrem je H.E.A.T. centrum Šumperk. Toto centrum je 

jediné v okruhu 30 km (nejblíže v Olomouci a Uničově) nabízející tento program. 

Vybaveno je celkem 13 stroji a nově zrekonstruovaným zázemím. Centrum je situováno 

na Hlavní třídě města Šumperka, je tedy dobře dostupné pro všechny zdejší obyvatele. 

Lekce zde probíhají celý den od 8:00 do 19:30, kromě soboty a neděle a počet volných 

míst je v podvečerních a večerních hodinách minimální. Výjimkou není ani víkend. Mezi 

programy které H.E.A.T. centrum nabízí je největší zaměření na spalování tuků. 

Provozovatelé nabízí svým zákazníkům jednorázový vstup či permanentku na 6, 12 nebo 

20 vstupů. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v Tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Ceník nabízený H.E.A.T. centrem Šumperk  

Počet vstupů Cena Platnost 

Jednorázový vstup  110 Kč  

Permanentka na 6 vstupů 600 Kč 30 dní 

Permanentka na 12 vstupů 1 080 Kč 60 dní  

Permanentka na 20 vstupů 1 600 Kč 180 dní 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Spolu s H.E.A.T. centrem zde naleznete také poradnu FIT ZONE. Poradna nabízí v rámci 

redukčního programu diagnostiku složení těla, analýzu stravovacích návyků a jejich 

optimalizaci. Dále je uvedeno v nabídce nastavení pohybového režimu formou 20 lekcí 

H.E.A.T. programu uskutečněného silovým tréninkem. FIT ZONE nenabízí doplňky 

stravy ani přesně předepsané jídelníčky, nýbrž jejich cílem je vytvářet prostředí a 

podmínky pro stanovené cíle klientů. Ke své práci využívají jejich zdroje a dlouholeté 

zkušenosti, které se opírají o výsledek práce s klienty. 

Největším a nejpopulárnějším sportovním centrem města je Sportcentum Wellly, které 

taktéž leží v blízkosti Hlavní třídy, které je otevřeno denně od 9:00 do 21:00 a nabízí 

klientům hřiště na ricochet, stolní tenis a fotbal 2 na 2. Ceny těchto aktivit jsou uvedeny 

v Tabulce č. 6. Lze si zde také zapůjčit vybavení potřebné k provozování těchto sportů a 

doba pronájmu je možná pouze na 60 minut. 

 

          Tabulka č. 6: Ceník pronájmu hřišť Sportcentra Welly 

Aktivita Čas Doba pronájmu Cena 

Ricochet 9:00 - 14:00 60 minut 160 Kč 

Ricochet 14:00 - 21:00 60 minut 210 Kč 

Fotbal 2 na 2 9:00 - 14:00 60 minut 210 Kč 

Fotbal 2 na 2 14:00 – 21:00 60 minut 290 Kč 

Stolní tenis 9:00 – 14:00 60 minut 80 Kč 

Stolní tenis 14:00 – 21:00 60 minut 120 Kč 

              (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dále nabízí Sportcentrum Welly Kardio zónu, kde mohou návštěvníci využít cyklo 

trenažery, cross trenažery a běžecké pásy. Součástí je také fitness zóna, která nabízí 

kromě fitness strojů funkční pomůcky formou multiexpanderů, TRX, Body barů, 

medicinbalů, vodních vaků apod. Samozřejmostí je ve fitness zóně i asistence osobního 

trenéra.  Velkým počtem možností se může pyšnit aerobní sál, kde mimo volně přístupné 

hodiny probíhají lekce Bodystylingu, Jumpingu, Pilates, Slide board a Bossu.  
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Z relaxačních prvků nabízí Welly Finskou saunu, Infra saunu, eukalyptovou parní saunu, 

bazén, vířivku, solární jeskyni, či solárium. Výše uvedené relaxační prvky lze využívat 

jednorázovými vstupy nejméně na 45 minut a nejvíce na 90 minut. 

Vzhledem ke svému umístění ve sklepních prostorách Zábavního a gastronomického 

centra Maják je kapacita Sportcentra Welly značně omezena na nižší počet návštěvníků. 

Fitness centra v Šumperku 

Fitness centrum Gym 4 You je malým, ale velice útulným fitness centrem. Personál 

tohoto zařízení nabízí zacvičovací lekce pod vedením instruktora, na přání sestaví 

tréninkový plán na míru, a také poskytuje poradenství z oblasti výživy a tréninku. 

Součástí vybavení fitness centra jsou kromě posilovacích strojů hrazdy a jednoruční či 

obouruční činky. Součástí je i prodej sportovní výživy, doplňků stravy a sportovního 

oblečení. K dispozici je sociální zařízení a šatny s uzamykatelnými skřínkami a přímým 

vstupem do sprch. Fitness centrum lze navštívit během pracovních dní v dopoledních 

hodinách od 8:00 do 12:00 a odpoledních hodinách od 14:00 do 20:00. O víkendu je 

otevřeno v sobotu od 8:00 do 13:00 a v neděli od 9:00 do 15:00. 

Fitness centrum Korzo patří mezi nejvíce navštěvovaná takováto centra v Šumperku. 

Nachází se v těsné blízkosti centra a je situováno v jedné místnosti, která je opticky 

rozdělená na tři části. V kardiozóně se nachází běžecké pásy, orbitreky a rotopedy, která 

volně navazuje na fitness zónu opatřenou posilovacími stroji a činkami. Samostatně je 

oddělená část pro skupinové aktivity, spinning a součástí zařízení je taktéž horolezecká 

stěna. 

V rámci skupinových aktivit nabízí Fitness centrum Korzo služby formou Jumpingu, 

Bodybally, Pilates, Crossfit, Hit4fit a Hooping. Kapacita těchto cvičení je ale značně 

omezená. Všechny tyto aktivity má na starost šest proškolených lektorek, které se zároveň 

střídají na recepci.  

Fitness je přes týden otevřeno v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:30 a v odpoledních 

hodinách od 13:30 do 21:00. Přes víkend je provozní doba od 10:00 do 20:00 se stejnou 

odpolední pauzou jako přes pracovní dny. Cenová nabídka (Tabulka č. 7)patří mezi 

nejpřijatelnější v Šumperku. Kromě jednorázového vstupného si lze zakoupit měsíční, 

tříměsíční a roční permanentku či VIP kartu se slevou na jeden vstup. 
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Tabulka č. 7: Ceník fitness centra Korzo 

Jednorázové 

vstupné 

Cena Klubové 

karty 

Cena VIP karty Cena 

Dvouhodinové 

do 16:00 

55 Kč Studenti, 

lezci, studenti 

495 Kč VIP 500 

sleva 7% 

500 Kč 

Dvouhodinové 

od 16:00 

65 Kč Měsíční 685 Kč VIP 100 1000 Kč 

Lezecká stěna 45 Kč Tříměsíční 1490 Kč   

Fittbox 75 Kč Roční 4900 Kč   

Jumping 79 Kč Osobní 

trénink 

295 Kč   

Crossfit 100 Kč     

Pilates 79 Kč     

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Sprchové kouty jsou součástí šaten s uzamykatelnými skřínkami. Vzhledem k počtu 

skříněk je nedostačující počet vodovodních baterií, často tak zde vznikají fronty. Záchody 

jsou součástí přilehlé chodby a jsou společné se sousedícími kancelářskými prostory. 

Fitness centrum Gábina je nejmenším fitness centrem, takřka rodinným. Majitelkou a 

trenérkou v jedné osobě je trojnásobná mistryně Evropy a Mistryně světa ve fitness 

Gabriela Kubešová. Fitness centrum je malého rozměru, ale přesto Vám může nabídnout 

poradenství v oblasti výživy, Osobní tréninky s mistryní světa, tréninkové plány a 

jídelníčky. Lze si zde také zakoupit fitness doplňky. V pracovních dnech je otevřeno od 

10:00 do 20:00 a o víkendu od 9:00 do 14:00. 

Fitness centrum Myší díra je součástí akciové společnosti, která poskytuje ambulantní 

a lázeňskou péči. Jedná se o největší a nejmodernější fitness centrum v Šumperku. 

Nachází se v blízkosti centra a jeho součástí je posilovna, relaxační zóna, kardio zóna, 

bar, kavárna, prodej sportovního zboží a výživových doplňků. 

Posilovna je tvořena 32 stanovišti ve dvou pomyslně oddělených částech. V první části je 

možné si zacvičit na klasických posilovacích strojích s možností nastavení zátěže. Na tuto 
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pasáž volně navazuje kardio zóna, jejíž součástí jsou převážně stroje aerobního 

charakteru, např. běžecké pásy, steppery, veslovací trenažér atd.) 

Pro klubové členy je nově vybudována relaxační zóna, kde můžou návštěvníci využívat 

hydromasážní vanu, či infrasaunu. Součástí vstupu do posilovny je sport bar a kavárna 

s širokou nabídkou sportovních nápojů a koktejlů k prodeji. 

Fitness Kotelna nabízí velkou plochu na cvičení, vybavenou profesionálními stroji 

značky Life Fitness a Hammer Strenghth. Místnost určená k posilování obsahuje věže, 

stroje, lavičky a kotouče.  

Součástí tohoto fitness centra je také místnost určená k lekcím spinningu a aerobní sál 

s bohatou výbavou bossu a gymnastických míčů a. Nechybí zde ani zrcadlová stěna pro 

kontrolu správného cvičení a kvalitní ozvučení. Jako jediné fitness centrum v Šumperku 

Kotelna nabízí tento aerobní sál k pronájmu v dopoledních hodinách za příjemnou cenu 

od 180 do 250 Kč.. 

Fitness centrum Kotelna má v pracovních dnech otevřeno od 9:00 do 21:00 a o víkendu 

od 10:00 do 20:00 

Rekondiční centrum Salon Lenka je jediným rekondičním centrem v Šumperku. Salon 

je určen osobám, které nechtějí či nemohou navštěvovat běžná tělovýchovná zařízení a 

současně by si rádi vylepšili tělesnou kondici. Rekondice se doporučuje pro osoby trpící 

bolestí zad, pohyblivostí kloubů, ženám po porodu, astmatikům, nemocným s poruchami 

krevního oběhu, křečovými žilami, a také osobám, které trpí nadváhou. Salon Lenka je 

vybaven šesti rekondičními stroji, které jsou poháněny elektromotorem (Tabulka č. 8) 
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Tabulka č. 8: Nabídka rekondičních strojů salonu Lenka  

Typ stroje Činnost stroje 

Sanbag stůl Lehkými rytmickými pohyby pomáhá rozkládat tukové polštářky 

Leg stůl Procvičuje kyčelní a kolenní klouby, upravuje oběh dolních končetin 

Sit-up stůl Posiluje břišní svalstvo, při provádění cviku „sed leh“. 

Hip stůl Zvedá a spouští nohy. Formuje a zeštíhluje pas a posiluje dolní část 

zad 

Stretch stůl Procvičuje celé tělo. Masírováním uvolňuje krční a bederní páteř 

Vibrator stůl Pomáhá uvolňovat přebytečnou vodu a toxické látky v těle 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)  

 

2.3 Anketní šetření 

Anketa byla sestavena za účelem sběru anonymních odpovědí obyvatelů okresního města 

Šumperk se zaměřením na nabídku a poptávku po sportovních aktivitách ve městě. 

Anketa má 24 otázek, časová náročnost pro dotazování respondentů byla 10 minut. 

K sestavení a sběru odpovědí byla využita papírová forma, ve které byly následně tyto 

ankety rozdány do firem, sportovních oddílů, fitness center a do občanského 

poradenského střediska. Pro další formu tvorby téhož anketního šetření byl využit server 

www. survio.com/cs/, kde existuje možnost bezplatně si vytvořit anketu a analyzovat její 

výsledky za pomocí grafů.  

U uzavřených otázek bylo využito možnosti výběru odpovědí, u některých z nich, kde 

nebylo možné označit jednu odpověď, bylo na výběr možností více. Otevřené otázky se 

využili zejména v případech, kde bylo potřeba znát vlastní názor respondenta a nebylo 

zde možné vyjádření pomocí uzavřené otázky. Například se jednalo o městskou část, 

názor na změnu či co respondentům u nabídky ve městě schází.  

Otázky v anketě jsou rozděleny na 4 části. V první části se jedná o osobní otázky na 

pohlaví a věkovou hranici. Ve své druhé části anketa směřovala na postoj respondentů 

vůči pohybovým aktivitám a sportu. Otázky se zde týkaly např. doby trávení času 

sportovními a pohybovými aktivitami, či motivace nebo formy aktivit, kterým se 

respondenti věnují ve svém volném čase. Ve třetí části byl kladen důraz na postoj, 
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dostupnost a atraktivitu nabídky zařízení určených pro pohybové aktivity ve volném čase, 

takto bylo dotazováno otázkami typu spokojenosti s počtem, rozmístěním a nabídkou 

takovýchto zařízení, či zda je ve městě dostatek indoorových a outdoorových sportovních 

zařízení či fitness center. Čtvrtá část ankety měla za úkol zjistit vlastní názor respondentů 

na cenu či hodinu pro ně vyhovující, která se týká nabídky těchto zařízení. Poslední 

otázky jsou poté zaměřeny na osobní představu o takovýchto zařízeních. 

Analýza výsledků anketního šetření  

Anketního šetření se v sobě od 29. 9. 2014 do 31. 1. 2015 aktivně zúčastnilo 102 

respondentů, z čehož bylo 42 mužů a 60 žen. Všechny odpovědi respondentů byly 

zpracovány do grafů (Příloha č. 2). S ohledem na věkovou strukturu (Graf č. 1), nejvíce 

zastoupenou byla věková hranice 26-40 (31%) a nejméně zastoupenou věková hranice 60 

a více let s celkovým počtem 16ti (16%) odevzdaných anket. 

 

 

               Graf č. 1: Věková struktura dotazovaných respondentů  

               (Zdroj: Vlastní zpracování dle anketního šeření) 

 

I přes velký počet respondentů produktivního věku se jich 86 (85%) z celkového počtu 

hlásí k trávení volného času sportovními a pohybovými aktivitami (Příloha č. 2; Otázka 

č. 3) a 15 (15%) označilo, že volný čas tímto způsobem netráví. 
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Dalším důležitým faktorem anketního šetření byla otázka na překážku v trávení volného 

času sportovními a pohybovými aktivitami (Příloha č. 2; Otázka č. 4), s možností 

označení více odpovědí. Zde byla největším počtem označena odpověď „Čas“, a to ve 47 

(39%) případech, druhou nejvíce zvolenou možností byla ve 38 (31%) případech žádná 

překážka. U možnosti vypsání se objevovala častokrát lenost, zdravotní omezení či 

výchova dítěte. 

Ke členství ve sportovní organizaci či klubu (Příloha č. 2; Otázka č. 5) se nahlásilo 34 

(34%) respondentů a 67 (66%) odpovědělo, že nejsou takovými členy. Výsledku této 

otázky lze přičíst vyrovnanost mezi věkovými hranicemi respondentů 15 až 40 let a 41 a 

více let. 

Na fakt, který ukazuje čas věnovaný pohybovým aktivitám během jednoho týdne, byla 

zaměřena otázka (Příloha č. 2; Otázka č. 6), jak často tráví respondenti volný čas 

sportovními a pohybovými aktivitami. Nejčastěji označovanou odpovědí byla doba trvání 

2-4 hodiny týdně v 37 (35%) případech a nejméně, tedy 8 (8%) respondentů 

zakroužkovalo, že nesportuje vůbec, což svědčí o vysoké popularitě trávení volného času 

právě tímto způsobem. Z dotázaných označilo také 24 (23%) osob, že sportuje více jak 6 

hodin týdně. Tato odpověď se objevovala převážně u respondentů, kteří označili, že jsou 

členy sportovní organizace. 

 Další otázka směřovala na motivaci při sportovních a pohybových aktivitách. Jejím cílem 

bylo zjistit, jaký stimul vede občany Šumperka, respektive respondenty k vykonávání 

sportovních a pohybových aktivit. Největším počet odpovědí byl zaznamenán u stimulu 

tělesné a duševní zdraví (Příloha č. 2; Otázka č. 7), a to 56 (54%), což nasvědčuje tomu, 

že jsou si dotazovaní vědomi úzké spojitosti mezi pohybem a zdravím. Pro 16 (16%) 

respondentů je motivací vzhled, 22 (21%) z celkového počtu dotázaných označilo sport 

a 9 označilo jiný stimul (9%). 

Z otázky (Příloha č. 2; Otázka č. 8) zaměřené na formy sportovních a pohybových aktivit 

je patrné, že 7 (7%) respondentů nesportuje vůbec, 17 (16%) využívá odporné vedení 

k pohybu zaměřenému na podporu zdraví a 79 (77%) respondentů má tendenci 

samostatně si udržovat či rozvíjet kondici. 
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Velmi zajímavé výsledky byly patrny z otázky zaměřené na začlenění do kategorie sportu 

(Příloha č. 2; Otázka č. 9). Mezi respondenty se našlo 6 (6%) nesportujících vůbec, což 

značí, že sport a pohybové aktivity jsou stále populárnější i v moderní době. Nejvíce 

z dotazovaných se věnuje rekreačnímu sportu nepravidelně, a to 42 (41%) a 38 (37%) 

tráví volný čas pravidelným rekreačním sportováním. Výkonnostní sport provozuje 16 

(16%) respondentů. 

Na záležitost ohledně preference typu sportovního zařízení (Příloha č. 2; Otázka č. 10) 

reagoval největší počet účastníků ankety, tj. 52 (56%), že kombinuje indoorová a 

outdoorová zařízení podle ročního období. Indoroová zařízení preferuje samostatně 16 

(17) z dotázaných a outdoorová 25 (27%), mezi respondenty jsou tedy populárnější 

outdoorová zařízení. 

Vzhledem k velikosti a rozloze města je patrné, že na dotaz v anketním šetření (Příloha 

č. 2; Otázka č. 11) zaměřený na spokojenost s počtem a rozmístěním fitness a sportovních 

center označilo ano 83 (83%) a ne 17 (17%) respondentů. 

Z následujících dvou otázek je ale patrné, že převládají spíše indoorová oproti 

outdoorovým zařízením. Z dostatečným počtem indoroových zařízení (Příloha č. 2; 

Otázka č. 12) se ztotožňuje 78 (83%) účastníků ankety oproti 16 (17%), kteří sdílí opačný 

názor. Jiná situace je podle výsledků šetření u počtu outdoorových zařízení (Graf č. 2), 

kdy vyznačilo 68 (69%) z dotázaných, že zde není adekvátní množství takových zařízení 

a 30 (31%), že počet jejich představám odpovídá. 
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               Graf č. 2: Vyjádření spokojenosti s počtem outdoorových center  

                (Zdroj: Vlastní zpracování dle anketního šetření) 

 

Účastníci šetření byli také tázáni na téma nedostatečného počtu fitness a sportovních 

center se zaměřením na určité části města (Graf č. 3). V rámci této otázky bylo 

požadováno vypsání takovýchto částí s nedostatečnou nabídkou, pokud tedy existují. 

Největší počet, a to 40 (39%) shodných odpovědí se týkal okrajové části města Šumperka, 

dále bylo zaznamenáno v 15 (15%) případech centrum města Šumperka a ve 20 (20%) 

dostatečný počet v každé části města. Jinou než výše uvedenou odpověď zvolilo 27 (26%) 

respondentů. Vysoký počet shodných odpovědí „okrajové části města“ je důsledkem 

umístění velkého počtu sportovních center a fitness center v blízkosti městského centra. 
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               Graf č. 3: Rozmístění fitness a sportovních center ve městě Šumperk  

               (Zdroj: Vlastní zpracování dle anketního šetření) 

 

S nabídkou sportovních a pohybových aktivit v rámci fitness a sportovních center, na 

kterou směřovala další otázka (Příloha č. 2; Otázka č. 15), je spokojeno 81 (87%) 

respondentů, kterým nabídka vyhovuje, naproti tomu pouhým 12 (13%) nabídka 

nevyhovuje. 

S návazností na spokojenost s nabídkou sportovních a pohybových aktivit byli 

respondenti tázáni formou vypsání problematiky (Graf č. 4), které sportovní a pohybové 

aktivity nabízené v rámci města Šumperka v nabídce chybí. Nejvyšší počet 41 (40%) 

shodných reakcí byl „outdoorové aktivity“, 26 (25%) respondentů postrádá širší nabídku 

pro seniory a 15 (15%) dotázaných je toho názoru, že v Šumperku je malá kapacita 

skupinových lekcí. Jinou než výše uvedenou odpověď zvolilo 20 (20%) zúčastněných. 
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               Graf č. 4: Názor na chybějící sportovní a pohybové aktivity ve městě Šumperk  

               (Zdroj: Vlastní zpracování dle anketního šetření) 

 

Z pohledu ceny nabízených sportovních a pohybových aktivit se přiklánělo 58 (63%) 

dotázaných k její přiměřenosti (Příloha č. 2; Otázka č. 17) a názor na nepřiměřenost výše 

cen vyjádřilo 34 (37%) dotázaných. 

Na přiměřenost, či nepřiměřenost cen za cvičební lekci navazuje otázka následující, 

pomocí které byli účastníci šetření vyzváni, aby uvedli maximální akceptovatelnou cenu 

(Příloha č. 2; Otázka č. 18) za sportovní a pohybové aktivity. Cvičební jednotka trvající 

60 minut byla nejčastěji označena cenou 40- 80 Kč ve shodných 35 případech a cvičební 

jednotka trvající 90 minut cenou 85- 120 Kč ve 23 případech. Maximální cenu 

tříměsíčního tréninkového programu 16 respondentů představuje mezi 1 005- 1 500 Kč a 

za měsíční klubové členství jsou dotazovaní v 18 případech ochotni zaplatit 505- 1000 

Kč. 

Nabízené cvičební časy sportovních a pohybových aktivit v rámci center s takovým 

zaměřením jsou podle respondentů v pořádku. Jelikož 77 (87%) dotázaných odpovědělo 

(Příloha č. 2; Otázka č. 19), že pohybové a sportovní aktivity jsou v čase, kdy můžou a 

pouze 12 (13%) respondentů reagovalo nevyhovujícími nabízenými časy. 
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V následující otázce měli respondenti, v návaznosti na otázku se spokojeností nabízených 

cvičebních časů, vypsat pro ně nejzajímavější čas pro sportovní a pohybové aktivity 

(Příloha č. 2; Otázka č. 20). Největší počet odpovědí byl zaregistrován v pracovních 

dnech od 18:00 hodin, což je pochopitelné vzhledem k vytíženosti v pracovních dnech, a 

to konkrétně v úterý odpovědělo 22 respondentů. Nejnižší počet 3 respondentů uvedlo 

vhodný čas v sobotu od 15:00 do 18:00. Mezi respondenty se objevilo 10 takových, 

kterým vyhovuje jakýkoliv čas pro sportovní a pohybové aktivity kdykoliv. 

Názor a postoj ke sportovním a pohybovým aktivitám v okresním městě Šumperk by 

v nejvíce případech změnily, a to v 54 (25%), adekvátní ceny (Příloha č. 2; Otázka č. 21). 

Nejmenší počet 8 (4%) respondentů by změnilo názor na tuto problematiku v případě 

lepší dostupnosti zařízení. 

V následujících třech otázkách a taktéž posledních byli účastníci anketního šetření 

vyzvání, aby formou vypsání vlastního názoru vyjádřili představu o sportovním centru a 

fitness centru ve městě Šumperk, či vypsali cílovou skupinu, pro kterou zde chybí nabídka 

a pohybových aktivit. V dotazu na představu o sportovním centru 31 (30%) z dotázaných 

vypsalo, že žádnou představu nemá (Příloha č. 2; Otázka 22.), 29 (29%) respondentů sdílí 

vizi víceúčelového sportovního centra a 42 (41%) odpovědělo jinou, neshodnou 

odpovědí. 

U představy týkající se fitness centra by si přálo 33 (32%) dotázaných osob více 

skupinových lekcí a 27 (27%) je spokojeno se stávajícími (Příloha č. 2; Otázka 23.). 

Neshodné odpovědi byly zaznamenány v 11 (11%) případech a 31 (30%) respondentů 

nedokázalo svoji představu vyjádřit. 

Mezi cílové skupiny, pro které chybí ve městě Šumperk nabídka sportovních a 

pohybových aktivit (Graf č. 5) účastníci anketního šetření zařadili v 37 (36%) seniory a 

ve 22 (21%) zájemce o a outdoorové aktivity. Z dotazovaných respondentů 21 (21%) 

vypsalo, že jim ve městě Šumperk nechybí žádná nabídka pro určitou cílovou skupinu. 

Neshodné odpovědi byly zastoupeny v této otázce ve 22 (22%) případech 
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                      Graf č. 5: Chybějící sportovní a pohybové aktivity pro určité cílové skupiny  

                      (Zdroj: Vlastní zpracování dle anketního šetření) 

 

2.4 SWOT analýza 

Na základě výsledků vyplývajících z analýzy anketního šetření, dat získaných ústním 

dotazováním a možností k realizování projektu byla zpracována celková SWOT analýza. 

V této analýze jsou rozebrány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Výsledkem SWOT analýzy jsou návrhy pro nabídku sportovních a pohybových aktivit 

pro vybranou skupinu v okresním městě Šumperk (Tabulka č. 9). 

Silné stránky 

Za silné stránky lze považovat, že 31 % respondentů nemá žádnou překážku ve 

vykonávání sportovních a pohybových aktivit a 85 % se věnuje ve svém volném čase 

pohybovým aktivitám. Tělesné a duševní zdraví při pohybových aktivitách je motivací 

pro 54% dotázaných. Tyto skutečnosti lze považovat za podstatné a svědčí nejen o tom, 

že mezi respondenty je velký zájem o provozování sportovních a pohybových aktivit, ale 

i o jejich povědomí spojitosti mezi pohybem a tělesným a duševním zdravím. 
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Slabé stránky 

Slabé stránky pro vytvoření projektu nalezneme ve spokojenosti s nabídkou v rámci 

sportovních center a fitness center, označené 87 % respondenty a spokojeností 83 % 

s jejich stávajícím počtem a rozmístěním. Tato fakta vyplývající s výsledků anketního 

šetření nasvědčují tomu, že velký počet respondentů si nestěžuje na existující stav služeb 

se zaměřením na sportovní a pohybové aktivity. Jsou také důkazem vysokého počtu 

evidovaných fyzických nebo právnických osob provozujících činnost v oblasti sportu a 

pohybových aktivit ve městě Šumperk. 

 

Tabulka č. 9: Schéma SWOT analýzy  

Silné stránky Slabé stránky 

Vykonávaní sportovních aktivit bez 

překážek 

Vyhovující nabídka sportovních center a 

fitness center 

Volný čas trávený pohybovými aktivitami Spokojenost se stávajícím počtem 

sportovních center a fitness center 

Tělesné a duševní zdraví jako motivace 

k pohybu 

Spokojenost s cenami 

Příležitosti Hrozby 

Nízký počet outdoor parků Nedostatek času 

Vyšší počet skupinových lekcí Nedostatek financí 

Malá nabídka pohybových aktivit pro 

seniory 

Migrace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Příležitosti 

Příležitosti, na základě kterých lze vytvořit projekt pro nabídku sportovních a 

pohybových služeb se nachází v názorech 69 % dotázaných, kteří uvedli, že v okresním 

městě Šumperk není dostatečný počet outdoových aktivit. Přičemž 39 % se shodlo na 

chybějících zařízeních pro účely sportovních a pohybových aktivit v okrajových částech 

města. Nelze přehlédnout fakt, že 27 % dotázaným chybí v nabídce vyšší počet neboli 
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více skupinových lekcí a 36 % označilo nedostatečnou nabídku pro cílovou skupinu 

seniorů. Pro tyto účely by bylo možné využít prostory stávajících fitness center a 

sportovních zařízení, zejména Fitness centra Kotelna, které nabízí aerobní sál k pronájmu. 

Hrozby 

Hrozbou pro využívání nabídky služeb z oblasti sportovních a pohybových aktivit je 

vhledem k výsledkům anketního šetření nedostatek času, který označilo 39 % 

respondentů. Dále také nelze opomenout finance, které byly vyznačeny 15 %, což je 

následkem vysokého počtu nezaměstnaných obyvatel města Šumperka a nikterak vysoké 

průměrné hrubé mzdy. Hrozbou do budoucna se může stát také pokles občanů města o 

100 až 150 ročně vlivem migrace a trend zvýšení kategorie důchodového věku. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce jsou zpracovány návrhy na řešení sportovní nabídky 

v okresním městě Šumperk. Návrhy byly vytvořeny na základě získaných údajů o situaci 

sportovních center a fitness center ve městě Šumperk. Jako podklad byla také použita 

SWOT analýza k jejíž tvorbě byly využity výsledky anketního šetření a rozhovorů. 

Projekt nabídky byl zpracován na následující téma:  

 Outdoor park Horní- Dolní Temenice 

 Pohybové aktivity pro seniory 

 Rozšíření nabídky stávajících center 

3.1 Outdoor park Horní- Dolní Temenice 

Z analýzy údajů provedených na základě anketního šetření je patrné, že respondentům 

brání v pohybové aktivnosti čas a peníze a naopak jsou nespokojeni s počtem 

outdoorových zařízení ve městě Šumperk. Proto jsem se rozhodl navrhnout tento projekt 

a vybral si k tomu společnost Project Outdoor s.r.o., která se zabývá návrhy a stavbou 

lanových center či lanových parků. 

Součástí outdoor parku by byla dobrodružná věž, což je specifická výšková stavba, která 

bývá z velké části dominantou lanových center nebo se staví jako adrenalinová atrakce 

samostatně. Věž může mít jedno nebo více pater, kde zpravidla v tom nejvyšším bývají 

nejčastěji umístěny lanovky, skoky nebo Powerfan, což je zařízení na bázi klady určené 

pro kontrolovaný pád z výšky. Do horního patra věže je možné se dostat pomocí lezecké 

stěny či vertikálních lanových překážek. 

Dále by zde nalezla uplatnění týmová obří houpačka, tzv. „Big Swing“, kde jsou účastníci 

jištěni ke dvěma napnutým lanům tvořícím písmeno „V“. Z této pozice jsou pomocí 

navijáku vytaženi do výšky až 16 m. Poté je obsluha z navijáku uvolní a následuje pád 

volným pádem do plynulého zhoupnutí. 

Přilehlé stromy by byly využity pro lanové mosty a stezky. Základ konstrukce této atrakce 

tvoří ocelová, nosná, konstrukční a kotevní lana, která jsou instalována mezi vyrostlé 

stromy či jiné konstrukce, např. ocelové nebo dřevěné sloupy, které plní stejnou funkci.  
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Část, po které se pochoduje, je vytvořena s dřevěných desek a boční část je vyplněna 

bezpečnostní sítí s lanovým zábradlím. 

V areálu by byl kromě adrenalinových atrakcí vybudována také Workout zóna. Vybavení 

pro tuto zónu by opatřila společnost Workout club parks s.r.o. provozující internetový 

obchod s prodejem, návrhem a montáží zařízení pro tyto účely. Umístěno by zde bylo 

workoutové hřiště Classik pro venkovní účely a maximální počet 24 cvičenců (Příloha č. 

3). Společnost Workout club parks s.r.o. by poskytla takové vybavení v předpokládané 

hodnotě 250 000 Kč včetně montáže. 

Třetí zónou by byla Fit zóna, kde by se uplatnilo několik strojů z této kategorie pro 

venkovní využití. Jednalo by se o eliptický trenažér, leg lifter, tramp, twist, rowing trainer, 

push chair a massager. Stroje by byly vybrány tak, aby případným zájemcům poskytly 

možnost posílení, procvičení a masáže různých částí těla (Příloha č. 4). Stroje je možné 

pořídit u společnosti H & H koncept s.r.o. Předpokládané náklady na pořízení včetně 

montáže by činily 287 000 Kč (Tabulka č. 10). 

 

Tabulka č. 10: Náklady na pořízení venkovních fitness strojů  

Počet posilovacích 

strojů 

Orientační cena 1 stroje (vč. 

montáže) 

Celkové náklady 

7 41 000 Kč 287 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Outdoor park by mohl nalézt umístění v okrajových částech města, kde se podle responzí 

anketního šetření nachází nejméně sportovních center a fitness center. Vhodným místem 

by byla volná příroda v blízkosti katastrálního území Horní či Dolní Temenice, což jsou 

díky mnoha sídlištím hustě obydlené části na okraji města. Projekt by byl financován 

z rozpočtu města Šumperka. Pro outdoor park bude potřeba zajistit odborné lektory. 

Školení lektorů je možné zajistit u společnosti Project Education s.r.o (Příloha č. 5). 
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3.2 Pohybové aktivity pro seniory 

I přes klesající přínos z pohybových aktivit s postupujícím věkem je známo, že pravidelná 

pohybová aktivita ve stáří má svoji podstatnou roli. Pohybová aktivita má u starších lidí 

pozitivní vliv na funkční kapacitu i schopnosti provádět každodenní úkony. Zlepšuje se 

tedy kvalita života u této věkové kategorie. Nabídka pohybových aktivit pro seniory má 

ale na mnoha místech v České republice nedostačující kapacitu v porovnání se zájemci, 

respektive není zde příliš mnoho kvalifikovaných zařízení s takovým zaměřením.  

Analýza sběru dat anketního šetření prokázala, že město Šumperk trpí nedostačujícím 

počtem možností zaměřených na pohybové aktivity seniorů. Proto jsem se tedy rozhodl 

navrhnout projekt pohybových aktivit pro seniory. 

Cvičení by probíhala formou skupinových lekcí o maximálním počtu 10 účastníků v jedné 

lekci. Byla by uskutečňována v dopoledních hodinách. Pro tyto účely by bylo vhodné 

využít možností Fitness centra Kotelna, které má aerobní sál v dopoledních hodinách 

k pronájmu s možností využití bossu, gymnastických míčů a jiných pomůcek vhodných 

ke cvičení. Sál je ozvučen a odpovídající je i sociální zázemí a dostupnost pro seniory.  

Hodinový provoz sálu fitness centra Kotelna včetně využití cvičebních pomůcek je 

vytyčen na 140 Kč. Při cvičení by byl přítomen lektor vázaný smlouvou na dohodu o 

pracovní činnosti a s hodinovou mzdou 200 Kč. Pomocí kalkulace (Tabulka č. 11) lze 

stanovit, že celkové náklady jedné lekce by tak nepřesáhly 690 Kč. 

 

Tabulka č. 11: kalkulace nákladů na jednu lekci 

Náklad Cena  

Hodinový provoz sálu (včetně využití vybavení) 140 Kč 

Režijní náklady 120 Kč 

Instruktor (včetně SP a ZP) 270 Kč 

Zisk 160 Kč 

Celkem 690 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jestliže se vezme v potaz maximální počet 10 účastníků, nepřesáhnou celkové náklady na 

jednu lekci pro jednoho účastníka 69 Kč. Cena jednorázového vstupu byla s ohledem na 

náklady jedné lekce určena za 69 Kč. Účastníci budou mít možnost pořízení permanentky 

(Tabulka č. 12) na omezený počet vstupů. Ceny jsou zvýhodněny pro seniory. 

 

Tabulka č. 12: Ceník nabízených vstupů  

Počet vstupů Cena 

Jednorázový vstup 69 Kč 

10 vstupů 680 Kč 

20 vstupů 1 300 Kč 

30 vstupů 1 800 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Lekce by probíhaly 3x týdně a to vždy v pondělí, středu a pátek s maximální dobou trvání 

jedné lekce do 60 minut. Jednalo by se o pohybové aktivity silového a koordinačního 

charakteru. Silový trénink by byl zaměřen na kondiční posilování s vlastním tělem nebo 

s optimální zátěží. Lekce koordinačního charakteru by byly zaměřeny na využití 

balančních podložek typu bossu či gymnastického míče. Harmonogram lekcí je uvedený 

v Tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Harmonogram nabízených lekcí  

Den Hodina Zaměření 

Pondělí 9:00-10:00 Koordinační cvičení 

Středa 9:00-10:00 Kondiční posilování 

Pátek 9:00-10:00 Koordinační cvičení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Registrace na lekce by probíhala formou docházkových archů s orientací na určitý 

kalendářní měsíc s minimálním měsíčním předstihem. Pozdější registrace by byla možná 

pouze v případě volných míst. Tyto archy by byly uskladněny na recepci Fitness centra 

Kotelna. Propagaci a reklamu cvičení si lektor zajistí sám. 
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3.3 Rozšíření nabídky stávajících center 

Výsledky anketního šetření prokázaly, že respondenti si přejí rozšířit nabídku 

šumperských sportovních center a fitness center o vyšší počet skupinových lekcí. Proto 

je žádoucí rozšířit nabídku stávajících center o skupinové lekce funkčního tréninku. 

 Funkční trénink se v posledních letech stal trendem v posilování.  Cílem tohoto tréninku 

není maximální síla jednoho svalu, ale zapojit přirozeným způsobem co nejvíce 

svalových skupin najednou.  

Nabídku stávajících center je možné rozšířit o funkční tréninky s využitím balanční 

podložky bosu, gymnastického míče a závěsného systému TRX.  Vzhledem k účelnosti 

funkčního tréninku by byla maximální kapacita jedné lekce stanovena na 10 osob. 

Potřebné posilovací náčiní je možné pořídit u společnosti 3D fitness s.r.o., která na svém 

internetovém obchodě vybavení sportovních center a fitness center nabízí. Celková cena 

za doplnění posilovacího náčiní potřebného k realizaci rozšíření nabídky sportovních 

center a fitness center je 141 052 Kč (Tabulka č. 14). 

 

Tabulka č. 14: Kalkulace doplnění posilovacího náčiní pro 10 osob 

Druh posilovacího náčiní  Počet kusů Cena (vč. DPH) 

Bosu profi balance trainer 10 42 960 Kč 

Gymnastický míč 10 9 550 Kč 

TRX  pro kit originál 10 74 990 Kč 

Závěsná konstrukce na TRX (bez montáže) 1 13 552 Kč 

Celkem 31 141 052 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



60 

 

ZÁVĚR    

Předložená bakalářská práce měla za cíl vytvořit projekt v oblasti sportovních a 

pohybových aktivit v okresním městě Šumperk. Na základě analýzy anketního šetření, 

analýzy současného stavu sportovních možností ve městě Šumperk a následné SWOT 

analýzy byl vytvořen projekt zabývající se rozšířením možností sportovních a 

pohybových aktivit ve městě Šumperk, který má tři části. Pro každou část je provedena 

jednoduchá kalkulace. 

První částí projektu je vytvoření outdoor parku v katastrálním území Horní či Dolní 

Temenice. V této části města je i přes velkou hustotu sídlišť dostatek prostoru 

k uskutečnění projektu. V outdoor parku by byla využita nejen zóna pro venkovní 

posilovací stroje a workout zóna, ale uplatnění by zde nalezly i adrenalinové atrakce. 

Druhá část projektu se zabývá rozšířením nabídky o program pohybových aktivit pro 

seniory. Tento projekt je možné realizovat ve Fitness centru Kotelna, které má v určitých 

úsecích nevyužitý aerobní sál. Vzhledem k zaměření na věkovou skupinu seniorů by zde 

lekce probíhaly v dopoledních hodinách. Cvičení lze uskutečnit formou skupinových 

lekcí, které by byly zaměřeny na kondiční posilování a koordinační cvičení. 

Třetí projekt je zaměřen na rozšíření nabídky stávajících center o skupinové lekce 

funkčního tréninku. Při těchto lekcích by bylo využíváno balančních pomůcek Bosu, 

gymnastického míče a závěsného systému TRX. Trénink by byl uzpůsoben pro 

maximální počet 10 osob. 

Tato bakalářská práce je přínosná z pohledu rozšíření chybějící či nedostačující nabídky 

sportovních a pohybových aktivit v okresním městě Šumperk. Především se jedná o 

rozšíření nabídky sportovních a pohybových aktivit pro seniory, kde neodpovídá 

kapacitně nabídka těchto aktivit její poptávce. Materiál se dostane do rukou příslušnému 

odboru městského úřadu v Šumperku. 
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Příloha č. 1 

ANKETA 

Anketní šetření probíhá v rámci bakalářské práce „Projekt nabídky sportovních a 

pohybových aktivit v okresním městě Šumperk“ na Fakultě podnikatelské VUT 

v Brně v oboru Management v tělesné kultuře. 

Vybranou odpověď prosím označte. 

1. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

2. Orientační věk 

 15-25 

 26-40 

 41-59 

 60 a více 

3. Věnujete se ve volném čase sportovním a pohybovým aktivitám? 

 Ano 

 Ne 

4. Co je pro vás překážkou v trávení volného času sportovními a pohybovými 

aktivitami (i více možností)? 

 Čas 

 Finance 

 Malá nabídka sportovních služeb 

 Špatná dostupnost vhodného zařízení 

 Žádnou překážku nemám 

 Jiné (vypište)………… 

5. Jste členem sportovní organizace či klubu? 

 Ano 

 Ne 

6. Jak často trávíte volný čas sportovními a pohybovými aktivitami? 

 nesportuji 

 Do 2 hodin týdně 



 

 

 2-4 hodiny týdně 

 6 hodin týdně 

 Více jak 6 hodin týdně 

 

7. Co je pro vás motivací při sportovních a pohybových aktivitách? 

 Tělesné a duševní zdraví 

 Vzhled 

 Sport 

 Jiné (vypište)………… 

 

8. Kterým formám sportovních a pohybových aktivit dáváte přednost před 

ostatními? 

 Pohyb pro podporu zdraví s odborným vedením 

 Sám si buď udržuji, nebo rozvíjím kondici 

 Nesportuji vůbec 

9. Sportujete jako? 

 Rekreační sportovec, pravidelně 

 Rekreační sportovec nepravidelně 

 Výkonnostní sportovec (pravidelné tréninky a soutěž) 

 Nesportuji vůbec 

10. Dáváte přednost sportovním a pohybovým aktivitám realizovaným 

 V indoorových zařízeních 

 V outdoorových zařízeních 

 Podle ročního období provozování sportovních a pohybových aktivit kombinuji 

11. Jste spokojen s počtem a rozmístěním sportovních a fitness center ve městě 

Šumperk? 

 Ano 

 Ne 

12. Domníváte se, že je ve městě Šumperk dostatek indoorových sportovních a 

fitness center? 

 Ano 

 Ne 

 



 

 

13. Domníváte se, že je ve městě Šumperk dostatek volně přístupných outdoorových 

sportovních zařízení (outdoor parky)? 

 Ano 

 Ne 

 

14. Ve které části města Šumperk je podle vás málo sportovních a fitness center 

(vypište)? 

 ……………………………… 

 ………………………………. 

 

15. Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových aktivit  ve městě Šumperk 

v rámci sportovních center a fitness center? 

 Nabídka mi vyhovuje 

 Nabídka mně nevyhovuje 

16. Kdybyste měl možnost nabídku sportovních a fitness center v regionu změnit, 

tak které sportovní a pohybové aktivity v nabídce chybí (vypište)? 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………… 

17. Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových aktivit z pohledu ceny ve 

městě Šumperk v rámci sportovních center a fitness center? 

 Ceny jsou přiměřené 

 Ceny nejsou přiměřené  

18. Jaká maximální cena za sportovní a pohybové aktivity je pro vás akceptovatelná 

(vypište)? 

 Cvičební jednotka 60 minut  …… Kč 

 Cvičební jednotka 90 minut …….. Kč 

 Tříměsíční tréninkový program ….. Kč 

 Měsíční klubové členství  …….. Kč 

 



 

 

19. Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových aktivit z pohledu 

nabízených cvičebních časů ve městě Šumperk v rámci sportovních center a fitness 

center? 

 Jsou v čase, kdy můžu 

 Jsou v čase, kdy nemůžu 

 

20. Který čas pro sportovní a pohybové aktivity je pro vás nejzajímavější (vypište)? 

 PO ………………………………………………………. 

 ÚT ………………………………………………………                  

 ST ………………………………………………………. 

 ČT ……………………………………………………… 

 PÁ ……………………………………………………… 

 SO ……………………………………………………… 

 NE ……………………………………………………… 

21. Co by změnilo váš názor a postoj ke sportovním a pohybovým aktivitám 

z předchozích otázek? (Je možné i více odpovědí). 

 Rozumné (adekvátní) ceny 

 Širší nabídka individuálních cvičení 

 Širší nabídka skupinových lekcí 

 Širší nabídka kolektivních sportů 

 Širší nabídka víkendových akcí 

 Nabídka edukačních programů (semináře, workshopy) 

 Vybavenost fitcenter 

 Lepší dostupnost zařízení 

 Kvalitní lektoři a cvičitelé 

 Konzultační a poradenská činnost 

 Jiný důvod……………………………………………………………………… 

 

22. Jaká je vaše osobní představa o sportovním centru ve městě Šumperk (vypište)?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

23. Jaká je vaše osobní představa o fitness centru ve městě Šumperk (vypište)?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

24. Pro které cílové skupiny ve městě Šumperk chybí nabídka sportovních a 

pohybových aktivit (vypište)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Děkujeme za vaše odpovědi a čas věnovaný anketnímu šetření  



 

 

Příloha č. 2 

Grafické znázornění odpovědí ankety na všechny otázky uvedené v příloze č. 1 

 

Otázka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 2 

 

 

 

30; 29%

32; 31%

24; 24%

16; 16%

Orientační věk

15-25 let

26-40 let

41-59 let

60 a více let

42; 41%

60; 59%

Pohlaví

muž

žena



 

 

 

Otázka č. 3 

 

Otázka č. 4 

 

86; 85%

15; 15%

Věnujete se ve volném čase sportovním a pohybovým 

aktivitám?

ano

ne

47; 39%

18; 15%
4; 3%

5; 4%

38; 31%

10; 8%

Co je pro vás překážkou v trávení volného času 

sportovními a pohybovými aktivitami ?

čas

finance

malá nabídka sportovních
služeb

špatná dotupnost vhodného
zařízení

žádnou překážku nemám

jiné



 

 

Otázka č. 5 

 

Otázka č. 6 

  

 

 

 

 

 

34; 34%

67; 66%

Jste členem sportovní organizace či klubu?

ano

ne

8; 8%

37; 36%

14; 14%

19; 19%

24; 23%

Jak často trávíte volný čas sportovními a pohybovými

aktivitami?

nesportuji

do 2 hodin týdně

2-4 hodiny týdně

6 hodin týdně

více jak 6 hodin týdně



 

 

 

 

 

Otázka č. 7 

 

Otázka č. 8 

 

 

 

56; 54%

16; 16%

22; 21%

9; 9%

Co je pro vás motivací při sportovních a pohybových

aktivitách?

tělesné a duševní zdraví

vzhled

sport

jiné

17; 16%

79; 77%

7; 7%

Kterým formám sportovních a pohybových aktivit

dáváte přednost před ostatními?

pohyb pro podporu zdraví s
odborným vedením

sám si buď udržuji nebo
rozvíjím kondici

nesportuji vůbec



 

 

Otázka č. 9 

 

Otázka č. 10 

 

 

 

 

  

 

38; 37%

42; 41%

16; 16%

6; 6%

Sportujete jako?

rekreační sportovec,
pravidelně

rekreační sportovec,
nepravidelně

výkonnostní sportovec

nesportuji vůbec

16; 17%

25; 27%52; 56%

Dáváte přednost sportovním a pohybovým aktivitám

realizovaným:

v indoorovýcch zařízeních

V outdoorových zařízních

podle ročního období
kombinuji



 

 

Otázka č. 11 

 

Otázka č. 12 

 

 

 

 

 

 

83; 83%

17; 17%

Jste spokojen s počtem a rozmístěním sportovních a

fitness center ve městě Šumperk?

ano

ne

78; 83%

16; 17%

Domníváte se, že je ve městě Šumperk dostatek

indoorových sportovních a fitness center?

ano

ne



 

 

  

Otázka č. 13 

 

Otázka č. 14 

 

 

 

 

 

30; 31%

68; 69%

Domníváte se, že je ve městě Šumperk dostatek volně

přístupných outdoorových sportovních zařízení

(outdoor parky)?

ano

ne

40; 39%

15; 15%
20; 20%

27; 26%

Ve které části města Šumperk je podle vás málo

sportovních a fitness center?

okrajové části města

centrum

je jich dostatek

jiná odpověď



 

 

  

 

Otázka č. 15 

 

Otázka č. 16 

 

 

 

 

81; 87%

12; 13%

Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových

aktivit ve městě Šumperk v rámci sportovních center a

fitness center?

nabídka mi vyhovuje

nabídka mne nevyhovuje

41; 40%

15; 15%

26; 25%

20; 20%

Kdybyste měl možnost nabídku sportovních a fitness

center v regionu změnit, tak které sportovní a

pohybové aktivity v nabídce chybí ?

outdoorové aktivity

vyšší kapacita skupinových
lekcí

pro seniory

jiná odpověď



 

 

Otázka č. 17 

 

Otázka č. 18 

 

 

 

 

 

 

58; 63%

34; 37%

Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových

aktivit z pohledu ceny ve městě Šumperk v rámci

sportovních center a fitness center?

ceny jsou přiměřené

ceny nejsou přiměřené

35
16

20

23

10 9 11 16 9 11
17 18 9

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Maximální cena

Jaká maximální cena za sportovní a pohybové aktivity 

je pro vás akceptovatelná?

cvičební jednotka 60 minut cvičební jednotka 90 minut

tříměsíční tréninkový program měsíční klubové členství



 

 

Otázka č. 19 

 

Otázka č. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77; 87%

12; 13%

Jste spokojen s nabídkou sportovních a pohybových

aktivit z pohledu nabízených cvičebních časů ve městě

Šumperk v rámci sportovních center a fitness center?

jsou v čase kdy můžu

jsou v čase, kdy nemůžu

7 7 7 6 7 7 88 9 9 8

13
15 15

20 20 20 20 20

3

9

21 22 21 20

13

9

4

10 10 10 10 10 10 10

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Den v týdnu

Který čas pro sportovní a pohybové aktivity je pro vás

nejzajímavější?

9:00-12:00 hod. 12:00-15:00 hod. 15:00-18:00 hod. 18 a vice hod. kdykoliv



 

 

Otázka č. 21 

 

Otázka č. 22 

 

54; 25%

23; 10%

11; 5%

21; 10%

20; 9%

16; 7%13; 6%

8; 4%

20; 9%

34; 15%

Co by změnilo váš názor a postoj ke sportovním a

pohybovým aktivitám z předchozích otázek?

rozumné ceny

širší nabídka individ. cvičení

širší nabídka skup. lekcí

širší nabídka kolekt. sportů

širší nabídka víkendových
akcí

edukační programy

vybavenost fitness center

lepší dostupnost zařízení

kvalitní lektoři a cvičitelé

konzultační a poradenská
činnost

31; 30%

29; 29%

42; 41%

Jaká je vaše osobní představa o sportovním centru ve

městě Šumperk ?

víceúčelové sportovní
centrum

žádná představa

jiná odpověď



 

 

Otázka č. 23 

 

Otázka č. 24 

 

 

 

 

 

 

27; 27%

31; 30%

33; 32%

11; 11%

Jaká je vaše osobní představa o fitness centru ve městě

Šumperk ?

více skupinových lekcí

jsem spokojen

žádná předstva

jiná odpověď

37; 36%

22; 21%

21; 21%

22; 22%

Pro které cílové skupiny ve městě Šumperk chybí

nabídka sportovních a pohybových aktivit (vypište)?

senioři

zájemci o outdoor

nic zde nechybí

jiná odpověď



 

 

Příloha č. 3 

Workout zóna 

(Zdroj: Workoutové hřiště. Dostupné z: www.workoutclub.cz) 

Popis workout hřiště Classik 

Hřiště má v sobě zakomponováno: 11 hrazd, dvojitá bradla, Monkey Bar, žebřiny, 

dřevěnou bednu, polohovatelnou lavici, informační tabuli včetně WORKOUT CLUB 

tréninkového plánu. 

Maximální počet cvičících osob: 24 

Dopadová plocha podle ČSN EN 1177: 66 m² 

Minimální záběr plochy: 45 m² 

  

http://www.workoutclub.cz/


 

 

Příloha č. 4 

Posilovací stroje ve Fit zóně: 

Eliptický trenažér 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

Leg lifter 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

 



 

 

Tramp 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

Twist 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

 

 



 

 

Rowing trainer 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

Push chair 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

 

 

 

 



 

 

Massager 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: http: //fitnessparky.hhkoncept.cz 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 

Kalkulace nákladů na školení instruktorů pro outdoor park 

Školení Cena 

Instruktor lezení na umělé stěně 3 300 Kč/ os. 

Instruktor nízkých lanových aktivit 1 800 Kč/os. 

Instruktor vysokých lanových aktivit 3 000 Kč/os. 

Celkem:  8 100 Kč 

     (Zdroj: Vlastní zpracování: Dostupné z: www. project-education.cz) 

 

Při účasti 3 a více osob na jednom ze seminářů firma Project education s.r.o poskytne 

slevu 10% na tento seminář. 

Obsah seminářů uvedený na stránkách společnosti Project education s.r.o.: 

Instruktor lezení na umělé stěně: 

 Úvod do problematiky 

 Bezpečnost a management fyzických, psychických a sociálních rizik 

 Metodické postupy a zásady výuky a nácviku lezeckých technik 

 Základní didaktické postupy práce s dětmi a mládeží 

 Příprava lezeckého programu 

 Nácvik jištění a bezpečného zachycení pádu prvolezce 

 Nácvik kontrolovaného pádu na místě prvolezce 

 Reflexe prožitku v lezeckých programech 

Instruktor nízkých lanových aktivit: 

 Historie, lanové aktivity a lanové překážky 

 Materiál pro stavbu překážek 

 Základní uzly pro instruktory lanových aktivit II. Třídy 

 Vlastní stavba překážek 

 Vedení programu na nízkých překážkách 

 Práce s účastnickou skupinou 

 Lezení na překážkách 

 

 



 

 

Instruktor vysokých lanových aktivit: 

 Materiál pro stavbu vysokých lanových překážek 

 Práce s lanovým materiálem a materiálem na stavbu překážek 

 Uzly používané při stavbě lanových překážek 

 Jištění, slaňování a výstup na laně 

 Vlastní stavba překážky 

 Program na vysokých lanových překážkách 

 Základy fyziky pro stavbu vysokých lanových překážek 

 Záchrana 

 


