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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popsat, analyzovat a optimalizovat stav pohybových 

aktivit v menším městě, konkrétně v Moravských Budějovicích. V práci jsou 

posuzována všechna zařízení, kde jsou provozovány pohybové aktivity. U jednotlivých 

sportovišť analyzujeme využitou kapacitu, druh pohybových aktivit, které jsou zde 

provozovány a zdroje financování. Na základě uvedené teorie a získaných informací je 

zpracován návrh, který povede k optimalizaci nabídky pohybových aktivit 

v Moravských Budějovicích. 

Abstract 

The objective of this bachelor thesis is analysing and optimising of sports activities 

in a small city, namely in Moravské Budějovice. It analyses all sports venues 

in Moravské Budějovice, where inhabitans do some sports activities. It analyses use 

capacity, kind of sports activities and source of financing. Based on all acquired data, 

there will be provided some suggestions which support to optimization of sports 

activities in Moravské Budějovice. 

Klí čová slova 

 SWOT analýza, optimalizace, tělesná kultura, ziskový sektor, neziskový sektor, 

financování 

Key words 

SWOT analysis, optimization, body culture, profitable sector, unprofitable sector, 

financing 
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ÚVOD 

Téma Analýza a optimalizace stavu pohybových aktivit v menším městě je konkrétně 

zaměřeno na Moravské Budějovice. Současná nabídka sportovních a pohybových 

aktivit pro občany města je nedostatečná z pohledu pestrosti a rozsahu nabízených 

služeb, což je hlavním důvodem výběru tohoto tématu. 

Sport a pohybové aktivity jsou v současné době velice aktuálním tématem, především 

pak jejich pozitivní vliv na zdraví člověka. Žijeme v době, kdy počet lidí se sedavým 

zaměstnáním roste a kdy většina dětí tráví svůj volný čas u počítačových her. Je tedy 

důležité nezapomínat na pohyb a zajistit dostupnost pohybových aktivit všem věkovým 

skupinám od dětí až po seniory. 

V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy k tématu práce, kterými jsou 

volný čas, tělesná kultura a její složky. Dále rozdělení subjektů tělesné kultury 

na ziskové a neziskové, zdroje financování tělesné kultury a schéma SWOT analýzy. 

Praktická část se skládá z analýz jednotlivých zařízení poskytujících sportovní  

a pohybové služby v Moravských Budějovicích. Praktickou část dále tvoří SWOT 

analýza celkového stavu pohybových aktivit ve městě. 

Návrhová část je zaměřena na zlepšení a zkvalitnění celkového stavu pohybových 

aktivit v Moravských Budějovicích a je vytvořena na základě vyhodnocení SWOT 

analýzy z praktické části práce. 
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CÍLE PRÁCE A METODY 

Cílem bakalářské práce je na základě analýz jednotlivých zařízení zaměřených 

na pohybové aktivity a sport vytvořit SWOT analýzu celkového stavu pohybových 

aktivit v Moravských Budějovicích. Následným krokem je vytvoření strategie vedoucí 

k návrhu na optimalizaci stavu pohybových aktivit. 

Analýzy jednotlivých zařízení vycházejí z popisu nabízených tělovýchovných služeb  

a popisu provozu sportovních zařízení. U daných subjektů jsou popisovány rozměry 

a kapacity prostorů určených k pohybovým aktivitám, konané pohybové aktivity, zdroje 

financování a případné slabé stránky. 

Informace potřebné k analyzování byly získávány během rozhovorů s vedením  

a zaměstnanci organizací, které provozují jednotlivá sportoviště a představiteli Města 

Moravské Budějovice. Další informace byly získány z interních dokumentů těchto 

organizací a města. K analýze celkového stavu pohybových aktivit byla použita SWOT 

analýza. 

  



12 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Volný čas 

Volný čas je dobou, kterou má člověk sám pro sebe a kdy se může věnovat činnostem 

vedoucím k osobnímu uspokojení, které si svobodně zvolí po pracovní době 

a po zajištění veškerých biologických nezbytností. V moderní době se objem volného 

času celkově zvýšil. Mezi činnosti vedoucí k osobnímu uspokojení patří mimo jiné 

i pohybové aktivity, které přináší člověku nejen potěšení, ale také zdravotní výhody 

přispívající k lepší kvalitě života1. 

1.2 Životní styl a zdraví 

Životní styl velkou měrou ovlivňuje kvalitu života člověka. Životní styl je proměnlivý 

v čase, protože postupem času se mění naše potřeby a okolní prostředí. Mezi měnící se 

potřeby může patřit také potřeba hýbat se. Pokud například člověk nastoupí do sedavého 

zaměstnání nebo si pořídí automobil a pokud nesportuje, může mít pohybová 

neaktivnost nežádoucí vliv na jeho zdraví2. 

Zdraví zaujímá důležité místo v kvalitě života a zároveň se překrývá s životním stylem. 

Životní styl má zvláštní postavení mezi faktory podmiňujícími zdraví, proto jsme 

schopni vhodnou volbou životního stylu pozitivně ovlivňovat své zdraví. Mezi zvyky 

podporující zdraví patří adekvátní množství spánku, racionální strava, udržování 

přiměřené tělesné váhy, nekuřáctví, omezení konzumace alkoholu a pravidelná 

pohybová aktivita3. 

1.3 Tělesná kultura 

Tělesná kultura je specifický sociokulturní systém, v němž je zajišťováno uspokojování 

specifických biologických a sociálních potřeb. Tyto potřeby z oblasti fyzického, 

psychického a sociálního rozvoje mají za cíl socializaci a kultivaci člověka. Hlavní roli 

                                                 
1 SLEPIČKOVÁ, I. Sport a volný čas. s. 9-22. 
2 Tamtéž, s. 38 – 47. 
3 Tamtéž, s. 38 – 47. 
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v tělesné kultuře zaujímá tělocvičná aktivita, která se dále dělí na tělesnou výchovu 

pohybovou rekreaci a sport4. 

1.3.1 Tělesná výchova 

Tělesná výchova je důležitou součástí pedagogického procesu, kde jsou hlavním 

prostředkem tělesná cvičení, která slouží k všeobecnému zdokonalení člověka a rozvoje 

osobnosti. Samotný tělocvičný výkon není hlavním cílem tělesné výchovy, ale jejím 

prostředkem5. 

Školní tělesnou výchovu lze označit jako nejrozšířenější a nejrozmanitější formu 

pohybové aktivity mladé populace, která je organizovaná. Cílem školní tělesné výchovy 

je specifické pedagogické působení a stimulace rozvoje žáka nebo studenta, 

které zajišťuje prostřednictvím obsáhlého spektra ověřených pohybových aktivit 

a vlivem působení učitele, školy a společenských podmínek. Tělesná výchova patří 

do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která svým zařazením do vzdělání umožňuje 

významně rozšířit vztah žáků ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby k problematice 

pohybu a zdraví a rozvinout praktické dovednosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu 

a kvalitě života v dospělosti. Snahou této vzdělávací oblasti je dobře připravit 

a motivovat absolventy studia, aby později ovlivnili životní i pracovní postoje ke zdraví 

v celé společnosti. V současné době je předepsána výuka tělesné výchovy v rozsahu 

minimálně dvou hodin týdně6. 

1.3.2 Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace je zájmová pohybová činnost, prováděná ve volném čase a jejím 

hlavním účelem pro člověka je odpočinek, zábava, zdraví a rozvoj nebo udržení 

kondice. Pohybová rekreace vychází především z individuálních zájmů a vnitřních 

potřeb člověka, a proto je zapotřebí, aby směřovala k uspokojení, které je hlavním cílem 

                                                 
4 HODAŇ, B. a V. HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. s. 47-48. 

5 HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 9-11. 
6 FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky: Školní tělesná výchova. s. 73-76. 
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této činnosti. Dále je možné vnímat smysl a význam pohybové rekreace v následujících 

dvou úrovních7: 

• Doplnění pohybových podnětů, které organismu chybí – v dnešní době dochází 

k postupnému vymizení pohybových podnětů z oblastí individuálního 

i společenského života, které má negativní dopad na úroveň biologického života 

s psychickými i sociálními důsledky. Tím je narušena rovnováha zajišťující 

plnohodnotný život, a právě pohybová rekreace velmi zásadně přispívá 

k udržení této rovnováhy. 

• Umožnění přípravy na změny a jiné druhy zátěže prostřednictvím rozvoje 

specifických vlastností a dovedností – z důvodu rychlého civilizačního vývoje 

dochází k nečekaným změnám nároků na fyzické, psychické i sociální 

schopnosti člověka. K rozvíjení těchto schopností velmi významně napomáhá 

právě pohybová rekreace. 

1.3.3 Sport 

Sport je fyzická činnost, která je součástí životního stylu, prováděná ve volném čase 

a to i na vrcholové úrovni nebo dokonce jako profese. Hlavními funkcemi sportu jsou 

zdravotní a relaxační funkce. Sport dále zahrnuje soutěživost, příslušnost ke skupině, 

reguluje ventilaci agrese a snižuje stres. Sport můžeme také charakterizovat jako 

pohybovou činnost soutěžního charakteru, která se řídí určitými pravidly. Sport dělíme 

na sportovní výchovu, výkonnostní sport a vrcholový sport. V tomto dělení je důležité 

rozeznat především výkonnostní sport od vrcholového8. 

Výkonnostní sport je vykonáván především ve volném čase mimo zaměstnání. Na této 

úrovni mají i trenéři charakter dobrovolných pracovníků a to i přes jejich odbornou 

kvalifikaci. Jde tedy především o amatérský sport, který je zaměřen na rozvoj zdatnosti 

výkonnosti, zdraví a kulturní trávení volného času. Výkonnostní sport je realizován 

                                                 
7 HODAŇ, B. a T. DOHNAL. Rekreologie. s. 27-32. 
8 HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 8-9. 
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prostřednictvím občanských sdružení, jejichž předmětem činnosti je provoz 

organizovaného sportu9. 

Vrcholový sport je, na rozdíl od sportu výkonnostního, především profesionální 

záležitostí. Sportovci i trenéři ho vykonávají za mzdu jako své zaměstnání. Jsou to 

převážně zaměstnanci podnikatelských subjektů, které jsou zaměřeny na dosažení 

zisku.10 

Sportovní výchova je spjata především s dětmi a mládeží. Sportovec si zde osvojuje 

sportovní dovednosti a rozvíjí pohybové schopnosti. Sportovní výchovu můžeme chápat 

jako proces motorického učení a adaptace organismu na tělesnou zátěž. Cílem sportovní 

výchovy je efektivní vedení výchovně vzdělávacího procesu, které vede ke zvyšování 

výkonů v dané sportovní aktivitě a komplexnímu rozvoji osobnosti11. 

1.4 Ziskové subjekty tělesné kultury 

Ziskový sektor je částí národního hospodářství, jehož hlavní zdroje financování pochází 

od subjektů ziskového sektoru z prodeje služeb a produktů, které sami vyrábějí nebo 

distribuují. Produkty a služby jsou prodávány na trhu za tržní cenu, která je vytvářena 

na základě vztahu nabídky a poptávky. Cílovou funkcí v tomto sektoru je zisk12. 

„Zisk je rozdílem mezi výnosy a náklady13.“  

Většinu subjektů tělesné kultury (tabulka č. 1), jejichž prvořadým cílem je zisk, tvoří 

živnosti a obchodní společnosti (např. s.r.o., a.s., v.o.s, …), které se zaměřují 

na pohybovou rekreaci a sport. Mezi subjekty zajišťující pohybovou rekreaci můžeme 

zařadit i ty, které působí v oblasti cestovního ruchu. Co se týče sportu, zaměřuje se 

ziskový sektor především na jeho vrcholovou část14. 

 

                                                 
9 HODAŇ, B. a V HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. s. 75-77. 
10 Tamtéž, s. 75-77. 
11 Sportovní výchova. Dostupné z: is.muni.cz 
12 REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. s. 14. 
13 GRÜNWALD, R. a J.HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. s. 71. 
14 HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 22-23. 
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Tabulka 1: Subjekty ziskového sektoru  

Tělesná kultura Ziskový sektor 

Tělesná výchova X 

Pohybová rekreace Živnosti, obchodní společnosti 

Sport Živnosti, obchodní společnosti 

Zdroj:  HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 23. 

 

Pokud jde o členění sportovních organizací v ziskovém sektoru, tak nejvýznamnějšími 

subjekty na trhu jsou výrobci, distributoři a prodejci sportovního vybavení a oblečení. 

Další velice významnou skupinou jsou cestovní kanceláře, které se zaměřují 

na sportovní dovolené, se kterými jsou spojena sportovní centra (lyžařské areály, 

kempy, atd.). Třetí skupinou jsou sportovní akce a utkání, které mají rovněž velký 

význam. Zde se jedná především o nejvyšší soutěže, kontinentální a mezinárodní 

mistrovství jednotlivých sportů. Poslední skupinou, která má z ekonomického pohledu 

největší potenciál jsou společnosti nabízející služby v oblasti sportu a pohybové 

rekreace. Jedná se o zařízení, provozující tenis, squash, badminton, golf, ale i fitness 

centra s posilovnou a různými doplňkovými službami, jako jsou například masáže 

a sauna15. 

Živnost 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek  stanovených tímto zákonem16.“ 

Živnosti dělíme do dvou skupin na živnosti koncesované a živnosti ohlašovací. 

Koncesované živnosti smí být provozovány pouze na základě koncese. K provozování 

je tedy nutné povolení. Oproti tomu živnost ohlašovací smí být provozována na základě 

ohlášení při splnění stanovených podmínek. K provozování ohlašovací živnosti není 

                                                 
15 NOVOTNÝ, J. Sport v ekonomice s. 432. 
16 §2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
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nutné povolení, ale například pouze odborná způsobilost. Ohlašovací živnosti se ještě 

dále dělí do tří skupin na17: 

• živnosti řemeslné, 

• živnosti vázané, 

• živnosti volné. 

Obchodní společnost 

„Obchodní společnost (dále jen společnost) je právnickou osobou založenou za účelem 

podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou 

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, evropská společnost a evropské zájmové sdružení. Evropské 

hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem 

Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní 

předpis nezakazuje18.“ 

1.5 Neziskové subjekty tělesné kultury 

Hlavním cílem subjektů neziskového sektoru je dosažení užitku v podobě veřejné 

služby na rozdíl od ziskového sektoru, kde je hlavním cílem dosažení zisku. Typickým 

způsobem získávání prostředků je přerozdělovací proces v rámci správy veřejných 

financí19. 

Jde o organizace charakteru právnických osob, jejichž účelem založení není výdělečná 

činnost. Neziskovými subjekty jsou20: 

• zájmová sdružení právnických osob, 

• občanská sdružení včetně odborových organizací, 

• politické strany a hnutí, 

                                                 
17 Rozdělení živností. Dostupné z: www.zivnosti.eu/rozdeleni-zivnosti 
18 §56 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
19 NOVOTNÝ, J. Sport v ekonomice s. 451. 
20 Tamtéž, s. 453. 
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• státem uznávané církve a náboženské společnosti, 

• nadace a nadační fondy, 

• obce, 

• rozpočtové organizace (jen do konce roku 2000, potom organizační složky státu 

a územních samosprávných celků), 

• příspěvkové organizace, 

• státní fondy, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• veřejné vysoké školy. 

V České republice se subjekty tělesné kultury v neziskovém sektoru (tabulka č. 2) 

vyskytují nejčastěji ve formě občanských sdružení a příspěvkových organizací21. 

 

Tabulka 2: Subjekty neziskového sektoru  

Tělesná kultura Neziskový sektor 

Tělesná výchova Příspěvkové organizace 

Pohybová rekreace 
Příspěvkové organizace 

Občanská sdružení 

Sport 
Příspěvkové organizace 

Občanská sdružení 

Zdroj:  HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 23. 

 

Tělesná kultura je v České republice významně podporována veřejným sektorem. 

Veřejný sektor je definován v šesti blocích, které zabezpečují tyto skupiny činností22: 

• blok společenských potřeb – veřejná správa, policie, justice a armáda, 

• blok rozvoje člověka – školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví, 

sociální služby, 

• blok poznání a informací – věda a výzkum, informace a informační technologie, 

                                                 
21 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: Vybrané kapitoly, s. 109. 
22 Tamtéž, s. 32. 
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• blok technické infrastruktury – doprava, spoje, energetika, voda, atd., 

• blok privátních statků – bydlení, ostatní privátní statky, 

• blok existenční jistoty – zaměstnanost, sociální zabezpečení. 

Tělesná kultura je obsažena v bloku rozvoje člověka, kde se nachází s oblastmi školství, 

zdravotnictví a kultury. Odtud pochází zahrnutí tělesné kultury do rozpočtového určení 

MŠMT23. 

Příspěvková organizace 

Příspěvková organizace je typem neziskové organizace. Příspěvkovou organizace 

zřizuje stát nebo územní samosprávní celky pro takové činnosti, které jsou neziskové 

a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. 

U samosprávných celků musí být tyto činnosti v souladu s jejich posláním, jak jej 

definuje zákon o obcích či zákon o krajích24. 

Občanské sdružení 

Občanské sdružení je sdružením fyzických a právnických osob, jehož účelem je 

realizace společného zájmu. Typickým znakem občanského sdružení je členská 

základna. Nejvyšším orgánem je valná hromada (členská schůze). V období mezi 

zasedáními valné hromady je řízením občanského sdružení pověřen výbor v čele 

s předsedou25. 

  

                                                 
23 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: Vybrané kapitoly, s. 32. 
24Analýza právního postavení příspěvkové organizace s dopadem na majetkové vztahy. 

Dostupné z: www.ucetnikavarna.cz 
25

 Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v Čr. Dostupné z: www.neziskovky.cz 
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1.6 Financování tělesné kultury 

 

Financování tělesné kultury (obrázek č. 1) je zabezpečováno ze dvou zdrojů, 

kterými jsou veřejné a soukromé zdroje. Velmi často dochází k financování tělesné 

kultury z obou oblastí současně. První oblastí je tělesná výchova, kde veřejné 

financování zahrnuje státní rozpočet a místní rozpočty. Druhou oblastí tělesné kultury je 

pohybová rekreace. Zde dochází k veřejnému financování znovu ze státního rozpočtu 

a místních rozpočtů. Soukromé zdroje financování jsou u pohybové rekreace 

zastoupeny výnosy z vlastní činnosti, podporou podniků a institucí a výnosy z reklamy. 

Poslední oblast tělesné kultury je sport. Ten je, stejně jako předchozí oblasti, financován 

státním a místními rozpočty. Ze soukromých zdrojů to jsou příjmy z vlastní a vedlejší 

činnosti, podpory podniků a institucí a v neposlední řadě z výnosů z reklamy26. 

 

                                                 

26 HODAŇ, B. a V. HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti, s. 89-90. 

Obrázek 1: Více zdrojové financování tělesné kultury 

Zdroj:  HOBZA, V. a J. REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. s. 90. 
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1.6.1 Financování ze soukromých zdrojů 

Výnosy z vlastní činnosti 

Rozhodující složkou výnosů jsou tržby, které jsou tvořeny prodejem výrobků, zboží 

a služeb. U tržeb se vychází z jejich objemu, který musí být tak vysoký, aby pokryl 

náklady a přinesl požadovaný zisk27. 

Subjekty působící v tělesné kultuře svou výdělečnou činností sledují dosažení zisku, 

dosažení finanční soběstačnosti a snahu být co nejméně závislí na dotacích ze státního 

nebo jiného veřejného rozpočtu. Nejčastějšími výdělečnými činnostmi, které subjekty 

tělesné kultury provozují jsou28: 

• poskytování služeb v oblasti sportu a pohybové rekreace, 

• reklamní služby, 

• pronájmy sportovišť, 

• prodej občerstvení, 

• pořádání akcí sportovního a zábavného charakteru, 

• poskytování hostinských služeb, 

• poskytování poradenských služeb, 

• prodej sportovního vybavení, 

• poskytování služeb v oblasti regenerace a odpočinku, 

• nabídka vzdělání a rozvoje pohybových dovedností. 

Podpora podniků a institucí 

Podporou podniků a institucí v tělesné kultuře (především ve sportu) je chápáno 

sponzorství. Jde o jeden z typů financování sportu ze soukromých zdrojů, při kterém je 

využívána propagace firmy nebo výrobku. Na rozdíl od dárcovství, zde jde o smluvní 

akt, kdy firma poskytuje sportovnímu odvětví, oddílu nebo sportovci peníze a materiál, 

nezbytný pro dané sportovní aktivity. Za nesplnění podmínek určených ve smlouvě, 

                                                 
27 SYNEK, M. Ekonomická analýza. s. 72. 
28 DURDOVÁ, I. Sociální, ekonomické a estetické aspekty současného sportovního prostředí, s.56-57. 
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mohou být uplatňovány sankce vůči druhé straně. České daňové zákonodárství však 

nezná pojem sponzorství29. 

„Ve stávajícím zákoně o dani z příjmu není uveden pojem sponzorství či sponzoring, 

tyto skutečnosti jsou uvedeny jako možnost poskytování darů za určitých vhodnějších 

podmínek, které jsou pro fyzické osoby uvedeny v § 15 odst. 8 a pro právnické osoby 

v §20 odst. 5. Z toho vyplývá, že finanční anebo věcný příspěvek na činnost TJ, 

za který požaduje přispívající subjekt reklamu pro svoji firmu, nemůže být považován 

za dar. Jedná se o reklamu a ta je řazena do tzv. doplňkové hospodářské činnosti, 

a tím podléhá režimu daně z příjmu30.“ 

Hlavními příčinami sponzorství je31: 

• zvýšení povědomí veřejnosti o podniku a produktu, 

• identifikace sponzora, 

• vylepšení místní znalosti o sponzorovi, 

• tvorba dobrého jména ve společnosti, 

• osobní důvody vedení podniku. 

Výnosy z reklamy 

Reklama je součástí marketingu, který může být orientován například na32: 

• existující výrobky a služby na současných trzích, 

• nové výrobky a služby pro současné trhy, 

• nové trhy, 

• organizaci distribuce. 

Reklama je způsob, jak mohou firmy, instituce a organizace neosobně prezentovat 

své výrobky, služby a myšlenky. Tento způsob prezentace probíhá prostřednictvím 

komunikačních medií. Hlavními médii, která reklama využívá jsou televize, rozhlas, 

                                                 
29 NOVOTNÝ, J. Sport v ekonomice, s. 202. 
30 Tamtéž, s. 201. 
31 Tamtéž, s. 198. 
32 DRUCKER, P., F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, s. 15-24. 
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tisk, plakáty a film. Reklama lze také dále využít specifickými médii komunikace 

pro reklamu v oblasti tělesné kultury (především sportu)33. 

Pojem sportovní reklama je spojen s reklamou, která využívá právě již zmíněná 

specifická média komunikace v oblasti sportu. Druhy sportovní reklamy se dělí podle 

využitých komunikačních médií na34: 

• reklamu na dresech a sportovních oděvech, 

• reklamu na startovacích číslech, 

• reklamu na mantinelech, 

• reklamu na sportovním nářadí a náčiní, 

• reklamu na výsledkových tabulích, 

• reklamu na reklamních panelech a transparentech. 

1.6.2 Financování z veřejných zdrojů 

Dotace ze státního rozpočtu 

„Nejvyšším typem veřejného rozpočtu je státní rozpočet. Státní rozpočet je schvalován 

každý rok parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním 

roce. Konkrétní skladba státního rozpočtu je upravena  samotným zákonem o státním 

rozpočtu (rozpočtová pravidla)35.“ 

Jakákoliv organizace může mít vztahy ke státnímu rozpočtu dvojího typu 36: 

a) Vztahy se sportovními organizacemi, ze kterých vyplývají příjmy státního 

rozpočtu: 

• daně, 

• splátky návratných finančních výpomocí, 

• platby za používání státního majetku, 

• další splátky vyplývající ze zákona. 

                                                 
33 ČÁSLAVOVÁ, V. Management a marketing sportu, s. 168. 
34 Tamtéž, s. 168. 
35 DURDOVÁ, I. Sociální, ekonomické a estetické aspekty současného sportovního prostředí, s. 53. 
36 Tamtéž, s. 54. 
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b) Vztahy se sportovními organizacemi, ze kterých vyplývají výdaje státního 

rozpočtu: 

• příspěvky na provoz a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým 

organizacím, 

• dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám 

na podnikatelskou činnost, 

• dotace občanským sdružením. 

Dotace z místních rozpočtů 

Dotacemi z místních rozpočtů jsou myšleny dotace z rozpočtů krajů, měst a obcí. 

Jako orgány zastupitelstva v krajích fungují výbory pro výchovu, vzdělávání 

a zaměstnanost. Jednou z kompetencí těchto výborů je poskytování dotací v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportu. O poskytování dotací na jeden kalendářní rok 

občanským sdružením z oblasti sportu a tělovýchovy může rozhodnout rada kraje37. 

Rozpočty měst a obcí jsou svým charakterem nejblíže sportovním organizacím ve formě 

sportovních klubů. Tyto rozpočty se řídí vyhláškou schválenou příslušným 

zastupitelstvem. Zákon o obcích poskytuje řadu pravomocí, podle kterých může mít 

obec velký vliv na činnost sportovních organizací, působících na svém území. Tím se 

může stát významným finančním zdrojem pro sportovní organizace. To však nemusí být 

a ani není pravidlem, protože žádný právní předpis nenařizuje obci finančně podporovat 

tělovýchovu a sport na svém území. Sportovní kluby by proto měli přesvědčit obec, 

že investice do tělovýchovy a sportu je velmi významná, obzvláště týká-li se dětí 

a mládeže. V současné době se rozdělují finance z veřejných rozpočtů do sportovních 

organizací především na38: 

• zabezpečení sportovní reprezentace, 

• zabezpečení sportovních center mládeže, 

• zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, 

• investice do sportovních zařízení, 

                                                 
37 DURDOVÁ, I. Sociální, ekonomické a estetické aspekty současného sportovního prostředí, s. 54. 
38 Tamtéž, s. 54-55. 
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• podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru. 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza (obrázek č. 2) se používá především v marketingu pro zhodnocení 

silných a slabých stránek společnosti. Dále se analýza zabývá příležitostmi a hrozbami, 

které plynou z prostředí, ve kterém firma podniká. Samotný název SWOT se skládá 

z počátečních písmen slov strenghts (silné), weaknesses (slabé), opportunities 

(příležitosti) a threats (hrozby)39. 

 

Obrázek 2: Schéma SWOT analýzy 

Zdroj:  Vlastní cesta: SWOT analýza. Dostupné z: www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza. 

 

                                                 
39 KOTLER, P. Marketing management, s. 48–50. 
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Stanovení strategie 

SWOT analýza je silným nástrojem pro sestavení strategie společnosti. Při sestavování 

strategie má společnost na výběr z těchto možností40: 

• Max-max – maximalizovat příležitosti pomocí maximalizace silných stránek, 

• Min-max – maximalizovat příležitosti pomocí minimalizace slabých stránek, 

• Max-min – minimalizovat hrozby maximalizací silných stránek, 

• Min-min – minimalizovat hrozby minimalizací slabých stránek. 

  

                                                 
40 KOTLER, P. Marketing management, s. 48 – 50. 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

2.1 Město Moravské Budějovice 

Moravské Budějovice jsou malé město, ležící na východním okraji Českomoravské 

vrchoviny. V okolí se nachází větší města, kterými jsou Třebíč, Jihlava a Znojmo. 

Město spadá do kraje Vysočina. Celkový počet obyvatel Moravských Budějovic 

je 7525. 

2.1.1 Sport ve městě 

V Moravských Budějovicích se nachází několik sportovišť a zařízení pro pohybové 

aktivity. Všechna tato zařízení jsou popsána v následující části práce. Město Moravské 

Budějovice silně podporuje sport a pohybové aktivity na svém území a také 

je zřizovatelem hned několika zařízení, která nabízí pohybové aktivity občanům města. 

Těmito zařízeními jsou Základní škola Moravské Budějovice, Základní škola T.G.M. 

a příspěvková organizace Zikos provozující zimní stadion a koupaliště. Město dále 

finančně podporuje soukromé neziskové organizace, působící v Moravských 

Budějovicích, které se zaměřují na sport a pohybové aktivity. Tyto organizace mohou 

zažádat každoročně o finanční podporu z FAOMu (fond aktivit obyvatel města). 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny celkové částky z FAOMu, částky na podporu sportu 

a pohybových aktivit a procenta částek na sport a pohybové aktivity z celkové výše 

čerpaní z fondu. 

 

Tabulka 3: Čerpání dotací z FAOM  

Rok FAOM celkem FAOM sport a pohybové aktivity 

2008 478 600 Kč 391 000 Kč 81,7 % 

2009 472 624 Kč 366 000 Kč 77,4 % 

2010 467 108 Kč 387 900 Kč 83,0 % 

2011 700 000 Kč 513 960 Kč 73,4 % 

2012 841 476 Kč 706 920 Kč 84,0 % 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle výkazů Města Moravské Budějovice. 
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2.1.2 Obyvatelé 

Celkový počet obyvatel v Moravských Budějovicích na počátku roku 2013 byl 7525. 

Věkové složení obyvatel je uvedeno v grafech č. 1 a č. 2. 

 

 

Graf 1: Věkové složení obyvatel v Moravských Budějovicích - rozdělení muži a ženy  

Zdroj:  Vlastní zpracování dle statistik Města Moravské Budějovice. 

 

Graf 2: Věkové složení obyvatel v Moravských Budějovicích  

Zdroj:  Vlastní zpracování dle statistik Města Moravské Budějovice. 
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2.2 Analyzovaná zařízení 

V Moravských Budějovicích se nachází hned několik zařízení (ziskových 

i neziskových), která poskytují sportovní služby a pohybové aktivity. Těmi ziskovými 

jsou MBfitness a Dexclub. Mezi nezisková zařízení patří Tělovýchovná jednota Orel 

Moravské Budějovice, Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice, Sportovní klub 

Moravské Budějovice, Zikos, Základní škola Moravské Budějovice, Základní škola 

Tomáše Garrigua Masaryka a Gymnázium a Střední odborná škola Moravské 

Budějovice. 

2.2.1 MBfitness 

Zařízení MBfitness je situováno v okrajové části města Moravské Budějovice vedle 

autobusového nádraží. Toto zařízení je kapitálovou obchodní společností, konkrétně 

společností s ručením omezeným a poskytuje služby v oblasti fitness. MBfitness bylo 

otevřeno na podzim roku 2011. Do stávajících prostorů bylo přesunuto v létě roku 2012 

a zároveň došlo k rozšíření nabízených služeb. Provozovatelé zařízení disponují 

následujícími živnostenskými listy týkající se fitness centra: 

• Provoz sportovního zařízení, 

• hostinská činnost, 

• maloobchodní činnost, 

• provoz solária. 

Nabízené služby 

Fitness centrum nabízí svým zákazníkům kvalitně vybavenou posilovnu, ve které se 

nachází rovněž bar s občerstvením a doplňky stravy. Vybavení posilovny tvoří mimo 

posilovacích strojů také kardiozóna, vybavena běhacím pásem, stepery, orbitreky 

a rotopedy. U obsluhy posilovny je k dispozici rozpis s podrobným popisem cvičení 

na jednotlivých strojích. Popis cvičení je zaměřen na: 

• ženy hubnutí + kardio, 

• trénink pro ženy, 

• trénink pro muže + pokročilé ženy, 
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• trénink pro muže + pokročilé ženy 2. 

Kromě posilovny se v zařízení fitness centra nachází také cvičební sál s plochou 100 

m2. Zde jsou pro zákazníky k dispozici švihadla, cvičební míče a boxovací pytle. Sál je 

určen především pro konání skupinových lekcí pohybových aktivit pod vedením 

odborných instruktorů. Jednotlivými pohybovými aktivitami jsou: 

• TRX, 

• kick box, 

• jump boxing, 

• easycombat, 

• piloxing, 

• kruhový trénink pro ženy, 

• krav maga. 

Zákazníci zařízení se mohou také těšit kromě posilovny a cvičebního sálu na doplňkové 

služby, mezi které patří prodej doplňků stravy u obsluhy baru posilovny, poradenství 

k cvičení na jednotlivých strojích a výživové poradenství. Fitcentrum dále provozuje 

solárium, které je zákazníky hojně využívané. 

MBfitness samozřejmě disponuje šatnami pro zákazníky, ve kterých se nachází sociální 

zařízení (toalety a sprchy) a uzamykatelné skříňky na osobní věci zákazníků, jejichž 

použití je zahrnuto v ceně vstupného. 

Financování 

Zdroje financí pochází výhradně z vlastní činnosti zařízení. Největší podíl na výnosech 

z vlastní činnosti tvoří prostředky ze vstupného do posilovny. Dalším významným 

zdroje je vstupné na skupinové lekce, konající se ve cvičebním sále. Posledním část 

příjmů tvoří finance z doplňkových služeb, kterými jsou prodej doplňků stravy 

a solárium. Ceny všech služeb poskytovaných fitcentrem jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Slabé stránky zařízení 

Za slabou stránku tohoto zařízení lze považovat nedostatečný počet osob tvořících 

obsluhu posilovny. O chod posilovny se stará pouze jedna osoba, obsluhující bar 
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s nápoji spojený s recepcí. Chybí tu tedy odborný pracovník, který by zajišťoval 

odbornou konzultační a poradenskou činnost při cvičení na posilovacích strojích. 

2.2.2 Dexclub 

Dexlub je sportovní zařízení, nacházející se v centru města Moravské Budějovice. 

Zařízení je v provozu od roku 2010 a právní forma zařízení je osoba samostatně 

výdělečně činná a provozuje činnost prostřednictvím živnosti na provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

Nabízené služby 

Dexclub nabízí pro své zákazníky lekce zumby a spinningu. Tyto lekce jsou 

provozovány ve dvou cvičebních sálech (tabulka č. 4). U každého ze sálů jsou sprchy 

a šatna pro zákazníky. Maximální kapacita jedné lekce spinningu je 10 osob a jedné 

lekce zumby je 15 osob. Zákazníci si zde mohou vybrat z jednotlivých tipů zumby, 

kterými jsou zumba gold, zumbatoning (s činkami), zumba s posilováním a zumbatomic 

(pro děti). Zařízení také nabízí soukromé lekce zumby pro libovolný počet zákazníků 

a dále pořádá lekce zumby i mimo své zařízení v obcích Jakubov a Uherčice. Zákazníky 

Dexclubu jsou i děti a senioři. 

 

Tabulka 4: Rozměry cvičebních sálů  

Prostory Rozměry 

Sál pro spinning 10 x 5 m 

Sál pro zumbu 10 x 5 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování. 

 

Ve vedení jednotlivých lekcí se střídá celkem pět instruktorů, kteří jsou vlastníky 

následujících certifikátů: 

• official zumba instruktor basic steps level 1, 

• official zumba instruktor basic steps level 2, 

• official zumbatomic instruktor, 
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• official zumba gold instruktor, 

• official zumbatonik instruktor, 

• spinning instruktor clinic. 

Financování 

Hlavní a zároveň jediným zdrojem financování Dexclubu jsou příjmy z vlastní činnosti. 

Ty tvoří příjmy z lekcí spinningu a zumby. Příjmy z lekcí zumby tvoří 40 % 

z celkových příjmů a z lekcí spinningu 60 %. Ceník jednotlivých služeb je uveden 

v příloze č. 1. 

Slabé stránky 

V zařízení jsou malé šatny a nejsou odděleny na pánské a dámské. Dále jsou u každého 

ze sálů pouze dvě sprchy, což lze považovat za nedostatečné při kapacitě lekcí 10 a 15 

zákazníků. 

2.2.3 Tělovýchovná jednota Orel Moravské Budějovice 

Tělovýchovná jednota Orel Moravské Budějovice je neziskovou organizací, konkrétně 

občanským sdružením. Novodobá historie Orla začala v Moravských Budějovicích 

v roce 1990, kdy byla jeho činnost obnovena. Aktivní činnost Orla začala až o dva roky 

později, kdy získal prostory ke cvičení. V roce 2009 zakoupila tělovýchovná jednota 

Orel objekt Bachelovy vily a zahájila rekonstrukci. Rekonstrukce byla dokončena 2010 

a od té doby slouží objekt k činnostem tělovýchovné jednoty Orel. V současné době má 

tělovýchovná jednota Orel v Moravských Budějovicích 180 členů. 

Orlovna 

V orlovně se nacházejí celkem tři prostory sloužící k pohybovým aktivitám 

(tabulka č. 5). Jsou jimi squashový kurt, cvičební sál 1 a cvičební sál 2. Cvičební sál 2 je 

vybaven gumovými míči ke cvičení a cvičebními podložkami. Většina prostorů orlovny 

je využívána pouze členy tělovýchovné jednoty. Squashový kurt je pronajímán 

veřejnosti dle ceníku uvedeného v příloze č.1. U orlovny je k dispozici parkoviště. 
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Tabulka 5: Rozměry jednotlivých prostor orlovny  

Prostory Rozměry 

Squashový kurt 9,75 x 6,40 m 

Cvičební sál 1 7 x 12 m 

Cvičební sál 2 7 x 12 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů TJ Orel Moravské Budějovice. 

 

Pohybové aktivity tělovýchovné jednoty Orel 

Tělovýchovná jednota Orel v Moravských Budějovicích organizuje pro své členy 

a veřejnost několik pohybových aktivit. Orel organizuje pohybové aktivity nejen 

v orlovně, ale také v dalších sportovních zařízeních v Moravských Budějovicích. 

V zařízení orlovny probíhají následující pohybové aktivity: 

• Squash – Součástí orlovny je squashový kurt, který je pronajímán veřejnosti. 

Tento kurt je jediný ve městě a je velmi oblíbený a využívaný. 

• Cvičení pro ženy – lekce probíhá v cvičebním sále jednou týdně. Cvičení je 

zaměřeno na zdravotní a vyrovnávací cvičení pro ženy. 

• Cvičení pro ženy a dívky – cvičení probíhá v cvičebním sále jednou týdně. 

Hodina se skládá  ze zahřátí, posilování, protažení – kalanetika, strečink, pilates. 

• Cvičení s Kájou – Cvičení probíhá v cvičebním sále jednou týdně. Cvičí se 

převážně na gumových míčích. Pro cvičící jsou k dispozici míče i cvičební 

podložky. 

• Dopolední cvičení – Cvičení se koná v cvičebním sále jednou týdně. Cvičení je 

určeno pro maminky s malými dětmi a těhotné ženy. Ženy cvičí zpevňující 

a protahující cviky. Pro děti je připravený zábavný program s hračkami 

a malováním. 

• Stolní tenis – Hraní stolního tenisu v orlovně se účastní děti i dospělí, kteří se 

také účastní krajských a republikových turnajů ve stolním tenise. 
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Všechna cvičení probíhající v orlovně (kromě squashe) jsou pro členy tělovýchovné 

jednoty Orel zdarma. Pro zájemce z řad veřejnosti je vstup na lekce cvičení možný 

za poplatek 20 Kč na osobu. 

Tělovýchovná jednota Orel v Moravských Budějovicích organizuje pohybové aktivity 

i mimo zařízení orlovny. 

• Cvičení pro děti s rodiči – Cvičení probíhá v hale základní školy Havlíčkova. 

Cvičení je určeno pro děti předškolního věku a mladšího školního věku s rodiči.  

• Bruslení – Bruslení probíhá v období září až březen na zimním stadionu 

v Moravských Budějovicích a možnost účastnit se mají všichni členové 

tělovýchovné jednoty Orel v Moravských Budějovicích. 

• Plavání – Plávání, které se koná v krytém plaveckém bazéně na základní škole 

Havlíčkova, se mohou účastnit všichni členové sdružení. 

• Florbal – Florbal probíhá v hale základní školy Havlíčkova a je určen pro děti 

od pěti let i s rodiči. 

• Běhy – Tělovýchovná jednota Orel pořádá každoročně v Moravských 

Budějovicích běhy pana Václava Kosmáka a maraton.  

Financování 

Hlavními zdroji financování činnosti tělovýchovné jednoty Orel Moravské Budějovice 

jsou státní dotace, dotace od kraje Vysočina a dotace od města Moravské Budějovice 

z fondu aktivit občanů města (tabulka č. 6). 

 

Tabulka 6: Výše dotací z FAOM pro TJ Orel Moravské Budějovice  

Rok Částka 

2008 30 000 Kč 

2009 20 000 Kč 

2010 20 000 Kč 

2011 20 000 Kč 

2012 20 000 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle výkazů Města Moravské Budějovice. 
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Dalším zdrojem jsou příjmy z vlastní činnosti. Tyto příjmy tvoří členské příspěvky, 

startovné běžeckých závodů a příjmy z pronájmu squashového kurtu. Právě ty 

z pronájmu squashového kurtu tvoří většinu příjmů z vlastní činnosti Orla Moravské 

Budějovice. Posledním ze zdrojů financování je podpora ze strany společnosti Ferrum 

s.r.o. Výše členských příspěvků je 100 Kč ročně pro členy do 18 let a nad 70 let a 200 

Kč ročně pro členy v rozmezí 19 až 69 let. 

Slabé stránky zařízení 

Za nedostatek zařízení orlovny lze považovat nedostatečně efektivní využití celé 

kapacity zařízení. Je to ale způsobeno tím, že budova orlovny je stále v rekonstrukci. 

Pokud by byla k dispozici celá kapacita objektu, mohla by se rozšířit nabídka 

pohybových aktivit nejen pro členy občanského sdružení Moravské Budějovice, ale také 

pro širokou veřejnost. 

2.2.4 Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice 

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice je občanským sdružením. Novodobě 

působí Sokol v Moravských Budějovicích od roku 1991, kdy byla činnost tělocvičné 

jednoty znovu obnovena a v současné době má 400 členů. Sokol Moravské Budějovice 

disponuje sportovním zařízením, kterým je sokolovna a tenisovými kurty. 

Sokolovna 

Zařízení sokolovny bylo vystavěno v letech 1927 až 1930. Uvnitř sokolovny se nachází 

kino, malý sál, velký sál a posilovna (tabulka č. 7). Právě malý sál, velký sál a posilovna 

jsou využívány k pohybovým aktivitám jednotlivými oddíly, kterými jsou oddíly 

gymnastiky, aerobiku, cvičení na velkých míčích, kulturistiky, košíkové a volejbalu, 

florbalu a stolního tenisu. Dále je velký sál využíván školami a pro konání 

společenských akcí, jako jsou plesy. Výše pronájmu sálů pro školy a společenské akce 

je uveden v příloze č. 1 spolu s výší členských příspěvků. V areálu sokolovny se dále 

nachází tři venkovní hřiště. Dvě z nich jsou antuková a třetí je asfaltové 

s basketbalovými koši. Tato hřiště jsou využívána pouze výjimečně. 
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Tabulka 7: Rozměry sálů  

Prostory Rozměry 

Malý sál 10,7 x 11 m 

Velký sál 31,5 x 19,3 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů TJ Sokol Moravské Budějovice. 

 

V těsné blízkosti sokolovny se dále nachází tenisový areál patřící také Tělocvičné 

jednotě Sokol Moravské Budějovice, který tvoří celkem 8 tenisových kurtů a jeden 

nohejbalový kurt. Areál hojně využívají členové sokolského tenisového oddílu 

a několikrát ročně se zde konají tenisové turnaje. 

V posledních letech proběhlo hned několik rekonstrukcí v budově sokolovny za získané 

státní dotace. Rekonstruováno bylo zateplení stropu v kinosále, stropní konstrukce 

malého sálu, topení v celé budově sokolovny, podlaha ve velkém sálu, sprchy, fasáda 

a střecha budovy. Náklady těchto rekonstrukcí jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Financování 

Hlavním zdrojem financování Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice jsou 

státní dotace. Dalšími významnými zdroji financí jsou dotace od města Moravské 

Budějovice z fondu aktivit občanů města (tabulka č. 8), finance z vlastní činnosti 

(pronájem), členské příspěvky a v neposlední řadě také finanční podpora podniků 

a institucí. 

 

Tabulka 8: Výše dotací z FAOM pro TJ Sokol Moravské Budějovice  

Rok Částka 

2008 70 000 Kč 

2009 40 000 Kč 

2010 30 000 Kč 

2011 0 Kč 

2012 70 000 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle výkazů Města Moravské Budějovice. 
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Slabé stránky 

Slabá stránka zařízení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice je nedostatečně 

využitá kapacita prostor. Sokol neumožňuje, kromě pronájmu pro školy a konání plesů, 

pronájem tělocvičných sálů a posilovny veřejnosti. Vstup do těchto prostor mají pouze 

členové tělocvičné jednoty. Další slabou stránkou jsou chátrající a nevyužívaná hřiště 

uvnitř areálu sokolovny, kde se nachází dvě antuková a jedno asfaltové hřiště. 

2.2.5 Sportovní klub Moravské Budějovice 

Sportovní klub Moravské Budějovice je občanským sdružením zaměřujícím se 

na fotbal. Sportovní klub vznikl v roce 1991, kdy došlo k rozdělení Tělovýchovné 

jednoty Moravské Budějovice právě na Sportovní klub Moravské Budějovice a Sokol 

Moravské Budějovice. Sportovní klub tvoří následujících osm mužstev: 

• ženy, 

• mladší přípravka, 

• starší přípravka, 

• mladší žáci, 

• starší žáci, 

• dorost, 

• muži B, 

• muži A. 

V těchto mužstvech působí celkem 133 členů klubu. 

Fotbalový areál 

Fotbalový areál tvoří hlavní a vedlejší hrací plocha s travnatým povrchem, atletická 

dráha s pískovým povrchem a tribuna pro diváky u hlavní hrací plochy (tabulka č. 9). 

Šatny pro sportovní klub se nacházejí vedle fotbalového areálu v budově sokolovny. 
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Tabulka 9: Prostory fotbalového areálu  

Prostory Rozměry 

Hlavní hrací plocha 110 x 65 m 

Vedlejší hrací plocha 95 x 50 m 

Atletická dráha 400 x 5 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů SK Moravské Budějovice. 

 

Vedlejší hrací plocha je v současné době nepřístupná z důvodu rekonstrukce travnatého 

povrchu. Obě hrací plochy jsou využívány pouze Sportovním klubem Moravské 

Budějovice. Atletickou dráhu využívají školy pro školní tělesnou výchovu a dále je 

dráha přístupná veřejnosti. 

Financování 

Zdroji financování Sportovního klubu Moravské Budějovice jsou příjmy z reklamy, 

z členských příspěvků, z vlastní činnosti, z dotací od Města Moravské Budějovice 

z fondu aktivit občanů města (tabulka č. 10) a z dotací od Fotbalové asociace České 

republiky (FAČR). Do příjmů z vlastní činnosti patří přestupy a hostování hráčů a výběr 

vstupného na domácí zápasy. 

 

Tabulka 10: Výše dotací z FAOM pro SK Moravské Budějovice  

Rok Výše dotací 

2008 150 000 Kč 

2009 200 000 Kč 

2010 200 000 Kč 

2011 250 000 Kč 

2012 250 000 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle výkazů Města Moravské Budějovice. 
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Slabé stránky 

Slabou stránkou fotbalového areálu je jeho zastaralost. Žádná z částí fotbalového areálu 

již dlouhou dobu neprošla rekonstrukcí. Nejvíce chátrajícími částmi jsou tribuna 

a atletický ovál. Další slabou stránkou jsou kabiny fotbalistů, které jsou také 

v havarijním stavu a jsou vzdálené více jak 100 metrů od hrací plochy. 

2.2.6 Zikos 

Společnost Zikos je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je město Moravské 

Budějovice. Zikos provozuje ve městě Moravské Budějovice dvě sportovní 

a volnočasová zařízení. Těmito zařízeními jsou koupaliště a zimní stadion. 

Zimní stadion 

Výstavba zimního stadionu v Moravských Budějovicích započala v dubnu roku 2004, 

kdy byl položen základní kámen zimního stadionu. Stavba byla dokončena v listopadu 

roku 2005 a 4.12.2005 došlo k slavnostnímu otevření. V roce 2008 byla dostavěna 

tribuna vedle ledové plochy, která má kapacitu 1350 míst na stání. 

Uvnitř zimního stadionu se nachází ledová plocha, tribuna, šatny hráčů a rozhodčích 

se sprchami a toaletou, šatna pro trenéry, rozcvičovna, ošetřovna, šatna pro veřejné 

bruslení, kancelář, strojovna, vstupní hala a bufet (tabulka č. 11). Hráčských šaten je 

celkem 8 a tři z nich dlouhodobě využívají HC Moravské Budějovice 2005. 

Dvě hráčské šatny mají vždy společné sprchy a toalety. 

Tabulka 11: Rozměry jednotlivých prostor uvnit ř stadionu 

Prostory Rozměry 

Ledová plocha 57 x 27 m 

Hráčská šatna 45 m2 

Šatna rozhodčích 14,9 m2 

Šatna trenérů 13,1 m2 

Šatna pro veřejné bruslení 47 m2 

Rozcvičovna 77 m2 

Ošetřovna 11,2 m2 

Kancelář 18,3 m2 
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Bufet 62,1 m2 

Vstupní hala 109,5 m2 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

 

Hlavní činností zimního stadionu je pronájem ledové plochy (graf č. 3). Mezi vedlejší 

činnosti patří broušení bruslí, pronájem bufetu, pořádání kulturních akcí (koncerty, akce 

pro děti na ledě). Největší část pronájmu využívá Městská hokejová liga, které se 

v ročníku 2012/2013 účastní celkem 38 týmů. Tyto týmy jsou rozděleny do tří skupin, 

a to následovně: 

• I. liga skupina A – 10 týmů, 

• I. liga skupina B – 10 týmů, 

• II. liga – 18 týmů.  

Dále využívá zimní stadion hokejový klub HC Moravské Budějovice 2005. Hokejový 

klub má v současné době dva mládežnické týmy a jeden tým mužů. Mládežnickými 

týmy jsou přípravka a žáci. Tým mužů HC Moravské Budějovice 2005 nastupuje v třetí 

nejvyšší lize v České republice, kterou je II. hokejová liga. Kromě pravidelného 

pronájmu ledové plochy má hokejový klub dlouhodobě pronajaty tři šatny a bufet, 

který nese název Bar u Žihadel. Mimo městskou ligu a hokejový klub využívají ledovou 

plochu školy pro své žáky v rámci výuky tělesné výchovy, dům dětí a mládeže Budík 

skupiny (pronájem mimo hlavní hodiny) a ostatní (pronájem rekreačními hráči hokeje). 

Vedení zimního stadionu zde provozuje pravidelně několikrát týdně veřejné bruslení 

nebo nepravidelné akce pro děti, kterými jsou například karneval na bruslích 

nebo mikulášské bruslení, kde se konají různé hry s odměnami pro děti. V sezóně 

2012/2013 byla ledová plocha využívána celkem 1916 hodin. 
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Graf 3: Využití ledové plochy 2012/2013 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle statistik příspěvkové organizace Zikos. 

 

Mezi doplňkové činnosti zimního stadionu patří pronájem bufetu hokejovému klubu HC 

Moravské Budějovice, broušení bruslí a pořádání kulturních akcí, kterými jsou 

zpravidla koncerty hudebních skupin. 

Všechny služby, které zimní stadion nabízí svým zákazníkům, jsou poskytovány 

za finanční obnosy uvedené v ceníku zimního stadionu Moravské Budějovice 

v příloze č.1. 

Koupaliště 

Letní koupaliště v Moravských Budějovicích se nachází v okrajové části města 

a rozprostírá se na ploše 2,5 ha. Koupaliště bylo uvedeno do provozu v roce 1989, 

kdy byla dokončena jeho výstavba. Zařízení je schopno pojmout až 1930 návštěvníků. 

V areálu koupaliště se nachází tři bazény, kterými jsou velký plavecký bazén, bazén 

s tobogánem a brouzdaliště. Rozměry jednotlivých bazénů jsou uvedeny v tabulce č 12. 
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Tabulka 12: Rozměry bazénů a tobogánu 

Bazén/tobogán Rozměry (m) Plocha (m2) 

Velký plavecký bazén 50 x 21 x 1,5-1,8 1050 

Bazén s tobogánem 25 x 12,5 x 1,3 310 

Brouzdaliště 25 x 12,5 x 0,4-1 310 

Tobogán 47 x 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

 

Mezi bazény se nachází umělohmotná plocha, sloužící k opalování, stejně jako 

zatravněná plocha, která se rozprostírá na více než polovině plochy koupaliště a je 

vybavena slunečníky a lavičkami. V areálu koupaliště jsou k dispozici pro návštěvníky 

tři hřiště na plážový volejbal, tenisové hřiště s umělým povrchem, stolní tenis a kuželky. 

Pro nejmenší návštěvníky se zde nachází dětský koutek a dětská autodráha. 

V areálu se samozřejmě nachází šatny vybavené uzamykatelnými skříňkami a také 

sociální zařízení (sprchy a toalety). Pokud se chtějí návštěvníci občerstvit, mají zde 

k dispozici bufet, stánky s občerstvením a samoobsluhu. Ve stánku s občerstvením 

si mohou rovněž zapůjčit sportovní potřeby (tenisové rakety, volejbalový míč, …) 

a opalovací lehátka. Ceník vstupného a poskytovaných služeb je uveden v příloze č. 1. 

Financování 

Hlavním zdrojem financování Zikos jsou dotace od města Moravské Budějovice, 

které je zároveň zřizovatelem této příspěvkové organizace. Hlavním zdrojem příjmů 

z vlastní činnosti jsou příjmy z pronájmu ledové plochy. Těmi méně významnými 

příjmy z vlastní činnosti jsou příjmy ze vstupného na koupaliště a veřejné bruslení, 

broušení bruslí, pronájmu bufetu na zimním stadionu a pronájmu zimního stadionu 

na kulturní akce. Poslední zdrojem financování je reklama na internetových stránkách 

příspěvkové organizace Zikos a v prostoru ledové plochy zimního stadionu. Cena 

za umístění reklamního panelu o velikosti 1 x 2 m do prostoru ledové plochy je 5000 Kč 

za rok. 
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Slabé stránky zařízení 

Hlavním nedostatkem zimního stadionu v Moravských Budějovicích je nevyužití 

některých prostorů uvnitř stadionu. V části stadionu, kde se nacházejí šatny je umístěna 

místnost o výměře 77 m2. Tato místnost je využívána pouze jako předzápasová 

rozcvičovna HC Moravské Budějovice 2005 a nenachází se zde žádné vybavení. 

Místnost je rozměry vhodná pro rozmanité formy skupinových cvičení široké veřejnosti. 

Dalším nedostatkem zimního stadionu jsou nevyužité hodiny pronájmu ledové plochy. 

Jedná se především o dopolední hodiny (6.00 – 15.00) v pracovních dnech. Dopolední 

hodiny ve všední dny využívají pouze školy a to velmi zřídka. 

Areálu koupaliště by jistě prospěla celková modernizace. Za největší nedostatek 

zařízení však považuji vyhřívání vody v jednotlivých bazénech. Systém vyhřívání, 

který je na koupališti k dispozici je nedostatečný. Zařízení je schopno konkurovat 

zařízením v okolních městech (Znojmo, Třebíč), pouze pokud je dlouhodobě teplé 

počasí, které zaručí dostatečnou teplotu vody. Dostatečné vyhřívání jednotlivých bazénů 

by zajistilo zvýšení návštěvnosti tohoto zařízení. 

2.2.7 Základní škola Moravské Budějovice 

Základní škola Moravské Budějovice je zřízena městem Moravské Budějovice jako 

příspěvková organizace od 1.1.1993. Součástí organizace vedle základní školy je 

i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík. Budova školy 

byla vystavěna v letech 1985 až 1991 a její součástí jsou dvě tělocvičny a krytý 

plavecký bazén. Později byl v suterénu školy zřízen plně vybavený gymnastický sál 

s odpruženou podlahou. Na území školy se také nachází malé venkovní hřiště 

s pískovým povrchem. 

Pohybové aktivity ve škole 

Na Základní škole Moravské Budějovice probíhá především školní tělesná výchova, 

která probíhá v již zmíněných prostorech tělocvičen, bazénu, gymnastického sálu, 

pískového hřiště (tabulka č. 13) a dále v prostorech fotbalového stadionu s atletickou 

dráhou který sousedí s pozemky školy. Výuka školní tělesné výchovy zde probíhá 

v rámci dvou hodin týdně pro každou třídu. 
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Tabulka 13: Rozměry jednotlivých prostor sloužících k pohybovým aktivitám 

Prostory Rozměry 

Tělocvična I 12 x 24 m 

Tělocvična II 12 x 24 m 

Gymnastický sál 15 x 7 m 

Bazén 8 x 16 x 1,2 m 

Venkovní pískové hřiště 30 x 30 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů ZŠ Moravské Budějovice. 

 

Dále jsou zde také zajišťovány pohybové aktivity pro děti ve volném čase. Tyto aktivity 

zajišťují školní družina, školní klub, školní sportovní klub a Dům dětí a mládeže Budík. 

Děti si mohou vybírat s široké nabídky, do které patří například: plavání, florbal, 

basketbal, aquaerobic, aquazumba, triatlon, bruslení, kung-fu, kalanetika a různé druhy 

tanců. Škola se účastní pravidelně okresních a krajských kol v různých sportech, 

kde často obsazuje nejvyšší umístění. Škola pravidelně pořádá výcvikové lyžařské 

kurzy pro své žáky a také disponuje půjčovnou sjezdových a běžeckých lyží. 

Možnost využití sportovních prostor na Základní škole Moravské Budějovice nemají 

pouze žáci, ale také široká veřejnost, což platí i o půjčovně lyží. Škola poskytuje široké 

veřejnosti svá sportovní zařízení a půjčování lyží za ceny dle svého ceníku, 

který je uveden v příloze č. 1. 

Financování 

Hlavním zdrojem financování jsou finanční prostředky od Města Moravské Budějovice, 

které je zřizovatelem Základní školy Moravské Budějovice, jako příspěvkové 

organizace. Další významným zdrojem financování jsou státní dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělesné výchovy. Škola dále využívá finance získané z vlastní 

činnosti. 

Slabé stránky zařízení 

Ve večerních hodinách je ve sprchách u šaten problém s teplou vodou. Zákazníkům, 

kteří využívají toto zařízení ve večerních hodinách teče pouze studená voda. 
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2.2.8 Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka 

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka je zřízena městem Moravské Budějovice 

jako příspěvková organizace od 1.1.1993. Historie školy se však datuje o mnoho let 

dříve, konkrétně od roku 1935. Od té doby prošla budova školy několika stavebními 

rekonstrukcemi. Těmi největšími byly rekonstrukce v letech 1990 a 2002. V těchto 

letech vznikly nové přístavby které byly připojeny k budově školy. Součástí přístavby 

z roku 1990 byla malá tělocvična a součástí té z roku 2002 byla velká tělocvična, 

ve které je mimo jiné horolezecká stěna. 

Pohybové aktivity ve škole 

Na Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka probíhá především školní tělesná 

výchova, v již zmíněných prostorech malé a velké tělocvičny (tabulka č. 14). Výuka 

školní tělesné výchovy zde probíhá v rámci dvou hodin týdně pro každou třídu. 

 

Tabulka 14: Prostory tělocvičen 

Prostory Rozměry 

Malá tělocvična 8 x 19 m 

Velká tělocvična 18 x 32 m 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dokumentů ZŠ TGM. 

 

Dále jsou zde také zajišťovány pohybové aktivity pro děti ve volném čase. Tyto aktivity 

zajišťují školní družina, školní klub a tělovýchovná jednota. Děti si mohou vybírat 

z široké nabídky, do které například patří: florbal, zumba, stolní tenis, basketbal, lezení 

a futsal. Škola se účastní pravidelně okresních a krajských kol soutěží v různých 

sportech, kde často obsazuje nejvyšší umístění. Škola pravidelně pořádá výcvikové 

lyžařské kurzy pro své žáky. 

V odpoledních a večerních hodinách, tj. od 13:30 do 22:00 hodin jsou tělocvičny 

k dispozici pro veřejnost formou nájmu. Podmínky pronájmu tělocvičen spolu s cenami 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Financování 

Hlavním zdrojem financování jsou finanční prostředky od Města Moravské Budějovice, 

které je zřizovatelem Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, jako příspěvkové 

organizace. Další významným zdrojem financování jsou státní dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělesné výchovy. Škola dále využívá finance získané z vlastní 

činnosti. 

Slabé stránky 

Slabou stránkou zařízení je zastaralé vybavení malé tělocvičny a nedostatečný počet 

šaten u malé tělocvičny. 

2.2.9 Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice 

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice je zřízena Krajem Vysočina, 

jako příspěvková organizace. Historie této školy se datuje od roku 1914, kdy byla 

postavena budova Gymnázia. K této budově byla postupem času připojena další stavba, 

jejíž součástí je od roku 1997 tělocvična. V roce 2004 bylo gymnázium sloučeno 

se Střední odbornou školou Moravské Budějovice. 

Pohybové aktivity ve škole 

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice má k pohybovým aktivitám 

k dispozici tělocvičnu, posilovnu, fotbalové hřiště s pískovým povrchem a dvě venkovní 

volejbalová hřiště s pískovým povrchem (tabulka č. 15). V těchto prostorech probíhá 

školní tělesná výchova v rámci dvou hodin týdně pro každou třídu. 

 

Tabulka 15: Rozměry jednotlivých prostor sloužících k pohybovým aktivitám 

Prostory Rozměry 

Tělocvična 15 x 31 m 

Posilovna 8 x 8 m 

Fotbalové hřiště s pískovým povrchem 50 x 100 m 

Volejbalová hřiště 10 x 30 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice. 
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Financování 

Hlavním zdrojem financování jsou finanční prostředky od Kraje Vysočina, 

který je zřizovatelem Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice, 

jako příspěvkové organizace. Další významným zdrojem financování jsou státní dotace 

z Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy. Škola dále využívá finance získané 

z vlastní činnosti. Výše nájmu tělocvičny je uvedena v příloze č.1. 

Slabé stránky 

Škola nenabízí svým žákům žádné pohybové aktivity mimo školní tělesnou výchovu 

a výcvikové lyžařské kurzy v prvním ročníku čtyřletého a třetím ročníku šestiletého 

studia. Dále také škola téměř neumožňuje pronájem sportovních prostorů veřejnosti. 

Prostory pro pohybové aktivity jsou tedy v odpoledních a večerních hodinách 

nevyužívané. 

2.2.10  Veřejně přístupná sportoviště 

Na území Moravských Budějovice se nachází tři veřejně přístupná sportoviště 

(tabulka č. 16). Tato sportoviště jsou umístěna v nejhustěji obydlených částech města, 

konkrétně se nachází na ulicích Šafaříkova, Fišerova a Na Výsluní. Všechna hřiště 

zřídilo Město Moravské Budějovice ze svého rozpočtu. Údržbu těchto sportovišť 

zajišťuje pro Město Moravské Budějovice společnost Technické služby Moravské 

Budějovice s.r.o. 

Na ulici Šafaříkova tvoří sportoviště pouze fotbalové hřiště s pískovým povrchem. 

Sportoviště v ulici Fišerova se skládá z fotbalového hřiště s pískovým povrchem 

a volejbalového či nohejbalového hřiště také s pískovým povrchem. Poslední 

sportoviště v ulici Na Výsluní je tvořeno pískovým hřištěm na fotbal, basketbalovým 

hřištěm s asfaltovým povrchem a stěnou pro tenis. Sportoviště jsou nejvíce využívána 

dětmi a mládeží. 
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Tabulka 16: Rozměry veřejně přístupných sportovišť 

Ulice Hřiště Rozměry 

Šafaříkova Fotbalové 40 x 28 m 

Fišerova Fotbalové 32 x 22 m 

 Volejbalové 22 x 12 m 

Na Výsluní Fotbalové 22 x 16 m 

 Basketbalové 32 x 22 m 

Zdroj:  Vlastní zpracování. 

 

2.3 Vyhodnocení celkového stavu sportovních zařízení, 

nabízených služeb a financování 

Na základě popisu a analýzy jednotlivých subjektů pro pohybové aktivity ve městě byla 

zpracována celková SWOT analýza. V ní jsou rozebrány silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Výsledkem této analýzy je strategie na optimalizaci stavu 

pohybových aktivit v Moravských Budějovicích, která tvoří návrhovou část této práce. 

2.3.1 Silné stránky 

Za silné stránky lze považovat dostupnost a rozložení jednotlivých zařízení, různorodost 

pohybových aktivit a silnou podporu pohybových aktivit od Města Moravské 

Budějovice. Jednotlivá zařízení a sportoviště jsou rovnoměrně rozmístěna po celém 

území města a jsou velice dobře dostupná. Obyvatelé se k zařízením snadno dostanou 

za několik minut chůze z centra města. K dispozici je široký výběr pohybových aktivit 

pro děti a dospělé. Samotné Město Moravské Budějovice silně podporuje sport 

a pohybové aktivity na svém území. Jde převážně o finanční podporu neziskových 

organizací, zaměřujících se na pohybové aktivity. Dále je Město zřizovatelem několika 

příspěvkových organizací, které disponují různými sportovišti. 

2.3.2 Slabé stránky 

Slabými stránkami stavu pohybových aktivit jsou zastaralost některých zařízení 

a nedostatečná nabídka pohybových aktivit pro seniory. Některá zařízení již několik let 

neprošla modernizací či jinými úpravami a jsou již zastaralá. To má za následek 
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upřednostňování obdobných zařízení v okolních městech obyvateli Moravských 

Budějovic. Druhou ze slabých stránek je velice omezená nabídka pohybové činnosti 

pro obyvatele v seniorském věku. 

2.3.3 Příležitosti 

Příležitostí jsou volné prostory a nevyužité kapacity jednotlivých zařízení, do kterých se 

mohou zařadit nové aktivity pro obyvatele města, což by zvýšilo úroveň pohybových 

aktivit v Moravských Budějovicích. Tyto volné prostory jsou jak venkovní tak kryté 

uvnitř budov. 

2.3.4 Hrozby 

Hrozby pro celkový stav pohybových aktivit v Moravských Budějovicích jsou pokles 

počtu obyvatel, zřizování a modernizace zařízení v okolních městech (Třebíč, Znojmo, 

Jihlava) a finanční krize. Všechny tyto faktory mohou mít za následek nižší využívání 

sportovních zařízení ve městě. 

2.3.5 Strategie 

K optimalizaci stavu pohybových aktivit je vhodné využít strategii MIN-MAX, 

což znamená maximalizace příležitostí pomocí minimalizace slabých stránek. 

Konkrétně se jedná o maximalizaci příležitosti v podobě volných prostorů ve vybraném 

zařízení pomocí minimalizace slabé stránky, kterou je zaměření pohybových aktivit 

pouze na děti a dospělé. Půjde tedy o pohybovou činnost pro seniory, umístěnou 

ve volných prostorech některého z analyzovaných zařízení.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem práce je na základě analýzy optimalizovat nabídku pohybových aktivit, konkrétně 

sportovních a tělovýchovných služeb na malém městě. 

3.1 Pohybové aktivity pro seniory 

Nabídka pohybových aktivit pro seniory v Moravských Budějovicích je velice omezená 

vzhledem k tomu, že obyvatelé starší 60 let tvoří téměř 24% celkové počtu obyvatel 

ve městě (grafy č. 1 a 2). 

Návrhem na optimalizaci stavu pohybových aktivit v Moravských Budějovicích je 

zavedení pohybových činností pro seniory ve volných prostorech příspěvkové 

organizace Zikos (kapitola 2.2.6), jejíž zřizovatelem je Město Moravské Budějovice, 

a která provozuje zimní stadion a koupaliště. Návrh počítá s pohybovými aktivitami 

uvnitř stadionu i na venkovní části, tedy v areálu koupaliště. 

3.1.1 Cvičební sál pro skupinové lekce 

V šatnové části zimního stadionu se nachází místnost o rozměrech 77 m2, která je 

využívána pouze pro předzápasové rozcvičení hráčů A-týmu HC Moravské Budějovice. 

Tato místnost je vybavena topením a je zde zavedená elektřina. Podlahu pokrývá 

koberec. U místnosti jsou k dispozici šatny se sprchami a WC, které jsou využívány 

hráči HC Moravské Budějovice 2005 a ostatními zákazníky zimního stadionu. Místnost 

je vhodná na zřízení cvičebního sálu pro skupinová cvičení (obrázek č. 3). 

Hlavním využitím cvičebního sálu budou lekce cvičení pro seniory v délce 

45 až 60 minut. Cvičení budou zaměřena na relaxaci, regeneraci a udržení kondice 

samozřejmě s pozitivním vlivem na zdraví cvičících, konkrétně na správnou funkci 

srdce, cévního systému, dýchacího systému, systému látkové výměny, svalového 

systému, nervového systému, psychiky a imunitního systému. 
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Obrázek 3: Cvičební sál uvnitř zimního stadionu 

Zdroj:  Vlastní fotografie. 

 

Kromě seniorů budou cvičební sál s doplněným vybavením i nadále využívali hráči 

HC Moravské Budějovice 2005, a to jak mužstvo mužů, tak mládežnická mužstva. 

Hokejisté by využívali sál v průběhu sezóny pro předzápasové rozcvičení a dále 

pro trénink v průběhu sezóny nebo v průběhu předsezónní přípravy. 

Sál bude vybaven cvičebními pomůckami pro protahovací a posilovací cvičení, 

kterými jsou: 

• gymnastické míče, 

• podložky ke cvičení v leže, 

• pěnové balanční plošiny, 

• flexi bary, 

• aerobik míče. 
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Tyto cvičební pomůcky budou uloženy v držácích umístěných na zdech po obvodu sálu 

ve výšce 2 m. Tímto způsobem bude celá plocha sálu stále k dispozici ke cvičení. 

Každá pomůcka se pořídí v celkovém počtu 20 kusů, aby v případě poškození některé 

pomůcky mohl zákazník dostat k dispozici jinou. Předpokládaná kalkulace nákladů 

na pořízení vhodného materiálu pro skupinová cvičení je uvedena v tabulce č. 17. 

 

Tabulka 17: Předpokládané náklady na pořízení sportovního materiálu 

Druh vybavení Počet kusů Orientační cena za 1 

ks 

Celková výše 

nákladů 

Gymnastický míč 20 300 Kč 6000 Kč 

Podložka na cvičení 20 300 Kč 6000 Kč 

Pěnová balanční 

plošina 

20 700 Kč 14000 Kč 

Flex bar 20 400 Kč 8000 Kč 

Aerobic ball 20 70 Kč 1400 Kč 

Ozvučení 1 3000 Kč 3000 Kč 

Držáky cvičebních 

pomůcek 

1 5000 Kč 5000 Kč 

  celkem 43400 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování. 

 

Tyto náklady pokryje v plné výši Zikos ze svého rezervního fondu ze zlepšeného 

hospodářského výsledku. 

Nejdříve bude ve cvičebním sále probíhat půlroční zkušební provoz, v rámci kterého se 

budou konat čtyři lekce cvičení pro seniory týdně. Maximální kapacita lekce bude 

15 cvičících a minimální 8 cvičících. Pro osoby starší 60 let je vstupné určeno ve výši 

40 Kč. Pro ostatní bude výše vstupného 70 Kč. Po uplynutí půlročního zkušebního 

provozu bude vedením příspěvkové organizace Zikos situace vyhodnocena na základě 

vypracované kalkulace na provoz cvičebního sálu a následně bude upravena výše 

vstupného, počet lekcí nebo kapacita cvičících. 
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3.1.2 Venkovní posilovací stroje 

Druhou částí návrhu na optimalizaci pohybových aktivit v Moravských Budějovicích 

je zřízení venkovního fit-parku v okrajové části areálu koupaliště, který bude volně 

přístupný veřejnosti. Tento fit–park bude tvořen celkem pěti venkovními posilovacími 

stroji. Tyto stroje jsou určeny pro umístění do venkovních prostorů a jsou 

rekonstruovány tak, aby byly odolné vůči celoročním vlivům počasí. Venkovní 

posilovací stroje jsou bezpečným nástrojem ke cvičení, na kterých je téměř nulové 

riziko úrazu. Proto jsou vhodné pro všechny věkové skupiny (kromě dětí do 12 let), 

především pak pro seniory. Další výhodou těchto strojů je minimální náročnost 

na údržbu. Cvičení na těchto strojích je velice jednoduché, k čemuž přispívá tabulka, 

na které je návod k použití a také určení částí těla, na které je cvičení na daném stroji 

zaměřené (obrázek č. 5). 

 

 

Obrázek 4: Venkovní posilovací stroje ve Fit-parku Lužánky v Brně 

Zdroj:  Vlastní fotografie. 
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Pro fit-park v areálu koupaliště v Moravských Budějovicích jsou doporučeny 

tyto posilovací stroje: 

• Twist, 

• Brusle, 

• Volant, 

• Surf, 

• Šlapadlo. 

Tyto stroje jsou vybrány tak, aby dohromady poskytly cvičícím možnost posílení 

a procvičení různých částí těla. Obrázky jednotlivých strojů spolu s popisem cvičení 

na nich jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Tabulka 18: Předpokládané náklady na zřízení fit-parku 

Počet posilovacích strojů Orientační cena za 1 

posilovací stroj1 

Celková výše nákladů 

5 40000 Kč 200000 Kč 

1v ceně posilovacího stroje je již zahrnuta jeho instalace 

Zdroj:  Vlastní zpracování. 

 

Tento projekt bude financovat Město Moravské Budějovice ze svého rozpočtu. 

Po dokončení stavby, bude fit-park poskytnut k hospodaření příspěvkové organizaci 

Zikos, stejně tak, jak je tomu u nemovitého majetku koupaliště za podmínek, které jsou 

určené ve zřizovací listině uvedené v příloze č. 3. 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se zabývá podmínkami pro pohybové aktivity 

v Moravských Budějovicích, konkrétně analýzou celkového stavu pohybových aktivit 

ve městě. Analýza celkového stavu pohybových aktivit vychází z dílčích analýz všech 

zařízení a prostorů určených pro pohyb a sport. 

Návrhy na optimalizaci stavu pohybových aktivit v Moravských Budějovicích budou 

předloženy vedení města i zástupcům organizace Zikos, kteří rozhodnou o realizaci 

návrhu. Využitím zpracovaného návrhu formou dovybavení cvičebního sálu 

a vybudováním fit-parku bude rozšířena a doplněna nabídka pohybových aktivit 

pro občany malého města. 

První část návrhu, kterou je cvičební sál, bude financovat příspěvková organizace Zikos 

ze svého rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. Druhá část návrhu, 

fit-park, bude financována z rozpočtu Města Moravské Budějovice. 

Přínosem této bakalářské práce je zkvalitnění a rozšíření nabídky pohybových aktivit 

pro občany Moravských Budějovic, zejména pak nabídka pohybových aktivit 

pro seniory. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DDM    dům dětí a mládeže 

FAČR    Fotbalová asociace České republiky 

FAOM    fond aktivit občanů města 

ha    jednotka obsahu 

HC    hokejový klub 

Kč    koruna česká 

ks    kus (množství) 

m    jednotka délky 

m2    jednotka obsahu 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

SK    sportovní klub 

TJ    tělovýchovná jednota 

TRX    závěsný posilovací systém (training resistance exercise) 

ZŠ    základní škola 

ZŠ TGM   Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka 
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Příloha č. 1 

Ceníky služeb analyzovaných zařízení 

  



 
 

MBFITNESS 

Vstup do posilovny 

Základní vstupné 60 Kč/2 hodiny 

Permanentky časově neomezené 

10 vstupů 650 Kč 

20 vstupů 1020 Kč 

30 vstupů 1440 Kč 

Permanentky časově omezené 

1 měsíční do 15 vstupů za měsíc 650 Kč 

1 měsíční vstup 1x denně neomezeně 850 Kč 

3 měsíční vstup 1x denně neomezeně 2370 Kč 

6 měsíční vstup 1x denně neomezeně 4380 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb MBfitness. 

Skupinové lekce 

Jumboxing 70 Kč 

Easycombat 90 Kč 

TRX 90 Kč 

Piloxing 80 Kč 

Kruhový funkční trénink 80 Kč 

Kruhový trénink pro ženy 70 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb MBfitness. 

 

Ceník solária 

1 minuta 9 Kč 

100 minut 850 Kč 

200 minut 1400 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb MBfitness. 

 

 

 



 
 

DEXCLUB 

ZUMBA GOLD, ZUMBA TONING, ZUMBA S POSILOVÁNÍM 

1 hodina 70 Kč 

Permanentka 10 vstupů + 1 zdarma 650 Kč 

Permanentka20 vstupů + 2 zdarma 1 100 Kč 

Soukromá zumba hodina - libovolný počet lidí 400 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb Dexclub. 

ZUMBATOMIC (d ěti) 

45 minut 40 Kč 

Permanentka 10 vstupů  350 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb Dexclub. 

 

SPINNING 

1 hodina 90 Kč 

Permanentka 5 vstupů 425 Kč 

Permanentka 10 vstupů + 1 zdarma 750 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle ceníku služeb Dexclub. 

 

TJ OREL MORAVSKÉ BUD ĚJOVICE - SQUASH 

DEN ČAS CENA/HOD 

Po - Pá 7.00 – 15.00 150 Kč 

Po - Pá 15.00 – 23.00 180 Kč 

So 7.00 – 23.00 170 Kč 

Ne 9.00 – 22.00 170 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů občanského sdružení TJ Orel Moravské Budějovice. 

Zapůjčení rakety 30 Kč 

Zapůjčení míčku 10 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů občanského sdružení TJ Orel Moravské Budějovice. 



 
 

TJ SOKOL MORAVSKÉ BUD ĚJOVICE 

Druh pronájmu Prostory Cena 

Školy Velký sál 231 Kč/hod 

Plesy Celá sokolovna 26 000 Kč/den 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů občanského sdružení TJ Sokol Moravské Budějovice. 

Členské příspěvky 

Členové Výše příspěvku 

Do 18 let 100 Kč/ročně 

Dospělý 300 Kč/ročně 

Důchodci 100 Kč/ročně 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů občanského sdružení TJ Sokol Moravské Budějovice. 

 

ZIKOS – ZIMNÍ STADION 

Dopolední a noční čas 1400 Kč/hod 

Hlavní čas * 1900 Kč/hod 

Záloha na klíč od šatny 200 Kč 

Mimořádná mokrá úprava ledu 200 Kč 

Broušení bruslí 50 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů občanského sdružení příspěvkové organizace Zikos. 

*Pracovní dny 16.00 – 22.00, pracovní den před volným dnem 16.00 – 24.00, volné dny 

6.00 - 24.00, volný den před pracovním dnem 6.00 – 22.00. 

Skupina Cena 

Děti 40 Kč/hod 

Dospělí 80 Kč/hod 

Min. sazba s osvětlením 500 Kč/hod 

Min. sazba bez osvětlení 400 Kč/hod 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

Skupina pouze v dopoledních, nočních a neobsazených hlavních hodinách. 



 
 

HC Moravské Budějovice 2005  

Muži 950 Kč/hod 

Děti 560 Kč/hod 

Školy 560 Kč/hod 

Veřejné bruslení  

Dospělý 30 Kč/2 hod 

 20 Kč/hod 

 15 Kč/45 min 

Děti do 15 let 20 Kč/2 hod 

 15Kč/hod 

 10 Kč/45 min 

Děti do 6 let ZDARMA 

Zapůjčení skříňky 10 Kč 

Záloha na klíč od skříňky 20 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

 

ZIKOS - KOUPALIŠT Ě 

HLAVNÍ 

VSTUPNÉ 

CELODENNÍ DOPOLEDNÍ ODPOLEDNÍ VE ČERNÍ 

9.00 – 20.00 9.00 – 13.00 13.00 – 20.00 18.00 – 20.00 

Děti do 3 let zdarma zdarma zdarma zdarma 

Děti do 6 let 20 Kč 
10 Kč 

+ záloha 10 Kč** 
15 Kč 10 Kč 

Děti do 15 let* 35 Kč 
20 Kč 

+ záloha 15 Kč** 
30 Kč 20 Kč 

Dospělí 55 Kč 
30 Kč 

+ záloha 25 Kč**  
45 Kč 30 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

*Dále platí pro: studenty, důchodce, a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, studenti se 

prokazují studentským průkazem 



 
 

** Záloha bude vrácena při průchodu hlavním vchodem do 13 hodin 

RODINA CELODENNÍ ODPOLEDNÍ 
DOPOLEDNÍ A 

VEČERNÍ 

2 dospělí + 2-3 děti 

do 15 let 
150 Kč 120 Kč 80 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Zikos. 

Pro dopolední vstup záloha 70 Kč, která bude vrácena při průchodu hlavním vchodem 

do 13.00 hodin. 

Od sezony 2012 jsou sportoviště (tenisové a plážové hřiště) v ceně vstupného 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÉ BUD ĚJOVICE 

Prostory Cena 

Tělocvičny – všední dny 200 Kč/hod 

Tělocvičny – sobota, neděle 150 Kč/hod 

Bazén 500 Kč/hod 

 300 Kč/ 30 min 

Plavání pro veřejnost do 15 let 20 Kč 

Plavání pro veřejnost nad 15 let 30 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy Moravské Budějovice. 

Vybavení 
Víkend 

2 – 3 dny 

Týden 

7 – 10 dnů 

Týden 

Pro 
školy 

Sjezdové lyže klasik 150 Kč 200 Kč  

Sjezdové lyže klasik do 130 cm 100 Kč 150 Kč  

Sjezdové lyže carving 300 Kč 500 Kč  

Sjezdové lyže carving 1. kategorie 400 Kč 700 Kč  

Sjezdové lyže carving do 130 cm 200 Kč 300 Kč  

Sjezdové lyže kraťasy s bezpečnostním vázáním 200 Kč 300 Kč 180 Kč 

Sjezdové boty – 1. kategorie 200 Kč 300 Kč  

Sjezdové boty – 2. kategorie 150 Kč 200 Kč  



 
 

Sjezdové hole 50 Kč 100 Kč  

Seřízení vázání s potvrzením pro pojišťovnu 50 Kč 

SET KLASIK 

Sjezd. lyže + boty + hole + seřízení 
250 Kč 400 Kč 300 Kč 

SET KLASIK do 130cm 

Sjezd. lyže + boty + hole + seřízení 
200 Kč 300 Kč 300 Kč 

SET CARVING 

Sjezd. lyže + boty + hole + seřízení 
400 Kč 700 Kč 600 Kč 

SET CARVING 1. Kategorie 

Sjezd. lyže + boty + hole + seřízení 
600 Kč 900 Kč 900 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy Moravské Budějovice. 

 

SET CARVING do 130 cm 

Sjezd. lyže + boty + hole + seřízení 
300 Kč 500 Kč 400 Kč 

SET KRAŤASY 

Sjezd. lyže + boty + seřízení 
350 Kč 500 Kč 400 Kč 

Lyžařská přilba A 80 Kč 100 Kč 50 Kč 

Lyžařská přilba B 50 Kč 50 Kč 30 Kč 

Čepice z funkčního prádla pod lyžařskou přilbu 20 Kč 20 Kč 20 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy Moravské Budějovice. 

 

Běžecké lyže 150 Kč 200 Kč  

Běžecké boty 50 Kč 100 Kč  

Běžecké hole 50 Kč 100 Kč  

SET BĚH 

Běžecké lyže + boty + hole 
200 Kč 300 Kč 200 Kč 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy Moravské Budějovice. 

Výpůjční doba je každé úterý a pátek 17:30 – 19:00 hodin od 14.12. 2012 do 8.3. 2013. 

 

 



 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM 

Nájemní smlouvy se uzavírají po dohodě s ředitelem školy. Nájemce se ve smlouvě 

zaváže k převzetí odpovědnosti za bezpečnost cvičících a majetek. Nájem se platí za 

rezervované hodiny definované smlouvou a to ve čtvrtletních termínech. Při 

jednorázových akcích je přítomen zaměstnanec školy! 

Cena nájmu na opakující se akce 

Velká tělocvična 300 Kč/hodinu 

Malá tělocvična 150 Kč/hodinu 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy TGM. 

 

Cena nájmu na jednorázové akce 

Velká tělocvična 500 Kč/hodinu 

Malá tělocvična 300 Kč/hodinu 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Základní školy TGM. 

 

GYMNÁZIUM A ST ŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUD ĚJOVICE 

Pronájem tělocvičny 

Jaro, léto 490 Kč/hodinu 

Podzim, zima 570 Kč/hodinu 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle dokumentů příspěvkové organizace Gymnázia a Střední odborné školy Moravské 

Budějovice. 

  



 
 

 

Příloha č. 2 

Posilovací stroje pro fit-park v Moravských Budějovicích 

  



 
 

TWIST 

 

 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: www.joslafitpark.cz. 

  



 
 

BRUSLE 

 

 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: www.joslafitpark.cz. 

 

  



 
 

VOLANT 

 

 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: www.joslafitpark.cz. 

 

  



 
 

SURF 

 

 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: www.joslafitpark.cz. 

 

  



 
 

ŠLAPADLO 

 

 

 

Zdroj: Produkty. Dostupné z: www.joslafitpark.cz. 

  



 
 

 

Příloha č. 3 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Zikos 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


