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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na organizaci nového příměstského tenisového tábora, 

který se bude konat na půdě TC Classic Brno. Tábor se zaměří na využití volného času 

dětí a mládeže. V práci je provedena analýza současného stavu, a na základě těchto 

analýz je proveden návrh. Výstupem práce je smysluplné využití volného času dětí a 

mládeže v době letních prázdnin, rozvoj pohybových aktivit dětí. Získání dalších 

talentů. Vytvoření zisku a investování zisku do tábora pro další rozvoj.  

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the organization of a new suburban tennis camp, which will be 

held on the grounds TC Classic Brno. The camp will focus on the use of leisure time 

activities for children and youth. The work performed analysis of the current state and 

business proposal. The outcome of this work is meaningful leisure time activities for 

children and youth during the summer holidays, the development of physical activities 

of children. Getting more talents. Creating a profit and investment income to camp for 

further development. 
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ÚVOD 

K výběru tohoto tématu, jako bakalářské práce, jsem se rozhodl, protože jsem již jako 

trenér absolvoval 3 ročníky příměstských tenisových táborů. Již jako dítě jsem se mimo 

běžné tréninky účastnil letních tenisových táborů v několika organizacích. Díky tomu, 

zkušenostem získaným ze studia managementu v tělesné kultuře a mé nynější trenérské 

praxi, mám bohaté zkušenosti, které jsem schopen využít. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodl pro organizaci tenisového příměstského tábora pro děti a mládež. 

Příměstský tenisový tábor je pořádán ve sportovním areálu Clubu Classic. Tento klub se 

nachází na ulici Žabovřeská 3, v klidné oblasti na břehu řeky Svratky, nedaleko 

Brněnského výstaviště. 

Smysluplné využití volného času dětí a mládeže v době letních prázdnin, je ideální 

variantou pro zaměstnané rodiče. Tábor nabízí jak výuku tenisu, tak volnočasové 

aktivity. V dnešní době nemají děti možnost běhat a sportovat samostatně venku a 

mnohé z nich tráví volný čas před počítačem a televizní obrazovkou. Náš tábor nabídne 

dětem nejen výuku tenisu, ale také odpočinkovou část, kde se budou děti věnovat 

volnočasovým aktivitám jako fotbal, plážový volejbal, atletická olympiáda a 

interaktivní hry. 

V práci je vytvořen harmonogram výuky a všechny další náležitosti fungování tábora. 

Zjištění konkurenceschopnosti a zájmu o tábor v dané lokalitě pomocí ankety pro 

rodiče. Dále v práci nalezneme, stravování, pronájem kurtů a zajištění programu. 

Kalkulace rozpočtu, ceny tábora a zjištění možnosti sponzoringu a reklamy. 

Práce se zabývá tématikou návrhu příměstského tenisového tábora, vytvoření projektu 

pro realizaci příměstského tenisového tábora pro děti a mládež. 
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1 Kapitola Cíle práce, metody a postupy zpracování 

1.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit inovovaný projekt pro realizaci příměstského 

tenisového tábora pro děti a mládež, k tomu abychom mohli splnit cíl této práce, jsme si 

stanovili výzkumnou otázku:  

Jak lze inovovat stávající programy tenisových příměstských táborů pro děti a mládež 

v současném konkurenčním prostředí ? 

1.2 Metody práce 

Pro splnění cíle práce jsme použili tyto metody: 

 Analýza současného prostředí 

 Komparace nabídky tenisových příměstských táborů 

 Analýza dokumentu 

K standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak také v kvantitativním výzkumu patří 

analýza dokumentu. Všechno napsané nebo jakýmkoli způsobem zaznamenané jsou 

dokumenty, které mohou být podrobeny analýze a to z různých hledisek. 

V dokumentech jsou vidět postoje, a to osobní, skupinové, vědomé či nevědomé a také 

hodnoty či ideje. Dokumenty mohou být deníky, novinové články, knihy, záznamy 

projevů funkcionářů, plakáty nebo obrazy. Veškeré stopy lidského bytí se mohou 

považovat za dokumenty (HENDL, 2008). 

Postup u analýzy dokumentů je podobný jako u analýzy rozhovorů, nebo u záznamu 

pozorování. 

Často se analýza dokumentů týká větších výzkumných projektů. Používá se pro 

verifikaci platnosti nebo doplnění poznatků získaných jinou cestou a to z důvodů 

nereaktivnosti. Taktéž se používá, není-li přístup k informacím za pomocí měření, 

dotazování a pozorování (HENDL, 2008). 

 

Do analýzy prostředí řadíme analýzu vnějšího prostředí a analýzu vnitřního prostředí. 

Mezi analýzy vnějšího prostředí patří PEST analýza a Porterův model pěti sil. PEST 
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analýza v sobě zahrnuje tyto faktory:politicko-právní, ekonomické, sociální a kulturní 

faktory, technické a technologické faktory. 

 

Politicko-právní faktory, u těchto faktorů je možné že díky střídání politických stran se 

permanentně střídají koncepce a systémy na základě orientace konkrétních politických 

stran. Stává se tak na úrovni obcí. Je zapotřebí, aby se k problematice přistupovalo 

apoliticky (HOBZA, 2006). 

 

Faktory ekonomické, vycházejí z hospodářské politiky státu a ekonomické situace 

země. Jedná se o makroekonomické faktory (SRPOVÁ, 2010). 

 

Faktory sociální a kulturní, udává je společnost, její struktura, společenské a kulturní 

zvyky a sociální skladba obyvatelstva (SRPOVÁ, 2010). 

 

Technické a technologické faktory, jedná se o tempo technologických změn, a 

potencionál inovace země (SRPOVÁ, 2010). 

 

Ke splnění cíle práce a k odpovědi na výzkumnou otázku práce jsme si stanovili úkoly 

práce: 

1. Prostudovat odbornou literaturu týkající se dané 

problematiky 

2. Oslovit tenisové sportovní kluby, které se příměstskými 

tábory zabývají a analyzovat jejich práci 

3. Na základě analýzy vypracovat návrh na příměstský tábor 

s náplní tenisové výuky 

4. Ze získaných výsledků sestavit závěry pro bakalářskou 

práci 
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2 Kapitola Teoretická východiska práce 

2.1 Volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Nedílnou součástí životního stylu člověka v průběhu fylogenetického vývoje byla vždy 

pohybová aktivita. Ovšem dostatečná pohybová aktivita, která byla nutností k přežití po 

tisíce let, téměř zmizela z každodenního života u většiny populace, a to díky 

technickému vývoji v posledních sto letech. Život byl usnadněn natolik, že lidé trpí 

nedostatečnou úrovní pohybové aktivity (KALMAN, 2009). 

Děti a mládež patří do skupiny, které jsou nejvíce ohroženy nedostatečnou úrovní 

pohybové aktivity. Dalšími členy skupiny jsou ženy, senioři, osoby se speciálními 

potřebami a sociálně znevýhodněné osoby. Těmto je potřeba věnovat zvláštní pozornost 

v rámci programu podpory pohybové aktivity (KALMAN, 2009). 

Věří li lidé v ovladatelnost a smysl života a mají li duševní, tělesné, citové, sociální a 

materiální prostředky k tomu aby zvládli požadavky, které jsou na ně kladeny, lze 

dosáhnout zdraví. Sounáležitost a vědomí identity by se měli vytvářet již od raného 

dětství. K zvládnutí životních nároků jsou nezbytné zkušenosti získané v rodině, škole, 

školce a formují další růst osobnosti mladých lidí (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2000). Podle výzkumu ve vyspělých státech světa, nadváha a 

obezita u dětí stále roste. Výsledky výzkumů jsou podobné v Kanadě, USA a Velké 

Británii kde se za posledních 20 let ztrojnásobil počet obézních dětí. (STRATEGY 

UNIT, 2002) 

Jedním z důležitých míst kde lze rozvíjet zdraví dětí je škola. Vnímání dětí může být 

značně ovlivněno obsahem používaných osnov. Zdraví je důležitou determinantou pro 

školy s dětmi středního věku (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). Unikátní 

příležitost pro děti poskytují školy, tato příležitost je pro pohybovou aktivitu s využitím 

tělesné výchovy, sportovních programů a extrakurikulárních sportovních iniciativ 

(KALMAN, 2009). 

Úroveň pohybových aktivit u dětí stále klesá a je nedostatečná, i když děti jsou 

nejaktivnější skupinou populace. Veliký pokles nastává v sedmnáctém roku života 

(DEPARTMENT OF HEALTH, 2002). Momentální trend je velice znepokojující, 
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protože již v dětství se odehrává vznik mnohých neinfekčních nemocí. Zvětšující se 

tendence sedavého života a trávení volného času sledováním televize, hraní 

počítačových her situaci jen zhoršuje. Již je dokázáno, že aktivní člověk v mládí s větší 

pravděpodobností zůstává aktivní i v dospělosti a stáří (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2003). Studie také ukázali, že čím je větší pohybová aktivita u 

mládeže, tím mládež méně kouří. Existuje také souvislost mezi aktivními dětmi nebo 

studenty a dobrými studijními výsledky (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003).  

 

Doporučení podpory pohybové aktivity pro děti a mládež 

Na podporu pohybových aktivit jsou doporučeny tyto akce a to na základě několika 

efektivních strategií a dostupných vědeckých důkazů (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 1997): 

 Snaha o omezení „sedavého“ způsobu života (hraní počítačových her, sledování 

televize aj.) u dětí 

 Součástí každodenního života dětí by se měli stát základní pohybové dovednosti, 

a toho docílíme tak že zvýšíme počet hodin tělesné výchovy a rozšíří se nabídka 

pohybových extrakurikulárních aktivit 

 Kladení většího důrazu na participaci dětí na pohybové aktivitě, a aby vládní 

sportovní sektory, volnočasové sektory, komunální organizace a školy tento 

důraz podporovali 

 Urbanistické plánování by se mělo zaměřit na to, aby města a vesnice byly 

bezpečné jak pro chodce, tak také pro cyklisty, a zejména pro dopravu do škol a 

zaměstnání 

 Zlepšení vztahu mezi komunitou a školou 

2.2 Pohyb a volný čas dětí a mládeže 

Pojem sport 

Akceptována a čím dál více používaná definice sportu, je v českém zákoně uvedena, 

„…sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím 

organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i 
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psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích 

všech úrovní“ (Zákon č.115/2001Sb.,o podpoře sportu ze dne 28.února 2001 ).  

Lidský pohyb 

Lidský pohyb zaujímá významné místo ve všech možných formách pohybu, ovšem je 

součástí pohybu živočišného, ale zároveň se od něj značně odlišuje. Tento pohyb je 

hlavně spojován s biologickou podstatou života. A to v rámci ontogeneze a fylogeneze 

každého živočicha. Lidský pohyb je hlavně chápán jako nutnost k biologické existenci, 

tedy životu. Což je tedy spjato s pojmy jako „výkonnost“, „pohybový režim“, „fyzická 

zdatnost“, „fyzické zdraví“ (HODAŇ, 2009). 

 

Pohybové aktivity jako prostředek zdraví 

Sociální pohoda, duševní pohoda a optimální tělesný stav, můžeme chápat jako zdraví. 

Světová zdravotnická organizace stanovuje tuto definici zdraví: „Zdraví je stav, kdy je 

člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen 

nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 

 

Zdraví je velice často vnímáno jako prostředek k dosáhnutí cíle, a je představeno 

různými teoriemi: 

 ideální stav bytí člověka, který se cítí dobře (wellness) 

 „fitness“ jako zdraví 

 zdraví je zboží 

 druhem „síly“ je považováno zdraví (KŘIVOHLAVÝ, 2001) 

 

Příměstské tábory 

Příměstské tábory jsou v dnešní době vyhledávanou alternativou pro tábory stálé nebo 

putovní, které trvají přibližně čtrnáct dní. Příměstský tábor je oblíbený a stále více 

žádaný pro svou možnost neposílat děti mimo domov na delší dobu. Ať už z důvodu 

finančních či sociálních anebo naopak rozšíření prázdninových zážitků dětí. Rodiče 

mohou své děti přivést na příměstský tábor před začátkem pracovní doby, a zajistí jim 

tak smysluplné využití dne, který by jinak strávili „sedavým“ způsobem života 

(sledováním televize nebo hraním počítačových her atd.) 

Příměstský tábor probíhá tím způsobem, že trenéři převezmou děti v ranních hodinách, 

následuje program až do odpoledních nebo večerních hodin. Po celou dobu je dětem 



14 

 

zajištěna strava, pitný režim, a program, na který je tábor zaměřený. Zaměření táborů 

může být např. všeobecné, poznávací, sportovní, jazykové nebo výtvarné.   

 

2.3 Tenis jako pohybová činnost 

Historie 

Tenis má velice dlouhou tradici. Ovšem literatura se neshoduje, kdy byl její opravdový 

raný začátek a z jaké civilizace či doby pochází. Autoři literatury nemají jednotný 

názor, a proto jsem uvedl jednotlivé příklady: 

 

„Kořeny vzniku pozdějšího lawn- tenisu sahají možná i mimo evropský kontinent. První 

historický „prapředek“ tenisu vznikl, podle dochovaných historických pramenů, patrně 

v dávnověku v Mexiku“ (LANGEROVÁ, 2005, s. 9). 

 

„Ve starověku Římané pěstovali hru trigon, která byla založena na podobném principu 

jako později tenis: hráči odráželi těžkými dřevěnými pálkami míče naplněné fíkovými 

zrny.“ (LINHÁRTOVÁ, 2009, s. 7). 

 

„Původ dnešního tenisu se spatřuje ve starověké řecké hře zvané spharistiké 

což v řečtině znamená „hra s míčem“), i když nejčasnější zobrazení člověka 

odpalujícího kulový míč holí lze najít v egyptských chrámech a datuje se do doby kolem 

roku 1500 př. n. l.“ (COOK, 2008, s. 8). 

 

Z citací je patrné, že tenis vznikl již před mnoha lety, a odborníci si nejsou jistí, kde a 

kdy tomu tak bylo.  

Ovšem co již víme, že v 20 století roku 1592 byla v Paříži sepsána pravidla francouzské 

hry paume, tato hra se hrála dlaněmi. Dále mezi lety 1859 a 1865  major Henry Gem a 

major Clopton Wingfield při státní příležitosti na dvoře královny Victorie, označili 

trávník a dali mu název tenisový dvorec. Major Clopton Wingfield se nechal pravidly 

paume inspirovat, aby si roku 1875 nechal patentovat hru zvanou tenis. Ale již v roce 

1872, je dvěma lékaři založen na světě první tenisový klub v Leamington Spa. A 

23.července 1884 se hrál jeden z prvních tenisových turnajů, který se konal v areálu 
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Shrubland Hall. Podle většiny historiků je moderní tenisová terminologie z tohoto 

období. První mistrovství se konalo ve Wimbledonu v Londýně v roce 1877. Další tři 

největší turnaje se konají v New Yorku a to od roku 1881, v australském Melbourne od 

roku 1905 a v Paříži na kurtech Roland Garros od roku 1925. Do olympijského 

programu byl tenis zařazen roku 1896 (BRITANNICA). 

K srovnání dnešního tenisového sportu a historie lidstva může posloužit citát: 

 

„Za dob Římské říše se do největšího amfiteátru na světě městnalo 50 000 lidí, 

aby přihlíželi gladiátorům, kteří bojovali v aréně Kolosea na život a na smrt. Dnešním 

ekvivalentem může být centrální dvorec ve Wimbledonu, kde už po více než 120 let muži 

a ženy svádějí obdobné bitvy, aby získali titul tenisového krále či královny.“ (COOK, 

2008, s. 46) 

 

Popis bílého sportu 

Tenisové kurty se dělí podle svého povrchu, a to antukové, tvrdé a travnaté. Také je 

možné je rozdělit na rychlé (tvrdé, travnaté) a pomalé (antukové). V Severní Americe se 

nejčastěji vyskytují tvrdé povrchy, zatímco v Evropě převažují antukové, travnaté 

povrchy jsou spíše výjimkou a hrají se na nich pouze turnaje pro profesionální hráče a 

to z důvodů údržby. Tenisové povrchy se liší svými vlastnostmi. Tvrdé povrchy jsou 

rychlejší s nižším odskokem balonu, to stejné platí pro travnaté povrchy ovšem odskok 

balonu je zde ještě nižší. Antukové povrchy jsou pomalé s vysokým odskokem balonu a 

je možné se na nich i klouzat. Z dlouhodobého hlediska jsou antukové povrchy 

vhodnější pro výchovu dětí a mládeže. Rozměry kurtů jsou stanovené a neměnné a musí 

vždy odpovídat těmto normám: 

 

„Dvorec pro dvouhru je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Pro čtyřhru je dvorec 

široký 10,97 m. Dvorec je uprostřed předělen sítí zavěšenou na provaze 

nebo na kovovém laně, které přechází přes dva sloupky nebo je k nim připevněno 

ve výšce 1,07 m. Síť musí být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu mezi oběma 

sloupky a musí mít oka tak malá, aby jimi míč nemohl projít. Výška sítě uprostřed 

je 0,914 m, kde je pevně stažena dolů popruhem. Provaz nebo kovové lano a horní okraj 

sítě jsou potaženy páskou.“ (CZ TENIS) 
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Tenis je jeden z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších sportů na světě. Pravidelně se mu 

věnuje více než 30 milionů hráčů a je známý na všech světadílech (JANKOVSKÝ, 

2002). 

Jedná se o individuální míčový sport, pro který je charakteristický rychlý let míče, 

rychlé střídání protihráčů ve styku s míčem a rotaci, rychlost a směr míče lze usměrnit 

technikou úderu, která je založena na rotačních a švihových pohybech. V tenise je 

velice mnoho aspektů k docílení výhry či dobrého požitku z hry samotné. Nejedná se 

pouze o fyzickou výkonnost, fyzickou kondici či fyzickou připravenost na samotný 

zápas ale i o psychickou připravenost, odolnost, taktické myšlení, předvídavost, čtení 

hry a schopnost dlouhodobého soustředění se. 

Lokomoce tenisty po tenisovém kurtě má charakter acyklických činností, kdy se 

nepřetržitě střídají pohyby jako například změny směru pohybu, starty a zastavení, 

výskoky, výpady, skoky, obraty a pády. Rychlostní schopnosti a rychlost reakce tenisty, 

které bývají podmíněny kvalitou řízení pohybu, což je rychlost přenosu nervových 

vzruchů z centrálního nervového systému do svalového efektoru, a kvalitou skladby 

svalové tkáně a návaznosti svalových skupin jsou velmi důležitým faktorem při hře 

(VAVERKA, 2007). 

Jak již bylo řečeno, na hráče jsou kladeny také vysoké nároky ohledně psychické 

stránky. Koncentrace k modernímu špičkovému tenisu by měla být stejná, jakou má 

automobilový závodník, který vjíždí do zatáčky a hráč v tu samou chvíli by měl mít 

vytrvalost maratonského běžce, který nasazuje k závěrečnému sprintu (JANKOVSKÝ, 

2002). 

Ovšem hlavní cíl tenisové hry zůstává stále jednoduchý: „Jde o to, zahrát míč pomocí 

rakety přes síť tak, aby na něj soupeř v lepším případě vůbec nedosáhl, nebo aby ho 

nemohl úspěšně vrátit zpátky.“(LANGEROVÁ, 2005, s. 11) 

 

 

2.3.1 Tenis u dětí a mládeže 

Děti nemůžeme považovat za malé dospělé. Mají jinou stavbu těla, psychiku, vnímaní a 

jiné sociální vztahy. 

Hlavním úkolem sportovní přípravy dětí je: 

 vytvořit dobrý vztah ke sportu (radost, emocionalita, prožitek, spontánnost) 



17 

 

 nepoškodit zdravý rozvoj dítěte (po stránce fyzické i psychické) 

 zvládnout základy sportu (předpoklady k vytvoření pozdějšího výkonu) 

(PERIČ, 2012) 

 

Výkonnostní tenis 

„Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž obsahem 

je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec 

usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů.“ (DOVALIL, 2002, s. 11) 

 

                                       Obrázek 1 - Sportovní výkon a jeho možné komponenty 

 

                                         Zdroj: Grosser&Zintl, 1994, upraveno 

 

K potřebám jednotlivých druhů sportu je potřeba konkretizovat obecné modely 

struktury sportovního výkonu. Podle určitých modelů můžeme rozdělit faktory 

ovlivňující výkon v tenise a limitující výkon v tenise. 
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Sportovní výkon je definován jako aktuální výkon sportovce v daném okamžiku, naproti 

tomu sportovní výkonnost je trvalého charakteru a ukazuje na schopnost sportovce 

opakovaně podávat sportovní výkon (obr. 1). 

 

Faktory ovlivňující výkon: 

 všeobecné kondiční faktory (vytrvalost, hybnost, síla) 

 psychické faktory (všeobecná inteligence) 

 konstituční faktory (tělesné proporce, výška, váha 

 

Faktory limitující výkon  

 tenisově specifické kondiční faktory (akční rychlost, výbušná síla) 

 tenisově specifické koordinační faktory (úderová technika, práce nohou, 

koordinace těla) 

 všeobecné koordinační faktory (orientační, reakční a rytmická schopnost) 

 psychické faktory, sebevědomí, sebekontrola, motivace, herní inteligence, 

koncentrace  

 

Rekreační tenis 

Rekreační tenis se vyznačuje tím, že je kladen důraz na prožitek ze hry, osobní projev, 

zlepšení kondice, udržení dobrého zdravotního stavu, porozumění a podporu jak 

spoluhráčů, tak protihráčů.  

 

Mezilidská podpora je založena na principu soutěže s někým, ale nikoliv proti němu. 

Protihráči nejsou nepřátelé, nýbrž udávají zápasu povahu vzájemného testování. 

 

2.4  Podnikatelský plán ve sportovním prostředí 

2.4.1 Podnikatelský plán  

Každý rok vznikají firmy různé velikosti, s různým zaměřením a s různou právní 

formou. Mnoho firem také zaniká. Aby se nestalo, že budoucí podnikatelé mohou být 
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přímo účastni na riziku zániku firmy, krátce po založení, měli by postupovat podle 

následujících doporučení (SRPOVÁ, 2010): 

 

 Získat motivaci a mít odhodlání podnikat 

 Zvážit osobní předpoklady pro podnikání 

 Objevit podnikatelský nápad 

 Připravit zakladatelský rozpočet 

 Zpracovat podnikatelský plán  

 Zvolit vhodnou právní formu podnikání (SRPOVÁ, 2010, s. 54) 

 

V podnikatelském plánu se musí komplexně posoudit životaschopnost a reálnost 

podnikatelského nápadu. Tento dokument popisuje všechny podstatné vnitřní i vnější 

faktory související s podnikatelskou činností. Měl by nám usnadnit odpovědi na otázky 

jako: kam se chceme dostat, kde jsme, a jak se tam můžeme dostat (SRPOVÁ, 2010). 

Důležitým krokem pro dobrý start v oboru podnikaní je nutnost sestavit kvalitní 

podnikatelský plán. Mnoho autorů má svou definici pro podnikatelský plán, pro ukázku 

jsem zvolil tuto: 

„ Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější a vnitřní faktor související se založením i chodem podniku.“  (KORÁB, 

2007, s. 11) 

Podnikatelský plán se nesestavuje pouze při zakládání, ale může být využíván při 

normálním chodu podniku. Plán obsahuje vždy podobné náležitosti. Zájem o plán 

mohou mít také jak zaměstnanci, tak investoři, banka nebo budoucí společník. Plán by 

měl být vytvořen tak, aby zodpověděl všechny otázky každého z nich (HISRICH, 

1996). 

 

Zásady pro sestavení podnikatelského plánu 

Ke dvěma základním účelům a pro dvě jiné skupiny uživatelů se zpracovává 

podnikatelský plán. Z jeho sestavení mají největší prospěch tyto skupiny: 

 Investoři a banky, které potřebují podnikatelský plán před poskytnutím úvěru či 

finančních prostředků dané firmě. 

 Podnikatelský plán také využijí majitelé a manažeři k vnitřním potřebám a řízení 

podniku (KORÁB, 2007). 
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Důležité informace o stavu firmy, které by měli být zaznamenány v podnikatelském 

plánu jsou: analýza trhu, odborné znalosti, základní podnikatelské cíle, zkušenosti a 

kapitál který chce podnikatel vložit do podniku, výsledky hospodaření z minulých let a 

výše odhadovaného výnosu v budoucích letech (WUPPERFELDA, 2003). 

 

Při sestavování podnikatelského plánu bychom se měli držet těchto zásad. A to 

z důvodu aby ho mohli využít i osoby, které chtějí do firmy investovat finanční 

prostředky (SRPOVÁ, 2010). 

 

 

Podnikatelský plán by měl být: 

 Inovativní a to tím, že náš výrobek nebo služba bude uspokojovat potřeby 

zákazníků lépe než doposud a bude zajímavější než naše konkurence. 

 Srozumitelný a uváženě stručný. V plánu se vyjadřujeme stručně, držíme se 

základní myšlenky, šetříme s přídavnými jmény, ale toto nečiníme na úkor 

základních faktů. 

 Logický a přehledný. Myšlenky a skutečnosti, které jsou obsaženy v plánu, na 

sebe musí navazovat a musí být podloženy fakty. Tvrzení uvedená v plánu si 

nesmí odporovat. Podnikatelský plán doplníme o tabulky a grafy pro lepší 

přehlednost. Graficky znázorníme i časový harmonogram realizace. Je také 

prospěšné, jestliže se ke zpracovanému textu vrátíme s odstupem několika dní, 

znovu jej pročteme a provedeme případné úpravy. Můžeme ho také nechat projít 

připomínkovým řízením.  

 Pravdivý a reálný. Uváděné údaje musí být pravdivé a předpokládaný vývoj by 

měl odpovídat realitě. 

 Respektující rizika. Budoucnost je vyjádřena v podnikatelském plánu. 

Důvěryhodnost podnikatelského plánu zvyšuje respektování rizik, identifikace 

rizik a návrh opatření na jejich zmírnění nebo odstranění (SRPOVÁ, 2010). 
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2.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

V současnosti není právní úprava určující strukturu podnikatelského plánu. Tato 

struktura je pouze orientační. Spíše pohled budoucího investora, který poskytuje kapitál 

je zde zdůrazňován. Impulzem k sestavení podnikatelského plánu bývá často nedostatek 

kapitálu a potřeba jeho získání na začátku podnikaní. Pro úplnost jsou uvedeny ve 

struktuře i části plánu, které zpracovávají pouze již fungující firmy a na které zatím 

nemá začínající podnikatel dostatek informací (SRPOVÁ, 2010). 

 

Pro názornost uvedu tři odlišné struktury podnikatelského plánu, které vytvořili různí 

autoři. 

 

Například (SRPOVÁ, 2010) sestavuje strukturu podnikatelského plánu takto: 

 Shrnutí 

 Popis podnikatelského záměru 

 Popis produktu (výrobky, služby nebo řešení) 

 Okolí firmy 

 Analýza zákazníků 

 Analýza konkurence 

 Informace o firmě 

 Klíčové osobnosti 

 Marketing a prodej 

 Výroba, provozní činnosti 

 Finanční plán 

 Projektový plán 

 Analýza rizik 

 Příloha (SRPOVÁ, 2010, s. 60-66) 

 

Nebo (VEBER, 2008) který sestavuje podnikatelský plán z těchto bodů: 

 Obsah 

 Shrnutí 

 Všeobecný popis firmy 
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 Klíčové osobnosti 

 Produkty 

 Okolí firmy 

 Prodej 

 Výroba 

 Jakost 

 Personální otázky 

 Finanční plán 

 Příloha 

 

Kdežto (KORÁB, 2007) užívá opět jinou strukturu podnikatelského plánu: 

 Titulní strana 

 Exekutivní souhrn 

 Analýza trhu 

 Popis podniku 

 Výrobní plán 

 Marketingový plán 

 Organizační plán 

 Hodnocení rizik 

 Finanční plán 

 Přílohy (podpůrná dokumentace) 

 

Pro svou práci jsem zvolil strukturu (KORÁB, 2007) ale i komentáře z literatury: 

(SRPOVÁ, 2011), (SRPOVÁ, 2012), (VEBER, 2008), (KORÁB, 2007) 

 

Titulní strana 

Titulní strana by měla obsahovat dle literatury (KORÁB, 2007) 

 Název a sídlo společnosti 

 Jména podnikatelů a spojení na ně (email, telefon) 

 Popis společnosti a povaha podnikání 

 Způsob financování a jeho struktura 

 

Ale dle literatury (SRPOVÁ, 2011) 
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 Název a logo společnost 

 Název podnikatelského plánu 

 Jméno autora 

 Jména klíčových osob, zakladatelů, datum založení apodobně 

 

Exekutivní souhrn 

Shrnutí by mělo být vypracováno až po sestavení podnikatelského plánu a mělo by 

obsahovat několik stánek. Shrnutí má zaujmout čtenáře natolik, aby si přečetl i zbytek 

plánu a zabýval se podrobnostmi.  

 

Je to zmenšenina podnikatelského plánu, shrnutá do jedné kapitoly, která výstižně a 

stručně celý plán popisuje: 

 zakladatele/manažera 

 produkty a služby 

 silné stránky 

 strategii 

 klíčová finanční data 

 potřebné finanční zdroje 

 

Analýza trhu 

V podnikatelském plánu by se měla objevit jako další část analýza. V této části by se 

měla objevit analýza konkurence a konkurenčního prostředí. Zahrnout by se měli 

všichni významní konkurenti a měli by se zhodnotit jejich silné a slabé stránky. 

Především jejich vliv na tržní úspěch nového projektu. (KORÁB, 2007) 

Dále je zapotřebí „detailně zanalyzovat odvětví z hlediska vývojových trendů 

a historického pohledu. Je vhodné uvést i předpovědi vydávané v rámci odvětví 

či vládními orgány“ (KORÁB, 2007) 

 

V rámci podnikatelské příležitosti zní popis takto: (SRPOVÁ, 2012)  

 stručný popis produktu (výrobku nebo služby) 

 konkurenční výhodu produktu 

 užitek produktu pro zákazníka (SRPOVÁ, 2012, s. 99) 
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Popis podniku 

Tato kapitola by měla popisovat podrobně podnik. Investor by měl mít představu o 

velikosti a rozsahu podniku. Má obsahovat fakta, která můžeme doložit, a týkají se jeho 

založení. Důležité jsou také strategie podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. 

 

V této kapitole literatura od (VEBER, 2008, s. 101) uvádí: „datum založení, sídlo 

firmy, majitelé, hlavní produkt, ale také motivace k založení firmy. Případné změny 

vedení, reorganizace skupin produktů, změna právní formy nebo vstup strategického 

investora, úspěchy v minulosti, získání patentu, vítězství v důležité soutěži apod.„ 

 

Výrobní plán  

Výrobní plán seznamuje s výrobním procesem. Pokud je podnik poskytovatelem služeb, 

je v této části udán popis služeb a jeho srovnání s konkurenčními produkty, hodnocení 

subdodavatelů a dodavatelů.  

 

Marketingový plán 

Odpovídá na otázky distribuce, oceňování a propagace. Dále se zabývá rentabilitou 

podniku, která je odvozena od odhadů objemu služeb a produkce. Investory je 

marketingový plán považován za velice důležitou součást úspěchu podniku. Je to 

v podstatě strategický plán podniku, jak se prosadit proti konkurenci (KORÁB, 2007). 

 

Marketingové strategie řeší tyto okruhy problémů dle (SRPOVÁ, 2012): 

 strategie koncentrace na vybraný tržní segment 

 strategie diferenciace  

 strategie diverzifikace 

 strategie kooperace (SRPOVÁ, 2012, s. 197) 

 

Strategie koncentrace na vybraný tržní segment znamená, že malé firmy by se měly 

soustředit na malé skupiny zákazníků, nikoliv konkurovat velkým firmám. Firma by se 

měla soustředit na vyplnění vzniklé mezery na trhu (SRPOVÁ, 2012). 

 



25 

 

U strategie diferenciace se jedná o konkurování kvalitou, přístupem a úzkému kontaktu 

se zákazníkem. Mělo by se jednat o co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka, a to i 

kvality komunikace a vztahů (SRPOVÁ, 2012). 

 

Strategie diverzifikace. Malá firma by měla být flexibilní a v případě nutnosti by za 

použití poznatků a zkušeností, kterými disponuje, měla být schopná změnit svoji oblast 

podnikání či jeho zaměření (SRPOVÁ, 2012). 

 

Strategie kooperace. Kooperaci můžeme vytvářet i mezi konkurenčními firmami ale i 

mezi firmami, které si nekonkurují. Jedná se o navázání spolupráce. Firma tak může 

nabízet služby, které by nebyla schopna sama dodat a zprostředkovat (SRPOVÁ, 2012). 

 

Organizační plán 

V organizačním plánu zveřejňujeme charakteristiku důležitých osob podniku. Uvádíme 

dosažené vzdělání vedoucích pracovníků a jejich praktické zkušenosti. Nutnými nejsou 

úplné životopisy.  

 

Hodnocení rizik 

K rozhodnutí zda riziko je nebo není přijatelné a velikosti rizika slouží souhrnný proces 

hodnocení rizik. V literatuře je definice uvedena takto: 

„Riziko v souvislosti s podnikatelským plánem chápeme jako negativní odchylku od cíle. 

Je spojeno s nepříznivými dopady na firnu. Každá riziková situace má své příčiny. Proto 

můžeme pomocí analýzy rizika dospět současně k návrhu preventivních opatření, která 

nám mohou snížit konkrétní významná rizika. Zařazením této kapitoly do 

podnikatelského plánu čtenáři signalizujeme, že jsme si vědomi rizik a že jsme také 

připraveni v případě výskytu na tato rizika reagovat“ (SRPOVÁ, 2012, s. 104) 

 

Finanční plán 

„Finanční plán transformuje předchozí často podnikatelského záměru do finanční 

podoby. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Výstupy finančního plánu tvoří“: 

 plánový výkaz zisku a ztráty 

 plánová rozvaha 

 plán peněžních toků (SRPOVÁ, 2012, s. 104) 
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Přílohy 

Do přílohy podnikatelského plánu je možné uvést např.: výsledky výzkumu trhu, 

výsledky propagačních akcí, články a zprávy z novin a časopisů o produktu, fotografie, 

výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, důležití smlouvy, 

reference získané certifikáty atd. (SRPOVÁ, 2010). 

 

2.4.3 Marketingové analýzy 

Prvními kroky firmy, by měla být podrobná analýza situace na trhu. Pečlivě 

zpracovanou analýzou se může firma mnohem více zaměřit na potřeby zákazníků, jejich 

přání a orientovat se na určitý úsek trhu. Tímto se zvýší šance dosažení stanovených 

cílů. 

 

SWOT analýza 

V této analýze by se měli prokázat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

podnikatelského plánu (SRPOVÁ, 2011). 

Název SWOT analýzy je odvozen z prvních písmen těchto anglických slov: 

 Strenghts (sliné stránky) 

 Weaknesses (slabé stránky) 

 Opportunities (příležitosti) 

 Threats (hrozby) 

 

„Obecný rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 

silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, a dále 

z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude 

zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven“ (KORÁB, 2007, s. 48). 

 

Ve SWOT analýze budou posouzeny všechny ovlivňující faktory: 

 Silné a slabé stránky jsou interními faktory, které máme možnost ovlivňovat a 

můžeme nad nimi mít kontrolu 

 Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které nemáme možnost ovlivňovat, 

pouze na ně můžeme reagovat přizpůsobením záměru nebo chováním podniku 

(Srpová, 2011). 
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SLEPT analýza 

SLEPT analýza se zabývá zkoumáním okolí podniku a vnějšího prostředí. Podle názvu 

je patrné, že je zaměřena na pět hlavních oblastí (KORÁB, 2007). 

 

 Social- sociální faktory 

 Legal- legislativní faktory 

 Economic- ekonomické faktory 

 Political- politické faktory 

 Technology- technologické faktory 

 

Sociální faktory jsou životní úroveň, etnika, úroveň vzdělání, věk populace a 

rovnoprávnost (JAKUBÍKOVÁ, 2008). 

 

Legislativními faktory rozumíme obchodní a pracovní právo, možnost vymáhání práva, 

daňové a ekonomické zákony. 

 

Ekonomické faktory, mezi tuto skupinu patří výše daní, úroková sazba, inflace, 

dostupnost měny a možnost úvěrů. 

 

 Mezi politické faktory náleží formy vlády, orientace politiky, struktura úřadů, politická 

situace u nás i v zahraničí. 

 

Do technologických faktorů zahrnujeme vědu, úroveň a podporu výzkumu a její 

efektivitu (JAKUBÍKOVÁ, 2008). 

 

Porterova analýza odvětví 

Jedná se o způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Model pracuje s pěti prvky (obr. 2). 

Důležitým předpokladem firem působících na trhu je to, že se umějí vyrovnat s vnějšími 

vlivy. K určení konkurenční strategie je zapotřebí uvést podnik na trh a to ve vztahu 

k okolnímu prostředí (PORTER, 1994) 

 

„Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách“ 

(PORTER, 1994, s. 5) 
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 Nově vstupující firmy 

 Nebezpečí substitučních výrobků 

 Vyjednávací vliv odběratelů 

 Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Soupeření stávajících konkurentů (PORTER, 1994, s. 5) 

 

Nově vstupující firmy se chystají vstoupit do našeho trhu, a tím zvyšují konkurenci na 

trhu. Za pomocí např. zaváděcích cen a inovativních přístupů. 

 

Nebezpečí substitučních výrobků je cena a nabízené množství výrobků nebo služeb 

aspoň z části schopných nahradit daný výrobek či službu. 

 

Vyjednávací vliv odběratelů je možnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku nebo služby. 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů, v případě jejich malého množství, může být vzhledem 

k jejich postavení významný pro zvýšení ceny nebo snížení kvality zboží a služeb. 

 

Soupeření stávajících konkurentů se odehrává mezi firmami, které podnikají v našem 

oboru a nabízejí stejný či podobný sortiment služeb a výrobků. Mají schopnost ovlivnit 

cenu a množství nabízeného výrobku nebo služby. 
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Obrázek 2 - Prostředí managementu 

 

Zdroj: Pošvář, Erbes 2008  

 

2.4.4 Náklady a výnosy 

Jsou to vynaložené prostředky na realizaci výkonu. Vyjadřují také proces tvorby nových 

hodnot. Důležitým nástrojem řízení a kontroly firmy je sledování nákladů. Jejich 

sledováním se přispívá k růstu zisku a zvyšování rentability.  

 

Členění nákladů 

Na členění nákladů existuje mnoho hledisek. Jedním z nich je členění dle 

(SAMUELSON, 2010): 

 Celkové náklady  

o Fixní náklady (celková výše fixních nákladů se nemění, nejsou závislé na 

výrobě, např. pronájem prostor) 

o Variabilní náklady (jejich výše se mění s objemem výroby, např. 

spotřeba materiálu, příplatky za práci přes čas) 

 

 Mezní náklady výroby: „Jsou dodatečné náklady, které musíme vynaložit na 

výrobu dodatečné jednotky výstupu“ (SAMUELSON, 2010, s. 126) 

 

 Průměrné náklady jsou rozpočítané na jednotku objemu výroby. 
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Výnosy se dají charakterizovat tak, že to jsou výkony podniku, které bývají oceněné 

tržní cenou. Uspokojují požadavky a potřeby trhu a jsou výstupem podniku. Co bylo 

vynaloženo na realizaci výkonů a zisku, získává podnik pomocí prodeje výkonů zpět. 

Ale nelze je řídit, ovlivňuje je situace na trhu tedy konkurence a poptávka. 

Členění je podle účelu na hlavní a vedlejší činnost. 

 

Kalkulace 

Kalkulacím lze porozumět ve třech významech a to jako informační systém podniku, 

nebo výsledek procesu, kdy přímé a nepřímé náklady jsou rozpočítané na jednotku 

výkonu, či proces neboli metoda která stanoví a zjistí náklady na výkon. 

 

Druhy kalkulací, kalkulace lze členit podle doby jejich sestavování na: 

 Předběžné (používají plánované náklady) 

 Výsledné (užívá se skutečných nákladů) 

 Specifické (užívané pro zvláštní účely) 

 

Typy jednotlivých kalkulací: 

 

 Propočtová kalkulace (slouží jako nástroj vnitřního řízení, není příliš přesná, 

používá se v době, kdy nejsou k dispozici přesné normy) 

 Plánovaná kalkulace (je to aritmetický průměre plánovaných nákladů, odvíjejí se 

od plánovaného počtu vyrobených výrobků) 

 Operativní kalkulace (užívá se při kontrole hospodárnosti a krátkodobém řízení 

jednicových nákladů) 

 Výsledná kalkulace (je podkladem pro hodnocení útvarů výroby) 

 Cenová kalkulace (začíná od zisku, kterého chce firma dosáhnout, stanovuje se 

k němu výkon podniku, který se chce dosáhnout) 

 

Rozpočty 

Podnik si stanovuje cíle díky rozpočtu, který je nástrojem vnitropodnikového řízení. 

Stanovené cíle hospodářské činnosti jsou složeny ze základů rozpočtu. Rozpočty jsou 

sestaveny vedoucími pracovníky odpovědnými za stanovenou oblast. 
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Rozpočty lze dělit z hlediska času: 

 Dlouhodobé 

 Střednědobé 

 Krátkodobé 

A také na týdenní, měsíční, kvartální čí roční. 

 

Další dělení je z hlediska předmětu a to dle výroby, prodeje, zisku, pasiv, aktiv,  

cash-flow a investic. 

 

Dělení dle rozsahu zachycování: 

 všechny náklady nebo výnosy 

 část nákladů a výnosů (režijní náklady) 

A dle důležitosti: 

 hlavní (master budget) 

 dílčí (profit) 

 

2.5 Služby 

Službami lze chápat vše, co slouží k uspokojení lidských potřeb. Je to kterákoliv výhoda 

nebo činnost, kterou nabízí jedna strana druhé straně. Bývá často nehmotná a výsledkem 

není vlastnictví. S hmotným produktem může, ale i nemusí být spojena produkce služby 

(KOTLER, 2001). 

 

Několik definicí služby uvádí (PARMOVÁ, 2004): 

 Uspokojování potřeb nehmotnými statky za úplatu 

 Jako doplněk výrobku k doplnění služby a vznik konkurenční výhody 

 Výhody, činnosti nebo uspokojení nabízené na prodej nebo poskytnuté s 

prodejem zboží.  
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3 Kapitola analýza současného stavu 

 

3.1 Příměstský tábor v Clubu Classic 

Jedná se o nový příměstský tábor v Brně, který je pořádán ve sportovním areálu Clubu 

Classic. Tento příměstský tábor bude nabízet smysluplné využití volného času dětí a 

mládeže v době letních prázdnin. Bude ideální variantou pro rodiče, kteří tráví velkou 

část letních prázdnin v zaměstnání, a záleží jim na tom, jak děti využijí v této době svůj 

volný čas. Tábor je určen pro děti aktivní a sportovně zaměřené ve věkovém rozpětí 5 

až 14 let. Trenéři s licencemi Českého tenisového svazu boudou zárukou kvalitní a 

individuální výuky. Tábor nabídne dětem nejen výuku tenisu, ale také odpočinkovou 

část, kde se budou děti věnovat volnočasovým aktivitám jako fotbal, plážový volejbal, 

atletická olympiáda a interaktivní hry. 

Klub se nachází na ulici Žabovřeská 3, v klidné oblasti na břehu řeky Svratky, nedaleko 

Brněnského výstaviště. Pro milovníky tenisu je ve sportovním areálu Club Classic 

nachystáno celkem deset tenisových kurtů.  Z toho je 8 kurtů antukových a dva kurty 

jsou se syntetickou antukou. Tyto tenisové kurty jsou vždy perfektně připraveny a 

udržovány na vysoké úrovni. Pro příjemnou a pohodlnou hru, zajišťuje Club hráčům 

kvalitní povrch. V rámci České republiky se především díky tenisu řadí Club Classic 

mezi významné a moderní sportoviště. 

 

3.2 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

Dle Českého statistického úřadu žije podle posledních statistických údajů z roku 2012 

v Jihomoravském kraji 1 170 078 obyvatel. Z toho žije na území Brna-města 378 327 

obyvatel. Dětí ve věkovém rozmezí 0 až 14 let je 13,9 %. Na tuto vybranou skupinu 

populace se budeme orientovat. Vzhledem k dobré životní úrovni obyvatel Brna se zde 

zlepšují podmínky pro rodiny a populace dětí mírně roste. Rodiny potřebují řešit situaci, 



33 

 

kdy děti nechodí do školy, takže je zde potenciál k získání dostatečného počtu dětí 

(ČSÚ). 

 

Legislativní faktory 

Vstupem do Evropské unie se zpřísnily hygienické, ekologické a bezpečnostní normy. 

Pořádání tábora musí splňovat hygienické a bezpečnostní podmínky. 

Hygienické předpisy, zúčastní-li se tábora více než třicet dětí, je provozovatel povinen 

nahlásit tábor na okresní hygienickou stanici, která přísluší místu konání tábora.  

Provozovatel tábora se musí řídit Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. 

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 148/2004. Tato vyhláška obsahuje popis náležitostí vaření, stravování, 

práci zdravotníka atd. (Příloha 2) 

 

Ekonomické faktory 

V Jihomoravském kraji se pohybuje hrubá mzda kolem 24 186 Kč. Státní dluh bude 

v budoucnu stále narůstat, momentálně činí 1,7 bilionu Kč. Míra inflace činí 0,9 % a 

Hrubý domácí produkt České republiky je v prvním čtvrtletí 2014 na 2 %. Podíl 

nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let) ke 30.4.2014 činí 8,54 %. 

Ekonomická situace v České republice je stabilní a po krizi z roku 2009 má zlepšující se 

tendenci. To znamená více pracovních příležitostí a zlepšení ekonomické situace 

zaměstnanců a rodin, které budou moci investovat více finančních prostředků do 

volnočasových aktivit (ČSÚ).  

 

Politické faktory 

Politická situace v České republice je stabilní. Demokracie je zajištěna volbami jak 

komunálními tak parlamentními. Bezpečnost státu je zajištěna členstvím v NATO. 

Česká republika je od 1.5.2004 členem Evropské Unie.  

 

Technologické faktory  

Inovace v technologické oblasti nám v práci s dětmi a mládeží pomáhá v individuálním 

přístupu a vyhodnocení tréninku, případně chyb, kterých se svěřenec dopustil. A to 

např. tím že pořídíme videozáznam, pak jej přehrajeme svěřenci a ukážeme mu jeho 

chyby v technice úderu.  
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3.3 Porterova analýza 

Nově vstupující firmy 

Sportovní a pohybové aktivity zaměřené na děti a mládež, jsou v současné době 

atraktivním cílem podnikaní. Vstup nových organizací není nijak omezen a pořadatel 

musí pouze splnit hygienické a bezpečnostní požadavky určené zákonem. Firma se 

udrží na trhu pouze v případě, že má příznivou cenu, správný přístup, vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb a pozitivní reference. 

 

Nebezpečí substitučních výrobků 

Nebezpečí substitučních výrobku, neboli u nás služeb, je vysoké. Nevíme, kam se bude 

ubírat trend a jestli se naše odvětví příměstských táborů nestane neatraktivním. Tato 

možnost je však mizivá. Mezi substituty v našem případě patří klasické prázdninové 

tábory, nebo příměstské tábory s odlišným zaměřením (atletický příměstský tábor, 

plavecký příměstský tábor, jazykový tábor atd.) 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

 Vyjednávací vliv odběratelů na cenu naší služby je poměrně vysoký a proto musíme 

ceny sestavovat v přijatelných hodnotách. Zákazníci jsou tím nejdůležitějším pro úspěch 

projektu.  

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Vyjednávací vliv dodavatelů je dobře vidět u zajištění stravování, anebo u dodávání 

sportovních pomůcek a vybavení. V obou těchto odvětvích je vysoká konkurence, takže 

jejich vyjednávací vliv není tak vysoký. A můžeme vybírat z bohaté kvalitní nabídky 

s přijatelnou cenou.  

 

Soupeření stávajících konkurentů 

Konkurence v oblasti příměstských táborů je v Brně a jeho okolí poměrně vysoká. 

Většina sportovních areálů pořádá své příměstské tábory. Jejich cenové rozpětí je velké 

od přibližně 1000 Kč do 6000 Kč, podle zaměření. Dražší variantou jsou tábory se 

zaměřením např. na golf, tenis, jezdectví a cizí jazyky. Levnější variantou jsou např. 

aktivity v přírodě a výtvarné kurzy.  
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3.4 Analýza konkurence 

Průzkum k získání informací o nabídce konkurenčních příměstských táborů je proveden 

v městě Brně a jeho okolí. V některých příměstských táborech jsem již působil, a proto 

mám o nich dostatek informací.  Informace jsem také sbíral na internetových stránkách 

nebo přečtením dostupných letáků. 

 

3.4.1 Přímá konkurence 

Do přímé konkurence patří tábory se stejným zaměřením, tedy tenisové příměstské 

tábory. Do informací o táborech jsem zařadil zaměření, cenu, výukové hodiny, 

stravování a doplňkový program. K nastínění trhu jsem vybral tyto tábory: 

 

Tenisový kemp na Kraví hoře 

 zaměření: tenis, sportovní aktivity 

 cena: 2650 Kč 

 výukové hodiny: dvě hodiny dopoledne, hodina odpoledne 

 stravování: oběd (restaurace), svačina, pitný režim 

 doplňkový program: sportovní aktivity, keramika, interaktivní hry 

 

Tenisový kemp TJ Start Brno 

 zaměření: tenis, sportovní hry 

 cena: 2690 Kč 

 výukové hodiny: 3 hodiny denně 

 stravování: oběd (restaurace), svačina, pitný režim 

 doplňkový program: sportovní hry 

 

Tenisový tábor Fit4all 

 zaměření: tenis, sportovní program 

 cena: 2900 Kč 

 výukové hodiny: 3 hodiny denně 

 stravování: oběd, svačina, pitný režim 
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 doplňkový program: sportovní a zábavný program 

 

Tenisový kemp SK Jundrov 

 zaměření: tenis 

 cena: 2300 Kč 

 výukové hodiny: 3 až 4 hodiny denně 

 stravování: oběd 

 doplňkový program: kolo, atletické testy, míčové hry, výlety po lese 

 

Tenisový kemp v Resortu Maximus 

 zaměření: tenis a bowling 

 cena: 2990 Kč 

 výukové hodiny: 3 hodiny denně 

 stravování: přesnídávky, oběd, svačiny, pitný režim. 

 doplňkový program: pohybový rozvoj, kondiční průprava, bowling, návštěva 

ZOO Brno, bazén, procházky 

 

V této oblasti na území Brna a okolí obvykle každý tenisový klub pořádá svoje vlastní 

tenisové příměstské tábory. Většina také nabízí další doprovodný program. 

 

Příměstský tenisový tábor v Clubu Classic má výhodu klidného prostředí i když je 

relativně položen v blízkosti centra Brna. Jeho devizou je rozumná cena, která je v Brně 

průměrná, kvalifikovaní trenéři a dostatek tenisové výuky ale i zajímavý doprovodný 

program. 

 

3.4.2 Nepřímá konkurence 

Mezi nepřímou konkurenci jsem zařadil příměstské tábory z různých zájmových oblastí. 

Jsou pro děti zaměřené na přírodu, adrenalin, a na vodní sporty.  

 

Příměstský letní tábor v ZOO Brno 

 Zaměření: pobyt v přírodě 

 Cena: 3000 Kč 
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 Program: pobyt v přírodě - pozorování zvířat, sportovní hry, celodenní výlet 

 Stravování: oběd a pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 

 

Příměstský tábor s rozšířenou výukou fotbalu na CESA VUT 

 Zaměření: fotbalové 

 Cena: 2550 Kč 

 Program: fotbal, sportovní aktivity 

 Stravování: dvě svačiny, oběd a pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 

 

Příměstský tábor lanového centra PROUD 

 Zaměření: adrenalin a horolezectví 

 Cena: 1900 až 2500 Kč 

 Program: lezení po lanových překážkách, slaňování, lanovky, adrenalinové 

skoky, výlet 

 Stravování: oběd a pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 

 

Příměstský tábor KOMETY Brno 

 Zaměření: vodní sporty 

 Cena: 2000 Kč 

 Program: dvakrát denně trénink plavání, dětská olympiáda, celotáborová 

tematická hra, aquadance, závody na člunech, karneval 

 Stravování: svačina, oběd, pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 

 

Příměstský tábor Dílna pro malé parádnice v Lužánkách 

 Zaměření: rukodělná tvorba 

 Cena: 1200 Kč 

 Program: výroba šperků, pletení pásků, malování na hedvábí, zdobení tašek 

 Stravování: oběd, pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 
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Příměstský tábor Hurá za sportem na Lesné 

 Zaměření: všeobecně sportovní 

 Cena: 1350 Kč 

 Program: fotbal, florbal, vybíjená, stolní tenis, košíková 

 Stravování: oběd, pitný režim 

 Doba tábora: pondělí až pátek 

 

Příměstské tábory jsou v současnosti velice žádanými, v Brně se jich pořádá nespočet, 

každý je jiný, za jinou cenu, s jiným programem v jiném místě. 

 

Největším nepřímím konkurentem v pořádání příměstských táborů je Lužánecké 

středisko volného času. Lužánky disponují 14 pracovišti rozmístěnými po celém Brně. 

Na každém pracovišti se pořádá týdně několik druhů příměstských táborů. Jsou oblíbené 

zejména pro svou nízkou cenu a kvalitní program, který však není většinou sportovně 

zaměřen. Mezi příměstskými tábory je vysoká konkurence a mají velkou diverzifikaci 

v odvětvích, s jinými programy a různou cenou. 

 

3.5 Anketa 

Jako nástroj sběru dat jsem zvolil krátkou ústní anketu. Anketu jsem prováděl pomocí 

osobního dotazování. Dotazoval jsem se rodičů v okolí škol a tenisových klubů. 

Respondenti byli nejdříve informování o účelu ankety a využití získaných dat. Anketu 

tvořilo 8 uzavřených otázek, které se týkaly příměstských táborů. Dotazovaných bylo 30 

rodičů. 

 

Anketa příměstských táborů 

Účastnilo se vaše dítě někdy tábora? 

 Ano 

 Ne 

 

Pokud ano, jakého byl druhu? (možno více odpovědí) 

 Tradiční tábor 
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 Příměstský tábor 

 Putovní tábor 

 

Jednalo-li se o příměstský tábor, jakého byl typu? 

 Sportovní 

 Poznávací 

 Jazykový 

 Přírodovědný 

 Výtvarný 

 

Jaká je pro vás přijatelná částka za příměstský tábor? 

 1000 Kč – 2000 Kč 

 2000 Kč – 3000 Kč 

 3000 Kč a více 

 

Je pro vás důležitý doplňkový program? 

 Ano 

 Ne 

 

Máte zájem letos umístit dítě do příměstského tábora? 

 Ano 

 Ne 

 

Slyšeli jste už o tenisovém Clubu Classic? 

 Ano  

 Ne 

 

Jaký termín tábora by vám vyhovoval? 

 30.6.2014 až 4.7.2014 

 7.7.2014 až 11.7.2014 

 14.7.2014 až 18.7.2014 

 28.7.2014 až 1.8.2014 

 4.8.2014 až 8.8.2014 
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 11.8.2014 až 15.8.2014 

 

Výsledky ankety 

Vzhledem k tomu že výběr respondentů v anketě není reprezentativní nelze anketu 

zobecňovat, neboť vyjadřuje pouze názory dotazovaných. Anketu jsem prováděl 

náhodně s lidmi, kteří se vyskytli v okolí škol a tenisového prostředí převážně v městské 

části Žabovřesky.  

 

Na otázku: Účastnilo se vaše dítě někdy tábora ? Ano odpovědělo 28 dotázaných a 2 

Ne. Z toho vyplývá, že o příměstské tábory byl veliký zájem. 

 

Otázka: Pokud ano, jakého byl druhu ? V této otázce bylo možno více odpovědí. A 

některé děti se zúčastnily více táborů. Tradičního tábora se účastnilo 16 dětí, 

příměstského 20 z toho 10 dětí se účastnilo obou těchto táborů. A putovního tábora se 

účastnily 2 děti. 

 

U otázky: Jednalo-li se o příměstský tábor, jakého byl typu ? Zvítězil sportovní tábor 

s 12 účastmi. Následoval výtvarný tábor s 5 účastmi. Dále přírodovědný 4, jazykový 3 a 

poznávací 2 účasti. Některé děti z dobře situovaných rodin byly na více táborech.  

 

K otázce cen tábora: Jaká je pro vás přijatelná částka za příměstský tábor ? 

Odpovědělo sedm respondentů, že vyhovující cena je 1000 Kč až 2000 Kč. Nejvíce 

dotazovaných zvolilo střední cestu mezi 2000 Kč až 3000 Kč a to 11 rodičů. Pouze pro 

dva rodiče byla přijatelná cena 3000 Kč a více. 

 

Na otázku: Je pro vás důležitý doplňkový program ? Pro 18 rodičů je doplňkový 

program důležitý a pro 2 ne. 

 

Otázka: Máte zájem letos umístit dítě do příměstského tábora? Zájem o letošní 

příměstský tábor projevilo 26 rodičů a 4 rodiče odpověděli negativně. 

 

Vzhledem k místu kde jsme položili otázku: Slyšeli jste už o tenisovém Clubu Classic ? 

Vyšlo najevo, že 25 rodičů Club Classic zná a pouze 5 ne. 
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Poslední otázka: Jaký termín tábora by vám vyhovoval ? Největší zájem byl o termín 

7.7.2014 až 11.7.2014. Který vyhovoval 8 dotazovaným. Následoval termín 14.7.2014 

až 18.7.2014 který vyhovoval 6 rodičům. Termíny 30.6.2014 až 4.7.2014 a 11.8.2014 až 

15.8.2014 vyhovovaly vždy 4 dotazovaným. Termín 4.8.2014 až 8.8.2014 měl pouze 3 

zájemce a termín 28.7.2014 až 1.8.2014 měl nejméně zájemců a to pouze 1. 

 

Závěr ankety  

O příměstské tábory byl veliký zájem a nadále bude. Některé děti se účastnily i více 

druhů příměstských táborů. Nejoblíbenější jsou sportovní tábory s doprovodným 

programem a průměrnou cenou mezi 2000 Kč a 3000 Kč. Nejoblíbenějším termínem 

dotázaných je druhý týden prázdnin. Tenisový Club Classic  v městské části Žabovřesky 

znala naprostá většina rodičů. 
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4 Kapitola vlastní návrhy řešení 

4.1 Návrh 

Jak již bylo řečeno, jedná se o příměstský tábor, který bude provozován v Clubu 

Classic. Club Classic je ale pouze pronajímatelem prostor. Proto bude tábor provozován 

na vázanou živnost, ke které je zapotřebí vysokoškolské vzdělání ve studijním programu 

a studijním oboru zaměřeném na sport, tělovýchovu, tělesnou kulturu, nebo mít vyšší 

odborné vzdělání zaměřené na sport, tělesnou kulturu, tělovýchovu či osvědčení o 

rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost. Z tohoto důvodu mají provozovatelé jak 

trenérské licence II. třídy, tak ukončené Magisterské studium v oboru Tělesná výchova 

a sport. Provozovateli tábora jsou Mgr. Jiří Pačes a David Kolbert. 

Věková hranice pro účastníky tábora je od 5 do 14 let. Tábor by měl být věkově 

vyrovnaný, mladší děti 5 let by tábor jak fyzicky tak psychicky nezvládaly a mládež 

starší 14 let není tak tvárná a neočekávala by se další spolupráce což není výhledové do 

dalších ročníků. Při příchodu budou děti po krátkém testu rozděleny do výkonnostních 

skupin. V tréninku se bude dodržovat pravidlo „čtyř“. Což znamená, že na jednoho 

trenéra by neměly připadat více než čtyři děti. 

Cena tábora činí 2690 Kč.  

 

4.2 Program tábora 

Termín konání našeho příměstského tenisového tábora je o letních prázdninách 2014. A 

to od 28.6.2014 do 31.8.2014. Každý turnus trvá od pondělí do pátku. 

Možné termíny turnusů: 

 30.6.2014 až 4.7.2014 

 7.7.2014 až 11.7.2014 

 14.7.2014 až 18.7.2014 

 28.7.2014 až 1.8.2014 

 4.8.2014 až 8.8.2014 
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 11.8.2014 až 15.8.2014 

 

 

Všeobecný denní program tábora: 

 začátek tábora v 8:00 

 „rozcvička“ 30 minut 

 hraní tenisu 2 hodiny 

 oběd (restaurace Arka) 

 doplňkový program (kolektivní hry) 

 hraní tenisu 2 hodiny 

 konec tábora v 16:00 

 

Konkrétní denní program 

Pondělí: 

 8:30 až 9:00 seznamovací sportovní hry  

 9:00 až 11:00 tenisové rozdělení do skupin podle výkonnosti, úvodní trénink 

 11:00 až 11:30 úprava dvorců a odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět na dvorce 

 12:30 až 13:00 odpolední odpočinek 

 13:00 až 14:00 jako doplňková aktivita fotbal 

 14:00 až 16:00 tenisový trénink zaměřený na techniku (forehand) 

 16:00 ukončení dne 

 

Úterý: 

 8:30 až 9:00 atletická sportovní rozcvička 

 9:00 až 11:00 trénink zaměřený na techniku úderu (forehand, backhand) 

 11:00 až 11:30 úprava dvorců a odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět na dvorce 

 12:30 až 13:00 odpolední odpočinek, ukázka technických chyb úderů na videu 

 13:00 až 14:00 jako doplňková aktivita plážový volejbal 

 14:00 až 16:00 tenisový trénink zaměřený na (rozehrávku a servis) 

 16:00 ukončení dne 
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Středa: 

 8:30 až 9:00 rozcvička zaměřená na koordinaci těla (starty z různých poloh) 

 9:00 až 11:00 tenisový trénink zaměřený na dynamiku úderu 

 11:00 až 11:30 úprava dvorců a odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět na dvorce 

 12:30 až 15:00 odchod na koupaliště, vodní sporty na Riviéře  

 15:00 až 16:00 lehký trénink zaměřený na uvedení hry (rozehrávka, podání) 

 16:00 ukončení dne 

 

Čtvrtek: 

 8:30 až 9:00 tenisová rozcvička (hod tenisovým míčem do dálky) 

 9:00 až 11:00 tenisový trénink zaměřený na hraní bodů 

 11:00 až 11:30 úprava dvorců a odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět na dvorce 

 12:30 až 13:00 odpolední odpočinek, pohádky na videu 

 13:00 až 14:00 atletická olympiáda na fotbalovém hřišti 

 14:00 až 16:00 tenisový trénink zaměřený hru na síti 

 16:00 ukončení dne 

 

Pátek: 

 8:30 až 9:00 atletická sportovní rozcvička 

 9:00 až 11:00 zápasy dvouhry  

 11:00 až 11:30 úprava dvorců a odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět na dvorce 

 12:30 až 13:00 odpolední odpočinek, ukázka technických chyb úderů na videu 

 13:00 až 14:00 fotbalový zápas nebo interaktivní hry 

 14:00 až 16:00 zápasy čtyřhry 

 16:00 až 16:30 vyhlášení výsledků turnaje, medaile, diplomy, shrnutí tábora, 

ukončení 

 

Náhradní program: 

 8:30 až 9:00 rozcvička v badmintonové hale 

 9:00 až 11:00 badminton tenisovými raketami, hra tenisu o zeď 
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 11:00 až 11:30 odchod na oběd 

 11:30 až 12:30 oběd a návrat zpět 

 12:30 až 13:00 odpolední odpočinek 

 13:00 až 14:00 Atletická olympiáda v hale, fotbal v hale 

 14:00 až 16:00 badminton tenisovými raketami v hale, hra tenisu o zeď, dětské 

hry („rybičky rybáři“, hod na terč) 

 16:00 ukončení dne 

 

4.3 SWOT analýza 

Ve SWOT analýze porovnáme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby našeho 

příměstského tenisového tábora. 

 

Silné stránky 

 trenéři licencovaní od Českého tenisového svazu 

 moderní sportovní zázemí 

 široké sportovní zázemí 

 rozmanitá nabídka doplňkových sportovních aktivit 

 dobrá strategická poloha 

 dostupnost autem 

 

Všichni trenéři se zabývají trenérstvím tenisu již více než 5 let. Mají již zkušenosti 

z jiných příměstských táborů a tenisovým tréninkem dětí a mládeže se zabývají i během 

roku mimo letní sezonu. Trenéři prošli školením jak II. třídy, které je podmínkou 

k trénování, tak v roce 2013 absolvovali úspěšně trenérství III. třídy. 

 

Zázemí v Clubu Classic odpovídá vysokým standardům, je moderní a účelové. 

Sportovní zázemí v Clubu je široké a nabízí celou řadu sportovišť. Pro tenisty je 

v Clubu připraveno 10 upravených tenisových kurtů a to 8 antukových a 2 se 

syntetickou antukou. Dále je v Clubu badmintonová hala, s 5 badmintonovými kurty. 

Dříve to byl jeden tenisový kurt. Tato hala nám bude k dispozici v případě nepříznivého 

počasí, což je veliká výhoda, kterou mnoho konkurentů nedisponuje. V doplňkových 
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aktivitách můžeme také využít, fotbalové hřiště se speciálním umělým povrchem pro 

malou kopanou, posilovnu, kterou ale vzhledem k věku dětí nebudeme využívat. Do 

doplňkových aktivit zařadíme také plážový volejbal, který je možné si v areálu zahrát na 

4 kurtech. K dispozici je také jeden oddělený squashový kurt. 

 

Klub se nachází v klidném prostředí u břehu řeky Svratky nedaleko centra Brna. Jeho 

výhodou je klidná domácká atmosféra a dobrá dostupnost autem. 

 

Slabé stránky 

 první ročník 

 neznámost v povědomí široké veřejnosti 

 horší dostupnost Městské hromadné dopravy 

 

Největší slabou stránkou je, že náš příměstský tábor se pořádá prvním ročníkem, zatím 

nevešel do povědomí veřejnosti a nemůžeme navazovat na kladné zkušenosti dětí 

z předešlých ročníků.  

 

Nejbližší zastávka Městské hromadné dopravy je od Clubu vzdálena cca 200 metrů. 

Nevýhodou je pouze autobusová doprava. 

 

Příležitosti 

 vzrůstající zájem o volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 klientela 

 blízkost několika škol 

 potencionální sponzoři pro další ročníky 

 oslovit k spolupráci firmy zabývající se tenisovou výrobou 

 oslovit osobnosti tenisu ke krátké účasti na tenisovém táboře 

 

V dnešní době jsou si rodiče vědomi, že k správnému psychickému a fyzickému vývoji 

dítěte je zapotřebí sportovní aktivita. A není vhodný „sedavý způsob života“. Letní 

prázdniny jsou ideální čas, kdy se děti nenásilnou formou mohou seznámit s několika 

sportovními odvětvími.  
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Klientelou tábora budou převážně děti, které během roku navštěvují hodiny tenisu 

v Clubu Classic. A proto se nabízí příležitost k rozšíření klientely i o děti, které nemají 

s tenisem v Clubu Classic nic společného. O oslovení této klientely jsme se snažili 

převážně za pomoci letáků (Příloha 1), které jsme roznesli do ordinací lékařů, 

obchodních center a škol, kterých je v okolí několik. A to školy ZŠ nám. Svornosti, ZŠ 

Jana Babáka, ZŠ Sirotkova, ZŠ Jasanova a Soukromá ZŠ Rozmarýnová.  

 

Pro další ročníky by se měli najít sponzoři, kteří svým příspěvkem podpoří tábor a na 

oplátku jim bude nabídnuta reklama jak na internetových stánkách tak potiskem loga na 

tričkách, která děti dostanou. K Budoucí spolupráci by se měli oslovit 

sponzoři zabývající se tenisovou výrobou a to nejlépe tenisové značky, které by 

přilákaly klientelu. Na oplátku by mohli nabízet prodej svých výrobků na táboře. 

 

Další příležitost jak oslovit klientelu je získat pro krátkou účast na táboře tenisovou 

osobnost. Tato osobnost by nalákala děti pro získání podpisu a krátký tenis s legendou. 

Osobnost by mohla na krátký čas zaplacena ze zisku.  

 

Hrozby 

 hrozba konkurence 

 ekonomická krize 

 pracovní vztahy 

 

Hrozba konkurence je veliká, každým rokem přibývá počet příměstských táborů. 

Podrobný popis konkurence je zpracován v „Analýze konkurence“ (viz kapitola č. 3.4) 

 

Ekonomická krize by narušila rozpočty rodin a rodiny by neměli prostředky k zaplacení 

volnočasových aktivit dětí a mládeže, tudíž i našeho tábora.  

 

Pracovní vztahy jsou citlivé téma, které je nepředvídatelné, zatím není žádný 

předpoklad, že by na táboře konflikty vznikali. Ovšem tato možnost vždy existuje a 

případný konflikt je potřeba vždy otevřeně řešit.  
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4.4 Propagace 

K propagaci jsme využili letáky (Příloha 1), které jsme na přelomu března a dubna dali 

do škol, do ordinací lékařů, obchodních center a do společenských prostor samotného 

Clubu Classic. Dále jsme se zaměřili na internetovou propagaci. Provozovatelé tábora 

vytvořili kvalitní internetové stránky, které představují jak trenéry, tak příměstský tábor. 

Byly vytvořeny i stránky na sociální síti facebook, výhodou je vysoký počet uživatelů a 

reklama je na facebooku bezplatná. 

  

4.5 Sponzoring 

Se sponzoringem pro tento první ročník nepočítáme. Ale do dalších let to bude priorita 

v inovaci příměstského tenisového tábora v Clubu Classic. K Budoucí spolupráci by se 

měli oslovit sponzoři zabývající se tenisovou výrobou a to nejlépe tenisové značky, 

které by přilákaly klientelu. Na oplátku by mohli nabízet prodej svých výrobků na 

táboře. 

 

4.6 Strava 

Děti a mládež budou mít zajištěný po celý den pitný režim a dopolední ovocnou 

svačinu. Strava je zajištěná v restauraci Arka, která je vzdálená 10 minut chůze. Na 

místě jsou domluveny obědové porce pro děti a mládež ve vyváženém pestrém 

jídelníčku. 

 

4.7 Kalkulace 

Před začátkem organizace akce by se vždy měla sestavit kalkulace a předběžný 

rozpočet. Sestavení kalkulace nám poskytne předběžný odhad o výnosech, které by 

měla akce přinést a o nákladech, které vzniknou. 
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Předběžná kalkulace 

V předběžné kalkulaci je počítáno s účastí 12 dětí, je to ideální počet na 3 trenéry.  

 

Výnosy 

                                                               Tabulka 1 - Výnosy 

Počet dětí 1 8 10 12 15 

Výnos 2 690 Kč 21 520 Kč 26 900 Kč 32 280 Kč 40 350 Kč 
Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

Náklady 

Do nákladů v kalkulacích patří: 

 Pronájem v Clubu Classic, ve kterém jsou zahrnuty jak tenisové kurty, tak 

ostatní sportoviště 

 Strava a pití 

 Dary pro děti (tričko, medaile, diplomy) 

 Mzdy trenérům 

 Propagační materiál 

 Návštěva koupaliště 

 Pojištění 

 

 

                                               Tabulka 2 – Náklady za pronájmy 

Náklady za pronájmy Cena s DPH Sazba DPH Cena bez DPH  

Pronájam v Clubu Classic 9 000 Kč 15% 7 826 Kč 
                             Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

 

Pronájem, ve kterém jsou zahrnuty tři kurty (ideální počet pro 12 dětí), další sportoviště 

v Clubu Classic a při nepřízní počasí badmintonová hala (dříve jeden tenisový kurt). 
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                                              Tabulka 3 - Náklady za ostatní 

Náklady za ostatní Cena s DPH DPH Cena bez DPH 

Jídlo 4 200 Kč 15% 3 652 Kč 

Pití 96 Kč 15% 83 Kč 

Ovoce 240 Kč 15% 209 Kč 

Tričko 1 800 Kč 21% 1 488 Kč 

Medaile 240 Kč 21% 198 Kč 

Koupaliště 600 Kč 15% 522 Kč 

Pojištění 600 Kč     

Hrubé mzdy 13 500 Kč     

Propagační letáky 300 Kč 21% 248 Kč 

Diplomy 50 Kč 21% 41 Kč 

Celkem 21 626 Kč   6 441 Kč 
                             Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

 

 

 

                                  Tabulka 4 - Zisk 

Náklady za pronájmy a za ostatní 30 626 Kč 

Výnosy celkem 32 280 Kč 

Zisk 1 654 Kč 
          Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

V předběžné kalkulaci nám vyšel zisk 1654 Kč 

 

Rozpočet 

Rozpočet byl opět prováděn při účasti 12 dětí (3 trenéři, 3 kurty) 

 

3 trenéři x 5 dnů x 8 hodin x 112,5 Kč                                                               13 500 Kč 

 

Strava pro 12 dětí x 5 dnů x 70 Kč                                                                       4 200 Kč 

 

Pronájem v Clubu na den 1 800 Kč x 5 dnů                                                         9 000 Kč   

 

Pití pro 12 dětí x 5 dnů x 1,6 Kč                                                                                96 Kč 
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Ovoce pro 12 dětí x 5 dnů x 4 Kč                                                                            240 Kč 

 

Tričko pro 12 děti x 150 Kč                                                                                  1 800 Kč 

 

Medaile 6 x 40 Kč                                                                                                    240 Kč 

 

Koupaliště pro 12 dětí x 50 Kč                                                                                600 Kč 

 

Pojištění pro 12 dětí x 50 Kč                                                                                    600 Kč  

 

Propagační letáky 150 x 2 Kč                                                                                  300 Kč 

 

Diplomy pro děti 12 x 4,2 Kč                                                                                    50 Kč 

 

4.8 Bod zvratu 

Bod zvratu nám slouží ke zjištění minimálního počtu uchazečů k získání zisku. Proto 

jsem vypočítal celkové náklady při účasti 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 dětí.   

 

                                                           Tabulka 5 - Náklady na počet účastníků 

Náklady/počet  1 3 5 8 10 12 15 

Jídlo 350 Kč 1 050 Kč 1 750 Kč 2 800 Kč 3 500 Kč 4 200 Kč 5 250 Kč 

Pití 8 Kč 24 Kč 40 Kč 64 Kč 80 Kč 96 Kč 120 Kč 

Ovoce 20 Kč 60 Kč 100 Kč 160 Kč 200 Kč 240 Kč 300 Kč 

Tričko 150 Kč 450 Kč 750 Kč 1 200 Kč 1 500 Kč 1 800 Kč 2 250 Kč 

Medaile 20 Kč 60 Kč 100 Kč 160 Kč 200 Kč 240 Kč 300 Kč 

Koupaliště 50 Kč 150 Kč 250 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 750 Kč 

Pojištění 50 Kč 150 Kč 250 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč 750 Kč 

Hrubé mzdy 4 500 Kč 4 500 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč 13 500 Kč 13 500 Kč 18 000 Kč 

Propagační 
letáky 25 Kč 75 Kč 125 Kč 200 Kč 250 Kč 300 Kč 375 Kč 

Diplomy 4 Kč 12 Kč 20 Kč 32 Kč 40 Kč 48 Kč 60 Kč 

Pronájem 3 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč 

Celkem 8 177 Kč 9 531 Kč 18 385 Kč 20 416 Kč 26 270 Kč 30 624 Kč 37 155 Kč 

Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 
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Celkové náklady jsem odečetl od příjmů, získal jsem zisk a nebo ztrátu. 

 

                                                                          Tabulka 6 - Bod zvratu 

  1 3 5 8 10 12 15 

Příjmy 2 690 Kč 8 070 Kč 13 450 Kč 21 520 Kč 26 900 Kč 32 280 Kč 40 350 Kč 

Náklady celkem 8 177 Kč 9 531 Kč 18 385 Kč 20 416 Kč 26 270 Kč 30 624 Kč 37 155 Kč 

Zisk/ztráta -5 487 Kč -1 461 Kč -4 935 Kč 1 104 Kč 630 Kč 1 654 Kč 3 195 Kč 

Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

                                                                    Graf 1 - Bod zvratu 

 

Zdroj: Vlastní, zpracování vlastní 

 

Z výše uvedené tabulky a grafu je patrné, že bod zvratu nastává mezi 5 a 8 účastníky, a 

přitom při 5 účastnících je tábor ještě ve ztrátě. Jistí si můžeme být pouze tím, že zisk 

budeme vytvářet od 8 a více účastníků. 

 

4.9 Cena tábora 

Ceny přímé konkurence se pohybují od 2300 Kč do 3000 Kč. Cena je stanovena tak aby 

zajistila ziskovost tábora a přitom byla konkurence schopná. V ceně je zahrnuta strava, 
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pitný režim, 4 hodiny tenisu s trenérem, doprovodný program s volnočasovými 

aktivitami, návštěva koupaliště, v případě nepřízně počasí se navštíví Anthropos místo 

koupaliště. Dále jsou pro děti připraveny trička, medaile a diplomy. Zároveň mají děti 

sjednáno úrazové pojištění. Cena byla tedy stanovena na 2690 Kč. 

  

4.10 Slevy a storno poplatky 

Protože se bude konat první ročník, nemůžeme udělovat slevy za loňskou účast. Cena 

bude pro všechny stejná 2690 Kč rozdělená na zálohu 1690 Kč, která bude zaslána na 

účet a doplatek na místě, který bude činit 1000 Kč. 

Nebude-li účastník omluven 30 dní před zahájením tábora, platí se storno poplatek    

845 Kč. 
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5 Závěr 

Cíl práce byl splněn, na základě analýzy současného stavu v péči o mládež ve vybraném 

tenisovém táboře jsme zjistili, že příměstský tábor pro děti lze organizovat za těchto 

podmínek:  

- provozovatel musí mít na živnost vázanou vysokoškolské vzdělání ve studijním 

programu a studijním oboru zaměřeném na sport, tělovýchovu, tělesnou kulturu, nebo 

mít vyšší odborné vzdělání zaměřené na sport, tělesnou kulturu, tělovýchovu či 

osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

- trenéři musí mít zkušenosti s vedením dětí a s trénováním 

- místo konání tábora by mělo mít široké a moderní sportovní zázemí 

- tábor by měl nabízet rozmanité sportovní aktivity, které obohatí hlavní náplň tábora    

- podmínkou je vytvoření a stanovení bodu zvratu abychom věděli, při jakém počtu 

účastníku je tábor ziskový, také sestavení předběžné kalkulace a rozpočtu vede 

k přehledu o nákladech a výnosech tábora 

- je důležité zaměřit se na propagaci tábora, pomocí letáků, internetových stránek a 

sociálních sítí 

- náskok oproti konkurenci se dá získat oslovením firem zabývajících se tenisovou 

výrobou ke spolupráci 

- další zajímavou možností je oslovit osobnosti tenisu k účasti na sportovním táboře 

Vzhledem ke všem provedeným analýzám, předběžným kalkulacím, vypočítání bodu 

zvratu vyšlo, že tábor je konkurence schopný a vyplatí se ho pořádat. 
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                                                                          Příloha 1 - Leták 

 

  



 

 

Příloha 2 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací 

akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční 

členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování 

vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V 

příloze č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití některých potravin 

a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka 

zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní 

způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této vyhlášce 

minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě. 

 

§ 2 

Umístění 

Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad 

stanovené limity
1)

 nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor
2)

. 

K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cesta. 

1) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb. 

2) § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb. 

Vyhláška č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

"§ 3 

Prostorové podmínky 

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. Stavby využívané pro pořádání 

zotavovacích akcí pro děti s omezením schopností pohybu a orientace musí být v souladu s 

požadavky zvláštního právního předpisu.
4)

 

(2) Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory 

pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí 

musí být izolovány proti vlhku. 

(3) Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb stanoví zvláštní právní předpis.
5)

 

Ve stanových táborech se prostory pro stravování, kterými může být například přístřešek nebo 

velký stan, skládají z jídelny, kuchyně, umývárny nádobí a skladovacího prostoru. Tyto 

prostory, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepříznivými 

zevními vlivy. V kuchyních nesmí docházet ke křížení provozu.
5)

 Musí být zajištěn dostatek 

pracovních ploch. Látky, suroviny, polotovary a potraviny (dále jen "potraviny") musí být 

skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem.
6)

 

Skladované potraviny se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány 

zevními vlivy. Samostatné pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného 

pro styk s potravinami, musí být označeny a musí být různé pro práci s tepelně neopracovanou 

potravinou a tepelně opracovaným pokrmem. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být 

odděleno; toto nádobí lze mýt jen v pitné vodě. Ve stavbách, v nichž se stravování zajišťuje jen 

po dobu konání zotavovacích akcí, musí být dodrženy alespoň výše uvedené požadavky 

stanovené pro stanové tábory. 

(4) Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí 

jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité 

vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U stanových táborů 

se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty. 



 

 

U stanových táborů lze zajistit denní umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá 

hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání.
7)

 Na všech zotavovacích akcích musí 

být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. Koupání 

nebo osprchování v teplé vodě lze nahradit použitím sauny, pokud to zdravotní stav dítěte 

dovolí. 

(5) Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Do počtu 20 dětí se zřizují dva záchody, 

na každých dalších 20 dětí jeden další záchod. V blízkosti záchodů musí být možnost umýt si 

ruce v tekoucí vodě. Suché záchody musí zajišťovat intimitu a musí se denně zasypávat 

zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem. Před opuštěním tábořiště se suché záchody 

zasypou zeminou a označí, pokud nejde o záchody umístěné na jímce. 

(6) Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených 

umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí 

mít svůj vlastní záchod. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani 

nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Ve stanových táborech 

se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech. Léky a zdravotnická dokumentace 

účastníků zotavovací akce musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné 

nepovolané osoby. 

4) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

5) Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

6) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.". 

4. V § 4 odstavec 2 zní: 

"(2) Prostory ve stavbách musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením.
3)

 Plocha na 

jedno dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí 

splňovat podmínku zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnost pohybu mezi 

jednotlivými lůžky.". 

5. V § 4 odst. 3 se slova "bočnicí zabraňující" nahrazují slovy "zábranou proti". 

6. V § 5 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8) znějí: 

"(2) Pitná voda musí odpovídat hygienickým požadavkům stanoveným zvláštním právním 

předpisem.
8)

 Zotavovací akce se přednostně zásobují pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo z 

veřejné studny označené jako zdroj pitné vody. K případnému donášení nebo dovozu pitné vody 

musí být použity pouze uzavřené nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s 

pitnou vodou a vyčleněné k tomuto účelu. Označené nádoby s dováženou nebo donášenou 

pitnou vodou musí být ukládány na chladném a stinném místě. 

(3) K účelům osobní hygieny, s výjimkou čištění zubů, a k úklidu lze používat vodu vyhovující 

hygienickým limitům ukazatelů vody ke koupání ve volné přírodě.
7)

 

8) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její 

kontroly.". 

7. V § 7 odst. 3 větě druhé se slovo "stanových" zrušuje. 

8. V § 7 odst. 4 poslední věta zní: "Stavba užívaná při jiné podobné akci pro děti,
12)

 v níž se 

stravování zajišťuje jen po dobu konání takové akce, musí splňovat požadavky podle § 3 odst. 

3.". 

9. V § 7 odst. 5 se slova "v příloze" nahrazují slovy "v příloze č. 1". 

10. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a její bod 1 zní: 

"1. Na zotavovacích akcích pro děti nelze podávat tyto potraviny: 

a) mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo tržní síť),
13)

 

b) zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,
13)

 

c) tepelně neopracované masné výrobky,
14)

 

d) tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich,
14)

 

e) nedostatečně tepelně opracovaná vejce a výrobky z nich,
14)

 



 

 

f) majonézu vlastní výroby a výrobky z ní.
14)

". 

 

§ 4 

Ubytování, vybavení a úklid 

(1) Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným 

ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte. Osoby činné při zotavovací akci jako 

dozor se ubytují odděleně v blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti 

ošetřovny s izolací. 

(2) Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a 

vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací. 

(3) Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem, dále po 

znečištění a po odchodu dítěte z důvodu nemoci. Manipulace s ložním prádlem při výskytu 

infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Při použití lůžek s opakovaně 

užívanou matrací nebo slamníkem musí být lůžko vybaveno vyměnitelným povlakem nebo 

čistou textilií pokrývající celou plochu lůžka. Čisté ložní prádlo musí být skladováno tak, aby 

nedošlo k jeho znečištění. Použité ložní prádlo, které musí být uloženo vždy odděleně od 

čistého, musí být skladováno v ochranných úložných nebo transportních obalech. 

(4) Před zahájením zotavovací akce, mezi jejími jednotlivými běhy a po ukončení zotavovací 

akce musí být proveden úklid a úprava všech prostor sloužících zotavovací akci. 

(5) V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor sloužících 

zotavovací akci. Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením osob činných při 

zotavovací akci. Děti však nesmějí provádět úklid záchodů. 

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

§ 5 

Zásobování vodou 

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle 

právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu
5)

 tak, aby jí byl dostatek k pití, 

čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob 

vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace. 

(2) K případnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze čisté uzavíratelné 

nádoby zhotovené z materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné k tomuto 

účelu. Označené nádoby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí být ukládány na 

chladném a stinném místě. 

5) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 6 

Odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami 

(1) S odpady je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními 

předpisy.
10)

 Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a 

dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů. Odpady se skladují mimo prostory, kde 

se manipuluje s potravinami. 

(2) S odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za 

podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
11)

 

10) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 

Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. 



 

 

11) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 

114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. 

 

§ 7 

Stravování 

(1) Prostory pro stravování, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před 

nepříznivými zevními vlivy; musí zahrnovat alespoň prostory pro přípravu pokrmů, konzumaci 

pokrmů, mytí nádobí a skladování potravin. V prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke 

křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů, které se 

mohou vzájemně negativně ovlivňovat. 

(2) Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami
6)

. 

Pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí 

být označeny a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly 

potraviny nebo pokrmy chráněny před kontaminací, která by mohla způsobit, že by potraviny 

nebo pokrmy byly zdravotně závadné. 

(3) Zařízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, 

dezinfikovány. Čištění se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin 

nebo pokrmů. Musí být zajištěny odpovídající podmínky pro mytí potravin, nádobí a rukou osob 

vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí 

být odděleno. 

(4) Potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním 

předpisem
7)

. Skladované potraviny nebo pokrmy se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být 

negativně ovlivňovány zevními vlivy. Během zotavovací akce nesmí být podávány ani k 

přípravě pokrmů používány potraviny stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce; v příloze jsou 

dále stanoveny podmínky, za kterých lze některé potraviny podávat nebo používat. 

(5) Denně musí být pro děti na zotavovací akci zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a 

večeře. Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí 

snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem 

musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník. 

(6) Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v 

krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení. 

(7) Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při 

pomocných pracích. Na zotavovací akci do 50 účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě 

stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování. Zdravotní stav dětí, které 

se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem. 

(8) I pokud je stravování zajištěno prostřednictvím provozoven stravovacích služeb, musí být 

zajištěno splnění požadavků upravených v odstavcích 4, 5 a 6. 

5) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 

potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

12) § 12 zákona č. 258/2000 Sb. 

 

§ 8 

Režim dne 

(1) V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. 

Doba vymezená pro spánek musí činit nejméně 9 hodin pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro 

děti starší. Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí. 

(2) Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. 

Při soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech zotavovací akce musí být třetí den 



 

 

vyhrazen odpočinku. Na putovní zotavovací akci stanoví den odpočinku s přihlédnutím k 

tělesné zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. 

(3) Osoby činné při zotavovací akci jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny 

dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují, 

zda děti dodržují osobní hygienu. 

(4) Koupání dětí musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým 

schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor. 

Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se 

děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení. 

(5) Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí 

přesáhnout 6 hodin denně. 

 

§ 9 

Závěrečné ustanovení 

Zrušují se:  

1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o 

zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost. 

2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 445/1992 Sb., kterou se mění a 

doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., 

o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost. 

 

 § 10 

Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Příl.1 

Podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 

1. Na zotavovacích akcích nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které mohou být 

zdravotně závadné. 

2. Technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou 

výrobní praxí. 

3. Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního 

právního předpisu
7)

, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například 

zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci. 

5) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 

potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13) § 9 vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a 

oleje, ve znění vyhlášky č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000 Sb. 

14) Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, 

vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 89/2000 Sb. 

15) § 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 107/2001 Sb. 

16) § 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2000 Sb. 



 

 

17) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o 

způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Příl.2 

Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě 
Rozsah školení 

 
------------------------------------------------------------------ 

                                               Počet hodin 

Téma                                     ------------------------- 

                                         Teorie   Praxe    Celkem 

------------------------------------------------------------------ 

1. Základy stavby a funkce   

   lidského těla                           3        -        3  

------------------------------------------------------------------ 

2. První pomoc - teoretická část          10        -       10 

------------------------------------------------------------------ 

3. První pomoc - praktická část            -       16       16 

------------------------------------------------------------------ 

4. Péče o nemocné                          2        2        4 

------------------------------------------------------------------ 

5. Základy zdravotnické dokumentace        1        -        1 

------------------------------------------------------------------ 

6. Práva a povinnosti zdravotníků  

   zotavovacích akcí                       2        1        3 

------------------------------------------------------------------ 

7. Hygiena a epidemiologie                 3        -        3 

------------------------------------------------------------------ 

Celkem                                    21       19       40 

------------------------------------------------------------------ 

Obsah školení 

1. Základy stavby a funkce lidského těla 

1.1. Stavba a funkce lidského těla 

1.2. Pohybové ústrojí 

1.3. Krevní oběh, krev 

1.4. Trávicí ústrojí 

1.5. Dýchací ústrojí 

1.6. Vylučovací ústrojí 

1.7. Kožní ústrojí 

1.8. Pohlavní systém mužů a žen 

1.9. Smyslové ústrojí 

1.10. Nervové ústrojí 

1.11. Látkové řízení organismu 

2. První pomoc - teoretická část 

2.1. Druhy zdravotnické první pomoci:  

2.1.1. první pomoc 

2.1.2. první lékařská pomoc 

2.1.3. odborná lékařská pomoc 

2.1.4. specializovaná lékařská pomoc 

2.1.5. technická první pomoc 

2.1.6. transport raněného 

2.2. Základní druhy zdravotnického třídění:  

2.2.1. indikační 

2.2.2. místní, odsunové 

2.2.3. prognostické 

2.3. Prevence úrazů:  

2.3.1. při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu 

2.3.2. vazba na věkové zvláštnosti dětí 



 

 

2.4. Poskytování první pomoci:  

2.4.1. prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a oběhová selhání, 

protišoková opatření) 

2.4.2. úraz elektrickým proudem 

2.4.3. tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití, poskytnutí první pomoci na 

hladině, neodkladná resuscitace tonoucích) 

2.4.4. bezvědomí 

2.4.5. křečové stavy a intoxikace 

2.4.6. poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha 

2.4.7. poranění pohybového ústrojí 

2.4.8. náhlé bolesti břicha a hrudníku 

2.4.9. alergické reakce 

2.4.10. rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání 

2.4.11. šok 

2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště apod.) 

2.6. Zásady pro poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky 

3. První pomoc - praktická část 

3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace na resuscitačním fantomu 

3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:  

3.2.1. šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých materiálů 

3.2.2. hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny - balíček 

3.3. Práce s obvazovými materiály podle účelu:  

3.3.1. krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace 

3.3.2. nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace 

3.4. Manipulace, polohování a transport:  

3.4.1. polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku příslušných postupů 

3.4.2. nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci 

3.4.3. způsoby naložení raněných na různé druhy transportních prostředků (využití improvizace 

i typizovaných transportních prostředků) 

3.4.4. způsoby vyšetřování 

3.4.5. zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost) 

4. Péče o nemocné 

4.1. Zdravotnická etika, přístup k nemocnému 

4.2. Základy psychologie nemocného 

4.3. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, 

vědomí, příjem a výdej tekutin) 

4.4. Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku 

4.5. Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy 

4.6. Stravování nemocného 

4.7. Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění 

4.8. Vliv prostředí na pacienta  

5. Základy zdravotnické dokumentace 

5.1. Evidence bezinfekčnosti 

5.2. Evidence lékařských potvrzení 

5.3. Evidence zdravotních průkazů pracovníků tábora 

5.4. Vedení zdravotnického deníku 

5.5. Práce se zdravotním a očkovacím průkazem 

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 

6.1. Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor 

6.2. Činnost při odjezdu 

6.3. Činnost při příjezdu - kontrola podmínek 

6.4. Zdravotní filtr 

6.5. Vybavení ošetřovny 

6.6. Izolace 

6.7. Spolupráce s patronátním lékařem 



 

 

6.8. Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci 

7. Hygiena a epidemiologie 

7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí 

7.2. Hygiena životního prostředí 

7.3. Odstraňování odpadních látek 

7.4. Hygiena výživy (stravovací služba) 

7.5. Prevence šíření nákazy:  

7.5.1. zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, 

izolace, karanténa 

7.5.2. nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, 

antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy 
 

Příl.3 

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
  

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ 

AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

                                                 Evidenční číslo 

posudku: 

 
 

1. Identifikační údaje 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

| Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:                         | 

|                                                                                      | 

| Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:                                     | 

|                                                                                      | 

| IČO:                                                                                 | 

|                                                                                      | 

| Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:                              | 

|                                                                                      | 

| Datum narození posuzovaného dítěte:                                                  | 

|                                                                                      | 

| Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky           | 

| posuzovaného dítěte:                                                                 | 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

2. Účel vydání posudku 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

|                                                                                      | 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

3. Posudkový závěr  

 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

| A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci                  | 

|                                                                                      | 

| a) je zdravotně způsobilé*)                                                          | 

| b) není zdravotně způsobilé*)                                                        | 

| c) je zdravotně způsobilé s  omezením*) **) .......................                  |    

|                                                                                      | 

| B) Posuzované dítě                                                                   | 

|                                                                                      | 

| a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:   ANO  -  NE                       | 

|                                                                                      | 

| b) je proti nákaze imunní (typ/druh):                                                | 

|                                                                                      | 

| c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):                              | 

|                                                                                      |   

| d) je alergické na:                                                                  |  

|                                                                                      | 

| e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):                                          | 

|                                                                                      | 

| Poznámka:                                                                            | 

| *)  Nehodící se škrtněte.                                                            | 

| **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede    |  

|     se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci         |  



 

 

|     a škole v přírodě.                                                               | 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

4. Poučení   

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

| Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., | 

| o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na    | 

| jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání            | 

| poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání         | 

| lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že          | 

| posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá        | 

| nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.                                                | 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

5. Oprávněná osoba 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

| Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:                                  | 

|                                                                                      |  

| Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další       | 

| příbuzný dítěte):                                                                    | 

|                                                                                      | 

| Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:                             | 

|                                                                                      | 

|                                                                                      | 

|                                        ..........................................    | 

|                                                   Podpis oprávněné osoby             | 

+--------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

 

 

 

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

 Datum vydání posudku                         Jméno, příjmení a podpis lékaře 

                                           razítko poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Příl.4 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

I. Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis) 

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika) 

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika) 

- přípravky k užití při průjmu 

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika) 

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika) 

- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika) 

- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika) 

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran 

- inertní mast nebo vazelína 

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál  

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry 

- náplast na cívce, různé rozměry 

- rychloobvaz na rány, různé rozměry 

- obinadlo elastické, různé rozměry 

- obvaz sterilní, různé rozměry 

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 

- šátek trojcípý 

- vata obvazová a buničitá 

- teploměr lékařský 

- rouška resuscitační 

- pinzeta anatomická 

- pinzeta chirurgická rovná 



 

 

- lékařské rukavice pryžové 

- rouška PVC 45 x 55 cm 

III. Různé  

- nůžky 

- zavírací špendlíky, různé velikosti 

- záznamník s tužkou 

- svítilna/baterka včetně zdroje 

 

 


