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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání 

letního sportovního tábora pro děti. Zaměřuje se na strategické analýzy, především na 

analýzu konkurenčního prostředí, marketingový mix, kalkulace a sestavení rozpočtu 

tábora. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace, technické, materiálové a 

personální zabezpečení a vlastní návrhy řešení, nezbytné pro vytvoření nabídky 

podnikatelského plánu letního tábora. 

 

Abstract 

 

 The bachelors theses focuses on business plan preparation process of organizing 

a sports summer camp for children. It mainly describes the strategic analysis, especially 

the competition analysis, marketing mix, calculations and budgeting. This work includes 

all the necessary information, technical, material support, staffing and original 

suggestions for solutions needed to prepare a summer camp business plan. 
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ÚVOD 

 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Podnikatelský plán pro pořádání 

letního sportovního tábora pro děti. Téma je mi blízké nejen díky studijnímu oboru, ale 

především pro svou vášeň ke sportu a organizování zážitkových akcí, ale především proto, 

abych mohla naplánovat a zorganizovat dlouho očekávanou akci pro děti, navštěvující 

můj kroužek. 

 

 V této práci se budu věnovat kompletní přípravě a plánování letního pobytového 

sportovní tábora, průzkumu trhu, strategickým analýzám, prozkoumám konkurenci v 

okolí, zajistím potřebný marketing, technické a materiálové zabezpečení, personál a 

vhodné prostředí pro realizaci podnikatelského plánu. 

 

 Letní tábor je zaměřen na děti ve věku od šesti do patnácti let, ale výjimkou se 

mohou stát také mladiství, kteří navštěvují naše pravidelné tréninky. Soustředit se budu 

zejména na oslovení našim stálých členů, ale také jejich příbuzných a kamarádů. 

Osloveny budou i děti v základních školách v Kopřivnici a široká veřejnost. Tábor by měl 

dětem přinést nevšední zážitky, plné pohybu a tvoření, měl by být vysvobozením ze 

stereotypu tráveném ve městech v době prázdnin. 

 

 Tábor je zaměřen především na capoeiru a kulturu spojenou s Brazílií. Program 

bude stanoven tak, aby odpovídal dětem, které jsou s capoeirou seznámeny již dlouhá léta, 

ale i těm, kteří nemají žádné zkušenosti. Letní tábor bude kombinací sportu a táborových 

dovedností, které by mělo získat každé dítě. Dále se děti dostanou do kontaktu s novými 

kamarády a naučí se fungování v kolektivu a skupině. Avšak hlavním cílem je dětem 

zpestřit prázdniny a pomoct vytvořit nezapomenutelné zážitky. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

1.1 Cíl práce 
 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout podnikatelský plán pro pořádání letního 

tábora pro děti ve věku od 6 do 15 let se zaměřením na capoeiru. 

 Mezi dílčí cíle patří analýza konkurenčního prostředí, využití SWOT analýzy 

a konceptu 4P, seznámení se s vyhláškami, týkající se organizování a pořádání dětských 

táborů. Dále se budu zaobírat sestavením rozpočtu a kalkulace ceny, programu tábora, 

přípravou potřebných materiálů, dokumentů a personálním zabezpečením. 

 Veškeré informace budu čerpat z odborných a ověřených zdrojů, které je 

potřeba pečlivě prostudovat, z materiálů a informací poskytnutých od pracovníků 

organizací pro mládež, a vlastních vědomostí. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

 
 Při tvorbě podnikatelského plánu nejprve provedu analýzu konkurenčního 

prostředí, stanovím si potencionální hrozby a příležitosti pomocí SWOT analýzy. Pomocí 

marketingového mixu a vytvořené ankety provedu průzkum trhu. Ke stanovení ceny 

použiji vhodný kalkulační vzorec a na základě zjištěných nákladů sestavím rozpočet 

letního tábora.  
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2.1 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

 

 „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 

Hisrich & Peters takto definují podnikatelský plán. 

 

 Podle Korába (Koráb, 2007) je podnikatelský plán je písemný dokument, 

sloužící pro stanovení jakési „osnovy“ podnikání, která zahrnuje plánování veškerých 

výdajů a díky tomu se stává důležitým zdrojem k získání externích investorů nebo pro 

získání lepších podmínek leasingových společností. Dále slouží ke kontrole 

podnikatelských aktivit. Pokud se tyto aktivity liší od plánovaných, je třeba najít kde, jak 

hodně a proč. 

 

 „Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a 

dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k dosažení těch cílů.“ (Orlík, 2011) 

 

 Stanovené cíle by měly splňovat určitá kritéria, známá jako metoda SMART: 

(Sedláčková, 2006) 

 Stimulace – stimulující, cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků 

 Měřitelnost - měřitelné 

 Akceptovatelnost – přijatelné pro ty, kdo je budou naplňovat 

 Reálnost - reálné 

 Terminovanost – vymezené v čase, termínovaný 

 

2.2 SESTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

 

 Zpracování podnikatelského plánu je důležitý nejen pro investory a banky, ale také 

pro samotného podnikatele. Ten si při sestavování podnikatelského plánu ujasní, jaké po-

stupy musí učinit v jednotlivých oblastech a které metody bude využívat. Při sestavování 
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podnikatelského plánu je zapotřebí, aby podnikatel znal odpovědi na následující otázky: 

(Srpová, 2011) 

 Jak oslovit zákazníky? 

 Na kterých trzích bude nabízet svůj produkt? 

 Jak silná je konkurence? 

 Jak se odliší od konkurence? 

 Kolik bude potřebovat zaměstnanců? 

 Bude mít dostatečné výrobní kapacity? 

 

Ale také si podnikatel pomocí podnikatelského plánu odpoví na následující otázky: 

 Kde se nyní nacházím? 

 Kam se chci dostat? 

 Jak toho chci dosáhnout? 

 

Obrázek č. 1: Podstata podnikatelského plánu 

(Zdroj: Koráb, 2008) 
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Zásady pro zpracování podnikatelského plánu  

 

Inovativní 

 - náš výrobek či služba musí mít přidanou hodnotu pro zákazníka a musí naplňovat 

jejich potřeby a požadavky lépe než naše konkurence, ale také lépe než dosavadní nabí-

zené produkty nebo služby 

 

Srozumitelný a uváženě stručný 

 - myšlenky a nápady prezentujeme v kratších větách, vyjadřujeme se jednoduše a 

nepoužíváme těžko vyslovitelná slova. Závěry v podnikatelském plánu uvádíme stručně, 

avšak nesmíme opomenout základní a důležitá fakta 

 

Logický a přehledný 

 - údaje uvedené v podnikatelském plánu musí být podložené fakty a systematicky 

na sebe navazovat, tvrzení si nesmí vzájemně odporovat. Plán by měl být přehledný, k 

čemu nám pomohou grafy a tabulky, bezchybný a měl by projít opakovanými korekcemi 

a připomínkami z další strany. 

 

Pravdivý a reálný 

 - pravdivost uváděných skutečností a reálnost předpovídaného vývoje by měla být 

samozřejmostí. 

 

Respektující rizika 

 - podnikání s sebou přináší i určitá rizika neúspěchu firmy či podnikatele. My 

musíme tato rizika respektovat, stanovit si, která rizika nám hrozí a navrhnout opatření 

na jejich eliminaci. (Srpová, 2010) 

 

2.3 Struktura podnikatelského plánu 

 

 Struktura podnikatelského plánu není pevně dána. Každý investor či banka si kla-

dou odlišné nároky na jeho formu a rozsah. V dnešní době mnoho investorů lpí pouze na 
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zpracování podnikatelského plánu formou prezentace, např. v programu MS PowerPoint 

z důvodu šetření času, naopak u banky se můžeme setkat s požadavky na mnoho dalších 

dokumentů a informací. (Srpová, 2011) 

 

 V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah pod-

nikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, avšak některé body by 

měl obsahovat každý podnikatelský plán. (Koráb, 2007) 

 

 Uvedeme si dva příklady struktur podnikatelského plánu, se kterými se můžeme 

běžně setkat. První uvádí Srpová v Podnikatelský plán a strategie:  

1. titulní list 

2. obsah 

3. úvod, účel a pozice dokumentu 

4. shrnutí 

5. popis podnikatelské příležitosti 

6. cíle firmy a vlastníků 

7. potenciální trhy 

8. analýza konkurence 

9. marketingová a obchodní strategie 

10. realizační projektový plán 

11. finanční plán 

12. hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

13. přílohy 

 

 Druhá struktura obsahuje základní atributy, které by neměly chybět v žádném pod-

nikatelském plánu, ať už je sestaven pro jakýkoliv podnik. (Koráb, 2007) 

1. titulní strana 

2. exekutivní souhrn 

3. analýza trhu 

4. popis podniku 

5. výrobní plán 
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6. marketingový plán 

7. organizační plán 

8. hodnocení rizik 

9. finanční plán 

10. přílohy 

 

2.3.1 Titulní strana 

 Uvádí stručný obsah podnikatelského plánu, jako například: 

 název a sídlo společnosti 

 jména podnikatelů a kontakty (telefon, e-mail) 

 charakteristika podniku a povaha podnikání nebo způsob financování 

 struktura podniku 

 

2.3.2 Exekutivní souhrn 

 Cílem této kapitoly je zaujmout čtenáře, potencionální investory, aby pokračovali 

ve čtení celého podnikatelského plánu. Exekutivní souhrn je v podstatě výtah nejdůleži-

tějších aspektů z celého dokumentu: 

 hlavní myšlenka podnikatelského plánu 

 silné stránky 

 očekávání 

 stručné tabulky finančního plánu (výhledu na několik let) 

Obvykle se zpracovává až po zhotovení celého podnikatelského plánu. 

 

2.3.3 Analýza trhu 

 Zde řadíme zejména analýzu konkurenčního prostředí, včetně slabých a silných 

stránek všech důležitých konkurentů a negativních vlivů na tržní úspěch podniku. Dále je 

zde detailní analýza odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Také 

je vhodné zahrnout do této kapitoly: 

 přírodní faktory 

 politickou situaci 
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 legislativní podmínky 

 analýza zákazníků, aj. 

 

2.3.4 Popis podniku 

 Klíčovými prvky jsou: 

 výrobky, služby 

 lokalita a velikost podniku 

 organizační schéma 

 technické vybavení 

 strategie podniku, cíle 

 průprava podnikatele 

 

2.3.5 Výrobní plán 

 Výrobní plán zachycuje celý výrobní proces. Mělo by být uvedeno vše, co podnik 

vyrábí a co k tomu potřebuje. Pokud se podnik nezabývá výrobou, plán bude obsahovat 

"obchodní plán" nebo popis poskytovaných služeb. 

 

2.3.6 Marketingový plán 

 Obsahuje: 

 způsob distribuce 

 způsob ocenění 

 propagaci 

 odhad objemu produkce/služeb 

 

2.3.7 Organizační plán 

 Hlavním obsahem organizačního plánu je "organizační struktura podniku". Zde je 

uvedena forma vlastnictví, management podniku, klíčoví vedoucí a určena nadřazenost 

pracovníků. 
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2.3.8 Hodnocení rizik 

 Zde je potřeba určit si největší rizika, vyplívající z konkurence, slabých stránek, 

apod. Dále je potřeba je analyzovat a připravit strategii jak jim předejít či je zmírnit a 

odstranit. 

 

2.3.9 Finanční plán 

 Finanční plán je důležitou částí podnikatelského plánu. Stanovuje potřebné ob-

jemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 

Zahrnuje definování cílů a variantních způsobů jejich dosažení. (Režňáková, 2003) 

 Finanční plánování by mělo vycházet z těchto principů: 

 Princip variantnosti - několik variant vypracování plánu 

 Princip permanentnosti - stálé upřesňování odchylek od předpokladu 

 Princip tvůrčího přístupu - nové inovace, finanční metody, apod. 

 

2.3.10 Přílohy 

 Zde se uvádí materiály, které nezařazujeme do samotného textu podnikatelského 

plánu. 

 

 “Podnikatelský plán je část procesu plánování v podniku. Jedná se o neustále 

opakující se proces.” (Koráb, 2007) 

Vyznačuje se čtyřmi konkrétními vlastnostmi: 

 

Obrázek č. 2: Podnikatelský plán, jako součást procesu plánování 

(Zdroj: Koráb, 2007) 
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2.4 STRATEGICKÉ ANALÝZY 

 "Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny pod-

statné faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a stra-

tegie podniku. S ohledem na dané cíle lze definovat dva základní okruhy její orientace, a 

to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností 

podniku. Tyto dva okruhy se vzájemně propojují a blízce spolu souvisejí." (Sedláčková, 

2006) 

  

 

Obrázek č. 3: Strategická analýza 

(Zdroj: Sedláčková, 2006) 

 

2.4.1 SWOT analýza 

 Název SWOT analýza je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a sice: 

(Blažková, 2007) 

  S = strenghts – silné stránky 

  W= weaknesses – slabé stránky 

  O = opportinities – příležitosti 

  T = threats – hrozby 
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 "Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného objektu, a dále z pohledu příle-

žitostí a hrozeb, kterým je nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven." (Koráb, 

2007) 

 

Silné stránky 

 - vnitřní faktory, díky nimž má firma silnou pozici na trhu. Jde o posouzení pod-

nikových schopností, dovedností, zdrojových možností, potenciálu. 

Konkrétní příklady - značka, patenty, lokalita a poloha, solidní cash-flow 

 

Slabé stránky 

  – znázorňují buď nedostatek silných stránek, nebo oblast firmy, ve které je firma 

slabá nebo disponuje nízkou úrovní některých faktorů. 

Konkrétní příklady - neznalost trhu, nekompletní pracovníci, předlužení 

 

Příležitosti 

   - představují možnosti, s jejichž realizaci stoupají vyhlídky na růst nebo lepší vy-

užití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. 

Konkrétní příklady - prudce rostoucí trh, vznik nových trhů 

 

Hrozby 

 - pokud podnik dostatečně rychle nereaguje na změny nebo nepříznivé situace, 

hrozí firmě úpadek či neúspěch. 

Konkrétní příklady - rostoucí konkurence, nové výrobky, růst ceny materiálu 



22 

 

 

Obrázek č. 4: SWOT analýza 

(Zdroj: www.vlastnicesta.cz, 2009) 

 

2.4.2 Marketingový mix 

 

 Koncept 4P neboli Marketingový mix je charakterizován souborem nástrojů, je-

jichž prostřednictvím může marketing ovlivňovat tržby. Tradiční nástroje marketingo-

vého mixu se označují jako 4P: výrobek (product), cena (price), místo (place) a propagace 

(promotion). (Kotler, 2003) 

  

 "Při určování marketingového mixu musí firma brát v úvahu charakter a cíle pod-

nikání. Marketingové oddělení se tak stává klíčovým útvarem, který určuje strukturu a 

intenzitu dílčích složek prvků marketingového mixu tak, aby bylo dosaženo určených stra-

tegických cílů." (Cooper, 1999) 

 

 V současné době některé firmy využívají o prvky obohacený marketingový mix v 

podobě tzv. 7P. Ke konceptu 4P jsou přidány prvky: (Srpová, 2011) 

 politics - politicko-společenská rozhodnutí 
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 public opinion - veřejné mínění 

 people - lidské zdroje 

 

 V praxi v souvislosti se vztahovým marketingovým mixem se používá i 

tzv. metoda 4C: 

 customer - zákazník 

 cost - náklady na zákazníka 

 convenience - pohodlná dostupnost 

 communication - komunikace 

 

 Avšak z pohledu podnikatelského plánu se zaměříme pouze na tradiční marketin-

gový mix, 4P. 

 

PRODUKT 

 - mezi jeho složky patří vlastnosti produktu a přidružené služby, které se vý-

znamně podílejí na uspokojení zákazníka. (Cooper, 1999) 

 

 Základní problémy produktové politiky: (Srpová 2011) 

• které produkty budeme nabízet, které uvedeme na trh a které budeme sta-

hovat ve sledovaném období 

• změny produktů (design, značka, balení, záruka, dodatečné služby) 

• objem vyráběných produktů 

• životní cyklus produktu - vývoj produktu, uvedení na trh, fáze zralosti a 

útlumu, postupy při inovaci nebo uvedení nové generace produktu na trh 
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Obrázek č. 5: Životní cyklus produktu 

(Zdroj: Blažková, 2007) 

 

 Zavádění 

 Při uvádění nového produktu na trh, využíváme různých strategií: 

 

 strategie rychlého sbírání (vysoká cena a vysoké náklady na propagaci) 

 strategie pomalého sbírání (vysoká cena a nízké náklady na propagaci) 

 strategie rychlého podnikání (nízká cena produktu a vysoké náklady na propagaci) 

 strategie pomalého pronikání (nízká cena produktu a nízké náklady na propagaci) 

 

 Etapa růstu 

 "Úspěšnost této etapy a strmost křivky růstu poptávky je odvislá na spokojenosti 

"prvních" skupin zákazníků šířící dále dobrou pověst produktu." (Kaňovská, 2009) 

 Poptávka se tak rozšiřuje a zároveň roste zisk z prodaných produktů. Cena pro-

duktu se odvíjí od konkurence. Do doby, než na trhu vzroste konkurence, je možné pro-

dukt udržovat na stálé úrovni. Avšak je třeba pracovat s propagací, zvyšováním kvality, 

doprovodnými službami atd. 
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Etapa zralosti 

 Na trh již vstoupila konkurence a nárůst prodeje se zpomaluje, avšak s dosažením 

celkového objemu. O délce trvání této etapy rozhoduje vylepšení všech prvků marketin-

gového mixu a schopnosti managementu podniku. 

 

 Etapa útlumu 

 Objem prodeje se začíná snižovat a cena produktu klesá. Na podniku stojí rozhod-

nutí, zda postupně zanechat výroby, nebo pokračovat z různých taktických důvodů, které 

ovšem potřebují nasazení dalších součástí prvků marketingového mixu. (Kaňovská, 

2009) 

 

CENA 

 - cena zahrnuje faktory, které s cenou produktu úzce souvisejí a výrazně ovlivňují 

kupní rozhodování zákazníků (nepříliš vysoká a nepříliš nízká). (Cooper, 1999) 

 

 Faktory od nichž se stanovuje výše ceny: (Srpová, 2011) 

 firemní cíle a cíle cenové politiky 

 náklady 

 poptávka 

 konkurence 

 fáze životního cyklu produktu 

 právní a regulační opatření 

 

PROPAGACE 

 "Složky propagace představují způsob komunikace s cílovou skupinou zákazníků. 

Je třeba si uvědomit, že propagace má širší význam než pouhá reklama." (Cooper, 1999) 

 "Analýza možností a způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o našich pro-

duktech a službách na trhu způsobem, který po nich vyvolá poptávku." (Koráb, 2007) 
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Osobní prodej (Srpová, 2011) 

 - finančně náročnější, ale za to nejefektivnější formou komunikace je osobní pro-

dej. Mezi prodejcem a zákazníkem je veden přímý dialog a to na: 

 obchodní setkání 

 veletrhy, výstavy 

 poradenství při prodeji 

 neformální setkání 

Public relations 

 - ke zvýšení image firmy, přispívá vztah ke všem tržním subjektům a zájmovým 

skupinám firmy (zaměstnanci firmy, média, široká veřejnost, státní orgány apod.), který 

tak nepřímo podněcuje poptávku po produktech či službách. 

 Patří zde: 

 charitativní dary, sponzoring 

 pravidelné poskytování informací veřejnosti 

 komunikace s médií 

 vydávání podnikových časopisů apod. 

Přímý marketing 

 -průzkum názorů zákazníků pomocí poštovní zásilky, telefonu, e-mailu aj. 

 

MÍSTO 

 - v marketingovém mixu tento pojem zahrnuje odvětví, které ovlivňují zařazení a 

dostupnost produktu na trhu (Cooper, 1999) 

 - analýza způsobu, jak zprostředkovat dodávku našich produktů a služeb k zákaz-

níkům (Koráb, 2007) 

 

2.4.3 Porterův model konkurenčních sil 

 

 "Náplní marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení informací o 

trhu a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, 

potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje." (Fotr, 

2005) 
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 Porterův model pěti sil se bude zaměřovat na formulování konkurenční strategie 

a uvedení podniku do vztahu k jeho prostředí. 

 

 "Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách, 

které jsou popsány v následujícím schématu."(Porter, 1994) 

 

Obrázek č. 6: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/) 

 

Nově vstupující firmy 

 Týká se nově stupujících subjektů na trh, které s sebou přinášejí mnoho hrozeb, 

jako například zvyšování nákladů, snižování cen produktů, které může vést k výslednému 

poklesu ziskovosti. Každý nově přicházející subjekt se snaží o získání podílu na trhu. 
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Nebezpečí substitučních výrobků 

 Je to možnost vstupu podobných výrobků na trh, které již existují. Jsou to pro-

dukty, které mohou splnit tutéž funkci, jako stávající produkt, ale zároveň jsou cenově 

atraktivní. 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

 "Odběratelé soutěží s odvětví tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality 

nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě - to vše na úkor ziskovosti 

odvětví." (Porter, 1994) 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Podmínky, které určují vliv dodavatelů, často firmy nemohou kontrolovat. Doda-

vatelé mohou uplatnit převahu tím, že sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb nebo 

zvýší cenu. 

 

Soupeření stávajících konkurentů 

 Soupeření probíhá mezi podniky, které působí na stejném trhu a zabývají se na-

bídkou podobných produktů a služeb. Své postavení mohou koordinovat pomocí mnoha 

strategií a využití lepšího marketingu a propagace. 
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2.5 Náklady 

 

 "Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářských prostředků podniku a vy-

jadřují proces tvorby nových hodnot." (Hanušová, 2007) 

  

 Výše nákladů je ovlivněna výrobními podmínkami, objemem výroby a oceněním 

práce, proto mají jednotlivé druhy nákladů v rozličných podnicích a v odlišných odvět-

vích různou výšku. 

 

 Sledování nákladů přispívá k plnění ekonomických úloh typu: 

 růst produktivity práce 

 zvyšování rentability 

 zvyšování kvality 

 růst zisku 

 snižování nákladů 

 

2.5.1 Členění nákladů 

 

 Náklady se člení dle mnoha hledisek: (Hradecký, 2003) 

Dle nákladových druhů: 

 Prvotní - jsou náklady vynaložené při vstupu do podniku, jen jedenkrát 

 Externí - vznikají spotřebou výrobků, prací a služeb jiných subjektů 

 Jednoduché - obsahují pouze jeden druh nákladů, nedají se již dále členit 

 

Dle účelu: 

 Náklady technologické - vznikají pouze v technologickém procesu a týkají se ur-

čité kalkulační jednice 

  - jde o náklady jednicové 
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Náklady na vytvoření, zajištění a udržení podmínek - jde o režijní náklady 

 

Dle závislosti na objemu prováděných výkonů: 

 Variabilní - náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce, jsou pro-

měnné 

 Dále je dělíme na: 

nadproporcionální - náklady se v celkové výši mění se změnou objemu výkonu rychlej-

ším tempem. Každý další vklad na jednotku objemu je vyšší 

 

proporcionální - náklady se v celkové výši mění se změnou objemu výkonu úměrně. 

Každý další vklad na jednotku objemu je stejný. 

 

podproporcionální - náklady se zvyšují při stoupajícím objemu, ale pomalejším tempem 

než objem výkonů. Každý další vklad na jednotku objemu je nižší. 

 Fixní - neboli pevné, zůstávají v určitém období neměnné (Kocmanová, 2005) 

Obrázek č. 7: Fixní a variabilní náklady 

(Zdroj: Kocmanová, 2005) 
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2.5.2 Kalkulační vzorce 

 

 Ke kalkulaci nákladů využíváme kalkulační vzorce, které nám poskytují přehled 

jednotlivých položek nákladů. Kalkulace můžeme uplatnit především při řízení hospo-

dárnosti nebo ke stanovení ceny. 

 

Všeobecný vzorec používaný v České republice: 

 

Tabulka č. 1: Všeobecný kalkulační vzorec 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  



32 

 

Ve vzorci dělíme náklady podle výkonů na 2 druhy: 

 

 Jednicové (přímé) - lze je hospodárně zjistit a přiřadit jednotlivým druhům vý-

robků 

 Režijní (nepřímé) - jsou společně vynakládány na více druhů výrobků nebo na 

provoz celého útvaru (Synek, 2002) 

 

2.5.3 Kalkulační metody 

 

 Kalkulace můžeme dělit z hlediska času uskutečnění na předběžnou (uplatňuje 

se především v rozpočetnictví) a výslednou (uplatnění v účetnictví). 

 

Kalkulační metody dělíme: (Synek, 2002) 

 

Kalkulace dělením: 

 Prostá 

 Dělení s poměrovými čísly 

 

Kalkulace přirážková: 

 Sumační 

 Diferencová 

 

Kalkulace sdružených produktů 
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2.6 Rozpočet 

 

 "Rozpočtem rozumíme stanovení, propočet nebo předpoklad budoucí výše ekono-

mické veličiny, sestavený v určité struktuře na určité období obvykle pro určité činnosti 

nebo vnitropodnikové útvary či podnik jako celek." (Kocmanová, 2005) 

 

 Dělíme je na operativní rozpočty, které slouží pro sestavení rozpočtu na kratší 

dobu, než jeden rok a dlouhodobé rozpočty, sestavované na delší období. (Kocmanová, 

2005) 

 

Dělení dle věcného hlediska: 

 vnitropodnikové 

 podnikové 

 dlouhodobé, v nichž se promítá podniková politika 

 

Vnitropodnikové rozpočty vyžadují rozlišení nákladů na jednicové a režijní. Úkolem 

těchto rozpočtů je zabezpečit hospodárnost režijních nákladů a vytvoření předpokladů pro 

správné určení výše režijních nákladů. 

 

Podnikové rozpočty zahrnují: 

 rozpočetní výsledovku 

 rozpočetní rozvahu 

 rozpočet peněžních toků 

 

Dlouhodobé rozpočty jsou charakteristické pro: 

 stanovení úkolu 

 vymezení úkolu v peněžních jednotkách 

 stanovení úkolu pro určité časové období 
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2.7 Bod zvratu 

 V počátečních fázích rozvoje nového podnikatelského plánu je důležité vědět, za 

jakých podmínek můžeme dosáhnout zisku. Analýza bodu zvratu je metoda užitečná ke 

stanovení toho, kolik výrobků musíme prodat nebo jakého objemu tržeb musíme dosáh-

nout, aby byl vývoj rovnovážný. 

 Bod zvratu ukazuje výši tržeb, kterých musí dosáhnout na pokrytí veškerých fix-

ních i variabilních nákladů. 

 

Fixní náklady + Variabilní náklady = Cena x Množství 

 

Po překročení tohoto bodu firma dosahuje zisku a naopak, při nedosažení bodu zvratu 

nastává pro firmu ztráta. (Hisrich, 1996) 

 

Výpočet bodu zvratu 

 

Pro výpočet bodu zvratu potřebujeme následující údaje: 

 variabilní náklady 

 fixní náklady 

 cena za jednotku 

 předpokládané prodeje 
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Obrázek č. 8: Graf bodu zvratu 

(Zdroj: Blažková, 2007) 

 

Vzorec pro výpočet bodu zvratu zní 

 

(TFC) celkové fixní náklady 

Q =____________________________________________________ 

  (SP) jednotková cena - (VC) jednotkové variabilní náklady 
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2.8 Rizika podnikatelského plánu 

 

 Podnikatelský plán s sebou přináší nejen naději na dosažení dobrých 

hospodářských výsledků, ale i rizika spojena s neúspěchem a nenaplnění očekávání. 

Některým příčinám se můžeme vyhnout již důkladnou přípravou samotného 

podnikatelského plánu. 

 

Rizika lže snížit pečlivou přípravou a vlastním zvážením: 

 Propracovanost plánu, vytyčené cíle a záměry, reálnost plánu 

 Znalost prostředí, ve kterém se nacházíme a analýza prostředí, ve které se 

nacházet chceme 

 Pochopení situace, cíle musí být reálné 

 Důkladná situační analýza a znalost konkurence (Hisrich, 1996) 

 

Rizika lze členit mnoha způsoby: 

 

 Podnikatelské riziko x čisté riziko 

 Systematické x nesystematické 

 Vnitřní x vnější 

 Ovlivnitelné x neovlivnitelné 

 Primární x sekundární (Fotr, 1999) 

 

Na úspěšnost podnikatelského plánu mají vliv: 

 

 Změna stavu hospodářství 

 Změna zákazníků - pokles poptávky 

 Změna technologie 

 Nárůst nebo změna konkurence 

 Změna klíčových zaměstnanců 
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 Změna prodejní ceny (Hisrich, 1996) 

 

Náplň řízení rizika 

 

 Základním cílem kontroly rizika projektů je zvýšit naději na úspěch a 

minimalizovat nebezpečí neúspěchu. 

 

Cílem řízení rizika projektu je zjistit: 

 bezvýznamné a málo důležité faktory 

 podstatné faktory a nejvíce působící na riziko daného podniku 

 jak velké je riziko a jeho přijatelnost 

 postupy, jakými je možné snížit riziko projektu na přijatelnou, ekonomickou a 

účelnou míru (Fotr, 1999) 

 

 Základem řízení rizika je systematický postup práce s rizikem a nejistotou, které 

směřují ke zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektů. 

 

Náplň řízení rizika nejčastěji rozdělujeme do těchto skupin: 

 určení faktorů rizika projektu 

 stanovení významnosti faktorů rizika 

 stanovení rizika projektu 

 hodnocení rizika projektu a přijetí opatření na jeho snížení 

 příprava plánů korekčních opatřeních (Fotr, 1999) 
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2.9 POPIS BOJOVÉHO UMĚNÍ CAPOEIRA 

 

 Původ capoeiry není dodnes zcela jasný. Stále přibývají nové a nové teorie a 

domněnky. Nejčastější tvrzení poukazuje na vznik capoeiry v době kolonialismu v 

Brazílii s přivezením afrických otroků, kdy otroci na základě rasové diskriminace a 

brutálního chování svých pánů a "vyšších vrstev", vyvinuli capoeiru, jako způsob 

sebeobrany. Capoeira byla později zakázaná, ale otroci se snažili zakrýt boj ladnějšími 

pohyby a předstírali tak formu tance s akrobatickými prvky. Začátkem 19. století byla 

capoeira zakázaná v jakémkoliv provedení a násilí rapidně vzrostlo. 

 Mestre Bimba, vlastním jménem Manoel dos Reis Machado, se narodil 

23. 11. 1899 v Salvadoru. Roku 1932 byla otevřena první akademie capoeiry, vedená 

Mestre Bimbou. 1937 byla oficiálně uznaná vládou a Mestre Bimba se stal prvním, kdo 

mohl legálně prezentovat toto umění. 

 V dnešní době capoeira kombinuje řadu pohybů a prvků, vycházejících z jiných 

bojových umění a aktivit, a proto se liší od původního stylu, dostává novou tvář a značně 

se rozšiřuje do všech koutů světa. 

 Capoeira pro většinu lidí, kteří se ji věnují, neznamená pouze nějakou formu 

pohybu a "sport", ale především je to pro ně "životní styl", radost a forma zábavy, která 

jim umožňuje rozvíjet flexibilitu, reflexy, motoriku, psychickou vyrovnanost, kondici, 

pohotové myšlení nebo komunikaci s lidmi. Capoeira je pohybová aktivita, která nabízí 

jak bojové techniky, tak akrobacii, hru na hudební nástroje, tanec a zpěv. 
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2.10 Pohybová aktivita dětí a mládeže 

 

Specifičnosti dětské pohybové aktivity (PA) 

 

 "Při řešení problémů pohybové aktivity dětí je třeba respektovat, že pohybová 

aktivita dětí má svá specifika" (Korvas, 2013) 

  

 Biologická specifika 

 Mezi hlavní determinanty PA dětí řadíme věk a pohlaví. Zdravé děti mají 

přirozenou potřebu být pohybově aktivní. Zanedbání PA v průběhu vývoje dítěte může 

mít za následek adaptační poruchy nebo se také může projevit na mentálním vývoji 

jedince. 

 Dětský organismus je přizpůsobený spíše pro krátkodobou a vysoce intenzivní 

zátěž. Jejich organismus se dokáže rychle regenerovat a to v poměrně krátkém čase. 

 

 Motorická specifika 

 Mezi 6. - 11. rokem života se děti učí novým pohybovým dovednostem poměrně 

rychle. Již v tomto období je patrný rozdíl mezi silou dívek a chlapců. 

 Pro PA dětí je typická vysoká míra flexibility. Aerobní vytrvalost, pohybová 

koordinace a přírůstek v pohybové rychlosti je nejpatrnější mezi 7. a 9. rokem dítěte. 

 

 Psychologická specifika 

 "Pohybová aktivita dětí je prostředkem uspokojení zvídavosti vlastní aktivitou, 

prostředkem pro získávání zkušeností, učení a poznávání." (Korvas, 2013) 

 Pravidelná PA má na pro dítě pozitivní přínosy zejména v sebevědomí, adaptaci, 

lépe se dokáží vyrovnat s neúspěchem a zvládají stresové situace lépe, než děti, které 

nejsou vedeny k žádné pohybové aktivitě. 

 

 Sociokulturní specifika 

 Zde je důležité již od rané fáze života dítě kladně vést k PA. Děti si osvojují 

návyky a životní styl svých rodičů, které dítě ovlivňují nadále po celý zbytek života v 
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rámci interaktivity a socializace. 

 

 Demografická specifika 

 Je důležité při PA dětí, zajištění vhodného prostředí. Dítě by se tam mělo cítit v 

bezpečí a mělo by disponovat příznivými podmínkami. Pro mládež a děti ve vyšším věku 

klademe důraz na dostatečné rozšíření nabídky PA a umožnění projevu kreativity a 

dovedností ve vyšší míře. 

 

 Pedagogická specifika 

 Období do puberty je nejúčinnější při osvojování sportovního chování, 

zdravotních, hygienických a sociálních návyků, které podporují PA po celý život. Proto 

je důležité děti správně motivovat, naučit je dodržovat pravidla a snažit se jít příkladem. 

 

 

2.11 Tvorba táborového programu 

 

 Programoví vedoucí musí při tvorbě táborového programu zohledňovat mnoho 

faktorů, ze kterých nadále vycházejí. Každý program by měl být originálem a přizpůsoben 

na míru tábora s konkrétním zaměřením. 

 

Faktory ovlivňující tvorbu programu: (Findejs, 2009) 

  

 Cíl a záměr 

 Zásadním faktorem, který nám ovlivňuje táborový program, je správně zvolený 

cíl a záměr. Programový vedoucí musí najít optimální poměr specializovaných a 

všeobecných aktivit. 

 

 Délka tábora 

 Při táborech trvajících 7 a méně dnů, volíme spíše takový program, který máme 

osvědčený a budeme mít úspěch. Na případné neúspěšné chyby by nezbyl čas na opravu 

a náhradu. Při táborech delšího trvání si můžeme dovolit experimentovat a zařadit 

netradiční aktivity nebo časově náročnější na přípravu. 
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 Počet dětí 

 Počet dětí je velice důležitý při sestavování programu. Programový vedoucí podle 

naplněné kapacity tábora zařazuje vhodné aktivity a úkoly a předběžně rozděluje děti do 

skupin, které mají následně spolu spolupracovat. Na základě počtu dětí také volíme 

potřebný personál. 

 

 Věk dětí 

 Věk dětí není důležitý jen při výběru aktivit a náplně tábora, ale také pro vhodnou 

prezentaci činnosti a jaký je její cíl. Následně pak lze jednu činnost prezentovat rozdílně 

pro odlišné věkové skupiny. 

 

 Pohlaví dětí 

 Je důležité při tvorbě programu brát na vědomí, že náplň by měla zaujmout jak 

holky, tak chlapce. Proto by se měli zařazovat aktivity tak, aby se každý cítil užitečný a 

potřebný. 

 

 Doplňující informace 

 Znalosti a přehled ohledně přihlášeného jedince je velkou výhodou. Pokud máme 

zaměření na děti, které navštěvují pravidelnou zájmovou činnost, máme výhodu v tom, 

že děti známe a víme, co od nich čekat. Pokud ale tvoříme program pro cizí děti, je velkou 

pomůckou získat hodnocení např. od rodičů, kde nám rodič sdělí, co dítě baví a naopak, 

v čem vyniká nebo co je pro něj nevhodné. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

 V této části se budu zabývat analýzou současného stavu a konkurence. Průzkum 

proběhne ve všech klubech, zabývajících se capoeirou jak v Brně, tak v Kopřivnici a jejím 

nejbližším okolím. Provozovatelem tohoto pobytového tábora, tedy v tomto případě 

právnická osoba v podobě příspěvkové organizace, je DDM Kopřivnice, ve kterém působí 

skupina Alma da Capoeira. DDM Kopřivnice každoročně pořádá letní tábory jak 

pobytové (týdenní i dvou týdenní), tak příměstské. Nabídka je velmi pestrá, tábory jsou 

zaměřené většinou na ten druh zábavy, který nabízí ve svých pravidelných kroužcích. 

 Pobytové tábory se zaměřením na capoeiru žádná organizace ve zkoumaném okolí 

nepořádá. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro tento podnikatelský plán, který bude 

atraktivní především pro děti, navštěvující pravidelně zájmovou činnost, kterou nabízíme, 

ale také pro širokou veřejnost, kterou může přilákat netradiční pojetí letního tábora. 

Program je uzpůsoben různé pokročilosti a nabízí spousty netradičních her a programu 

úzce spjatým s brazilskou kulturou a historií. Analýza současného stavu poukáže na silné 

a slabé stránky při pořádání letního pobytového tábora. 

 

3.1 Činnost skupiny Alma da Capoeira 

 

Skupina Alma da Capoeira 

  

 Skupina byla založena na začátku roku 2013. Zakladateli jsou Daniel Škárka a 

Denisa Bechná. Daniel Škárka se věnuje capoeiře již od roku 2004, od roku 2007 začal 

vyučovat capoeiru v DDM Kopřivnice pro děti i pro dospělé. Já se tomuto sportu začala 

věnovat od začátku roku 2008. Oba dva jsme byli vedeni brazilským mistrem. 

  

Co nabízí skupina Alma da capoeira? 

 pravidelnou zájmovou činnost 

 pořádání seminářů, workshopů, víkendových pobytů 

 pořádání letních táborů i příměstských táborů 
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Kde působí Alma da capoeira? 

Brno 

Od roku 2012 působí pod záštitou SVČ Lužánky - pracoviště Louka, pod vedením 

Denisy Bechné. Nabízí pravidelné tréninky pro děti od 6 do 10 let a pro dívky od 12 let. 

Kopřivnice 

 Od roku 2007 vyučuje Daniel Škárka pravidelnou zájmovou činnost v Domě dětí 

a mládeže v Kopřivnici. Kroužek capoeiry nabízí pro děti i dospělé. 

 

  Hlavním cílem skupiny Alma da capoeira jsou pravidelné tréninky pro děti i 

dospělé. Našim úkolem je žáky seznámit s historií capoeiry, jejich zvyklostem a 

pravidlům, přiblížit všechny styly, naučit základní a pokročilé techniky v závislosti na 

dovednostech a schopnostech jedince, zvládnout hraní na typické nástroje tohoto umění, 

naučit základy portugalštiny a názvy jednotlivých prvků a cviků, naučit základní i 

pokročilé prvky akrobacie a mnoho dalšího, spojené s brazilskou kulturou a chováním 

capoeiristů. 

 Mezi hlavní cíle řadíme i výchovu dětí, naučit je férovosti a dodržování určitých 

pravidel, socializaci, vytvoření kamarádských a přátelských vztahů, umění řešit konflikty, 

respektování druhých a spolupráci ve dvojicích nebo skupině. 

 Během tréninku se děti neučí pouze techniky capoeiry, ale zaměřujeme se na 

rozvoj koordinace a dovedností, flexibility a stability. Pro mladší děti jsou tréninky 

prováděny formou hry, soutěží a různých úkolů, ale také do části, kdy je potřeba velké 

pozornosti. Tréninky pro starší děti a dospělé jsou tvořeny individuálnější formou, dle 

potřeby určitého jedince a jeho zdatnosti. 

 Alma da Capoeira jako první v Brně otevřela tréninky pro děti ve věku již od 6 let. 

Úzce spolupracuje se skupinami Coracao de Capoeira a Oxumare Brno. Pořádá letní 

tábory, příměstské tábory, workshopy a semináře otevřené všem skupinám nejen v Brně 

a tréninky jsou přizpůsobené různým věkovým skupinám.  

 

Sportovní prostory 

  

V KOPŘIVNICI 

 Prostory pro tréninky vedené v Kopřivnici jsou součástí DDM Kopřivnice, tedy 
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sály dostatečně velké pro zhruba 30 člennou skupinu dětí, dále máme k dispozici 

tělocvičnu na základní škole, kde můžeme využívat veškerého vybavení, gymnastickou 

tělocvičnu na zimním stadionu, plně vybavenou pro sportovní gymnastiku žen, kde máme 

dostatek všeho náčiní a pomůcek pro výuku akrobacie dětí a základů gymnastiky. 

 

 Dům dětí a mládeže Kopřivnice 

 

 DDM Kopřivnice je od začátku roku 2007 příspěvkovou organizací. Je to 

volnočasové zařízení, nabízející cca 100 pravidelných kroužků, které umožňují 

smysluplné a zábavné využití volného času. 

 Nabízí jak příležitostnou, tak pravidelnou zájmovou činnost, pořádá letní tábory a 

pobytové akce, vzdělávací programy, školní výlety, adaptační kurzy. 

 Kromě hlavní základny v Kopřivnici na ulici Kapitána Jaroše má další odloučená 

pracoviště a to: 

 pobočka Štramberk 

 Mateřské centrum Klokan, Kopřivnice 

 turistická základna Kletné, Suchdol nad Odrou 

dětský koutek Žirafa, Kopřivnice 

 

V BRNĚ 

 Prostor v Brně nám poskytuje SVČ Lužánky, pracoviště Louka, kde trénujeme v 

místnosti se zrcadly a k dispozici máme gymnastické koberce, cvičební pomůcky i náčiní 

v podobě různých druhů překážek, zábavných pomůcek či vybavení pro kondiční trénink. 

 

 Středisko volného času Lužánky, pracoviště Louka 

 Jsou příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem se sídlem na 

Vinohradech. Nabízí volnočasové aktivity pro širokou veřejnost od nejmenších dětí až 

pro dospělé. 

 Louka pořádá během roku pobytové akce pro rodiče s dětmi, víkendová 

soustředění kroužků, příměstské tábory, zimní tábor s lyžováním, jednodenní výlety a v 

době hlavních prázdnin letní tábory pro rodiče s dětmi a stanové tábory pro děti školního 

věku. Během roku pořádá pracoviště Louka několik akcí pro veřejnost. 
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3.2 Analýza konkurenčního prostředí 

 

Kluby capoeiry v Brně 

 

 Oxumare Brno 

 Skupina Oxumare je rozsáhlá skupina především na Slovensku. V Brně působí od 

roku 2009 pod tímto názvem. Původně v Brně trénovali pod záštitou Centra sportovních 

aktivit VUT v Brně. 

 ZAMĚŘENÍ: dospělí 

 HROZBA KLUBU: profesionální vedení klubu 

 

 ABADÁ Capoeira 

 

 ABADÁ je jedna z nejstarších skupin v Brně, pobočka byla založena v roce 2004. 

Tréninky probíhají na TJ Sokol na Kounicově ulici. 

 ZAMEŘENÍ: děti 5-10 let (od roku 2013) a dospělí. 

Od roku 2013 nabízí tréninky dětí ve věku od 8 do 13 let, které probíhají v Kulturním 

centru Líšeň. 

 HROZBA KLUBU: dlouholeté působení v Brně, rozšiřování nabídky tréninků pro 

děti mladšího věku, nabídky pro vystoupení 

 

 Coracao de Capoeira 

 

 Klub Coracao de Capoeira funguje od roku 2002 na brněnských Vinohradech. 

Působí na Středisku volného času Lužánky - pracoviště Louka a jeho činnost je zaměřena 

především na místní děti a mládež. 

 ZAMĚŘENÍ: děti od 10 let a děti e sociálně vyloučených lokalit a děti se 

specifickými vzdělávacími požadavky. 

 HROZBY KLUBU: stejné působiště, dlouholeté fungování 
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Kluby capoeiry v Kopřivnici a blízkém okolí 

 

 Capoeira Příbor 

 

 Příbor je malé město vzdálené 6 km od Kopřivnice. Tréninky vedou pod 

volnočasovým střediskem LUNA Příbor od roku 2004. 

 ZAMĚŘENÍ: především na tréninky dětí od 10 let 

 HROZBA KLUBU: dobrý kolektiv, neprofesionální trenér 

  

 

 

3.3 SWOT ANALÝZA 

 

 DDM Kopřivnice nabízí každoročně letní tábory se zaměřením, které nabízí jejich 

pravidelné zájmové kroužky. Proto jsem se rozhodla naplánovat letní sportovní tábor se 

zaměřením na capoeiru, jelikož žádná volnočasová organizace v okolí Kopřivnice a Brna 

tento typ tábora nenabízí. Tomuto podnikatelskému táboru předcházel podnět z již 

uskutečněných dvoudenních workshopů a víkendových soustředění. Zde jsme získali 

velkou skupinu zájemců ze strany pravidelných návštěvníků zájmových kroužků jak v 

Brně, tak v Kopřivnici. 

 Při mém podnikatelském záměru můžu využít velkou skupinu každoročních 

zájemců o letní tábory pořádané DDM v Kopřivnici, ale především vážného zájmu 

účastníků kroužku capoeiry, pro které bude tento druh tábora velmi atraktivní novinkou. 

Jelikož má skupina Alma da Capoeira působiště v Brně i Kopřivnici, počet 

potencionálních zájemců je značně vysoký.  

   Pobytový tábor probíhá v klidném a příjemném prostředí Beskyd ve 

Velkých Karlovicích, vzdálených 45km od Kopřivnice a 150 km z Brna. Zaměření je 

převážně na capoeiru a brazilskou kulturu, avšak transportujeme do tohoto zaměření i 

běžné táborové aktivity a dovednosti. Silné a slabé stránky podnikatelského plánu budou 

analyzovány pomocí SWOT analýzy. Jedná se o porovnání nabídek příležitosti a případné 

hrozby, se kterými se letní sportovní tábor ve Velkých Karlovicích může setkat.  
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Silné stránky (strenghts) 

 

 odborný a zkušený personál 

 nabídka pro stále zákazníky i širokou veřejnost 

 klidné okolí a příroda 

 specifické zaměření na capoeiru a brazilskou kulturu 

 začlenění typických táborových dovedností 

 kvalita a originalita tábora 

 široké věkové rozmezí 

 zvýhodněná cena pro sourozence 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 

 vzdálenost od Brna 

 nedostatečná propagace a reklama 

 nedostatečné seznámení veřejnosti s capoeirou 

 

Příležitosti (Opportunities) 

 

 získání nových klientů 

 zlepšení povědomí o daném sportu a klubu 

 otevřenost do ostatních měst 

 nabídky pro další spolupráci 

 

Hrozby (Threats) 

 

 nezájem o sportovní aktivitu ze strany zákazníků 

 rostoucí konkurence 

 zábavnější tábory 

 klesající zájem o pobytové tábory 

 nespokojenost 
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 vztahy na pracovišti 

 

3.4 Porterův model konkurenčních sil 

 

Konkurence 

 

 V této části se budu věnovat zkoumání konkurence v obou působištích skupiny 

Alma da Capoeira, tedy konkurence v Brně i Kopřivnici, protože tábor je určený pro 

zájemce z obou měst. 

 Konkurence capoeiry v Brně je celkem velká, avšak každý klub má působiště v 

jiné části města. Klub Coracao de Capoeira a Alma da Capoeira jsou kluby, které spolu 

vzájemně spolupracují, proto, i když působí ve stejném středisku, panuje zde jen nepatrná 

konkurence, protože každý se zaměřuje na jinou věkovou skupinu nebo zaměření tréninku.  

 

Obrázek č. 9: Mapa klubů v Brně 

(Zdroj: vlastní zpracování dle www.mapy.cz) 

 

Popis obrázku  

Na mapě lze vidět působiště klubů se zaměřením na capoeiru. Bod č.1 - Oxumare, č.2 - 

Abadá, č.3 - Coracao de Capoeira a Alma da Capoeira, č.4 - Abadá. 
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 Při zkoumání konkurence jsem zjistila, že konkurence buďto nenabízí žádné letní 

pobyty, nebo nabízí soustředění určené pouze pro děti daného klubu. 

 Při pořádání letních soustředění nebo pobytových táborů jsou pro nás největší 

konkurencí samotná volnočasová střediska, nabízející spousty pobytových kurzů a táboru 

zaměřených na různé sporty, aktivity, témata. Mezi ně řadíme: Středisko volného času 

Lužánky, Junior - dům dětí a mládeže, taneční centra v Brně a další organizace, zabývající 

se volnočasovýma aktivitami. 

 Konkurencí kopřivnického klubu jsou střediska, kde děti navštěvují další kroužky 

a volnočasové aktivity, tím může být především Dům dětí a mládeže Kopřivnice, přes 

který pořádáme letní pobytový tábor a LUNA Příbor, nabízející mnoho pobytových 

letních táborů a příměstských táborů. Samozřejmě je stále riziko nových konkurentů na 

trhu. 

 

Hrozba nové konkurence 

 

 Vstup nové konkurence na trh v zaměření na capoeiru může mít velký vliv v 

situaci, kdyby se na trhu objevil kvalifikovaný a profesionální trenér, který se sportu 

věnuji třeba i 15 - 20 let. Brazilští mistři a jejich žáci často uplatňují své umění po světě 

a Česká republika není výjimkou. 

 Naši konkurenti se však mohou objevit mezi stávajícími subjekty a jejich 

potencionální rozšíření nabídky s atraktivnějším charakterem, který je spíše sezónním 

hitem. V oblasti volného času fungují střediska již po dlouhá léta, a proto si zákazník 

vybere to, čemu důvěřuje a zná kvality daného subjektu. 

 

Potencionální zákazníci 

 

 Při tvorbě podnikatelského plánu jsem vycházela z předpokladu, že kopřivnická 

skupina dětí, navštěvující capoeiru, přesahuje počet 45 dětí a brněnskou skupinu tvoří 12 

dětí a 8 dívek. To máme více než 60 zákazníků, kteří by mohli projevit vysoký zájem o 

letní pobyt. Jelikož je tábor určen již pro děti od věku 6 let, musí se předpokládat, že by 

to mohl být jejich první letní tábor. Nabídka letního tábora je otevřena i pro rodinné 

příbuzné, kamarády, spolužáky, kteří kroužek capoeiry nenavštěvují. Proto se nám 
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zvyšuje počet oslovených zákazníků o širokou veřejnost. 

 Nabídka musí být zpracována tak, aby oslovila děti v širokém spektru, to znamená 

jak nováčky, tak dlouholeté zákazníky. Program musí být pestrý, zajímavý a něčím 

výjimečný, aby přesvědčil rodiče, ale také děti o jeho atraktivitě a výjimečnosti. 

Dodavatelé 

 

 Nejdůležitějším faktorem ve výběru místa je možný pronájem sportovní haly nebo 

tělocvičny. Proto je důležité vybrat místo pobytu tak, aby ubytování, nabídka stravy, 

vhodné okolí a pronájem haly, byl finančně nejvýhodnější. Po porovnání výhodnosti 

alternativ dle internetu, jsme vybrali místo, se kterou máme zkušenost díky soustředění 

dospělých. Strava je zabezpečena přímo v budově ubytování, použity jsou vždy čerstvé 

potraviny, které zprostředkovává místní obchod a pekárna, kuchařky se přizpůsobují 

bezlepkové a vegetariánské stravě i jakékoli další potravinové intoleranci. 

 Pronájem sportovní haly je poskytován se všemi potřebnými pomůckami ke 

cvičení, zbytek specifického vybavení pro capoeiru je poskytován z vlastnictví skupiny 

Alma da capoeira. Materiál a odměny jsou zakoupeny od dodavatelů, které odpovídají 

stanoveným kritériím a získané ze sponzorských darů. 

 Dodavatelem společných uniforem na cvičení jsou C&V Brno a švadlena, která 

šije dle našich návrhů a požadavků. Na tábor bude domluvena objednávka triček od firmy 

C&V Brno, se kterou máme dlouholeté zkušenosti, a mohou nám nabídnout výhodné 

hromadné objednávky. 

  

Substituční produkty 

 

 V současné době je nabídka letních táborů a příměstských táborů velká. Mnoho 

rodičů se nerozhoduje jen podle kvality nabídky, zaměření tábora a délky, ale hlavně 

podle výše ceny produktu (služby). Spousty z rodičů vyhledávají tábory nejen, aby dětem 

zpestřily prázdniny, ale také kvůli nedostatku času na ně z důvodu neposkytnutí dovolené 

zaměstnavatelem v určitém termínu, nebo nedostatku financí na rodinnou dovolenou. 

Velkou roli hrají také sourozenci, kteří by rádi jeli na tábor společně, ale každého baví 

něco jiného. Pak je důležité najít takovou alternativu, která je vhodná pro oba. Zvolit 

správně program a náplň celého pobytu, výši požadované ceny, nabídnout dostačující 

https://www.facebook.com/pages/CV-Brno/178036502250888
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služby a odborný personál, maximálně se věnovat prezentaci nabízené služby a oslovení 

zákazníků, aby nedali přednost konkurenční nabídce. 

  

3.5 Průzkum trhu - zájem o letní tábory 

 

 V rámci analýzy konkurenčního prostředí jsem provedla průzkum trhu, abych 

zjistila potencionální zájem o Letní sportovní tábor. 

 Pomocí internetu a volnočasových organizací jsem rozeslala rodičům, kteří mají 

dítě ve věku 5-17 let dotazník ohledně zájmu o letní tábor. Odesláno bylo přes 80 žádostí, 

dotazník vyplnilo 52 dotazovaných. Dotazník se skládal z deseti uzavřených otázek. Na 

základě výsledků byl sestaven graf s procentuálním poměrem odpovědí.  

  Dotazník je součásti přílohy.  

 

1. Jezdí Vaše dítě na letní tábor? 

Graf č. 1: Otázka 1 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 

 Z prvního grafu vyplývá, že většina odpovídajících má o letní tábor zájem. V mém 

případě necelých 90%. 
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2. Jakému typu letního tábora dáváte přednost? 

Graf č. 2: Otázka 2 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 Více než 88% rodičů upřednostňuje pobytový tábor. 

 

3. Délka tábora 

 

Graf č. 3: Otázka 3 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 Podle 3 vidíme, většina dotazovaných se spokojí s délkou jednoho týdne. 
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4. Plánujete se zúčastnit více táborů během prázdnin? 

Graf č. 4: Otázka 4 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 Pouze 23% má zájem o přihlášení dětí na více táborů. Proto je kladen velký důraz 

na správnou prezentaci tábora, aby se stal pro rodiče atraktivnějším než konkurenční 

nabídky. 

   

5. Vaše děti jezdí na tábor, protože: 

Graf č. 5: Otázka 5 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 
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 Alespoň 80% rodičů, kteří odpověděli na tuto otázku, posílají děti na tábor, 

protože chtějí. Proto je pro mne velkou šancí využít reklamy přímo u dětí a zaujmout je 

osobně. 

 

6. Dávám přednost táboru se zaměřením: 

Graf č. 6: Otázka 6 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 

 Tábory zaměřené na sport a kombinované tábory zaujaly více, než 75% rodičů. 

Proto je pro mne výhodou pořádat nejen sportovní tábor, ale tréninky zakomponovat do 

celkového programu, nabízejícího mnoho dalších činností. 
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7. Jsem ochotna za týdenní tábor zaplatit: 

Graf č. 7: Otázka 7 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 

 Cena capoeira tábora byla stanovena na 2 850 Kč, a to dle výzkumu by bylo 

ochotno zaplatit 81% rodičů. 

 

8. Dítě jezdí na tábor: 

Graf č. 8: Otázka 8 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 
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 Přes 70% dětí dotazovaných jezdí na tábor s někým dalším. To je opět šance, 

přilákat i někoho jiného, než pravidelné návštěvníky kroužku. 

 

9. Víte, co je to capoeira? 

Graf č. 9: Otázka 9 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 

 Jelikož dotazovaní jsou v nějaké spojitosti s organizacemi, nabízejícími 

pravidelné tréninky capoeiry, je tento sport v podvědomí mnoha lidí. 
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10. Přihlásilo by se Vaše dítě na tábor se zaměřením na capoeiru, i když to nikdy 

nezkusilo? 

Graf č. 10: Otázka 10 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.survio.cz) 

 

 Velmi pozitivní ukázka toho, že je možnost získat i zájemce z řad nováčků a 

celkem v početném poměru. 

 

Vyhodnocení analýzy 

  

 Jelikož byl průzkum prováděn z řad rodičů, navštěvující volnočasové organizace, 

ve kterých působí skupina Alma da capoeira, mohu vyvodit závěr, že v kombinaci se 

stálými členy klubu, bude o tábor dostatečný zájem, alespoň takový, aby naplnil 

minimální počet dětí, potřebný pro úspěšnou akci. 

 Na základě průzkumu jsem došla k závěru, že stanovena cena za letní tábor je 

přiměřena požadavkům rodičů a zájemci ji jsou ochotni zaplatit. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

 Ve vlastním návrhu řešení podnikatelského plánu se budu věnovat přípravě letního 

tábora pro děti, zaměřeného na capoeiru, který se bude konat ve Velkých Karlovicích. 

Stanovím povinnosti a funkce pořadatele letního tábora a veškerého personálního 

zabezpečení, stanovím potřebný rozpočet pro akci a dostačující propagaci. Další část bude 

věnována povinnostem vyplývajících ze zákonů a vyhlášek, týkajících se hygienických a 

zdravotních požadavků a dokumentace, potřebných při realizaci tábora, rámcovému 

programu a materiálovému zabezpečení. 

  

Letní sportovní tábor pro děti 

 

 Letní tábor, pořádaný ve Velkých Karlovicích, je skvělým místem pro upevnění 

vztahů mezi dětmi různých věkových skupin, naučení něčemu novému a přiblížit stránku 

capoeiry v jiném světle, než lze na trénincích. Je to také velká příležitost, jak nalákat a 

získat nové zájemce. Tábor je zaměřen na rozsáhlou věkovou skupinu od 6 do 15 let s 

tím, že mládež starší 15 let bereme, jako instruktory. Proto se snažím oslovit co největší 

skupinu lidí, širokou veřejnost, ale především všechny stávající členy, aby se táboru 

zúčastnily. Všichni účastníci jsou rozděleny do několika družstev (skupin) tak, aby každá 

skupina měla všechny zástupce určitého věku ve stejném poměru, ale také podobně 

zdatné jedince, v čele s plnoletým a schopným instruktorem nebo oddílovým vedoucím. 

Za všechny děti mají zodpovědnost zkušení a kvalifikovaní vedoucí s letitýma 

zkušenostmi. 

 

Příprava letního sportovního tábora 

 

 Letní tábor bude sedmi denní, od neděle do soboty, aby mohli rodiče bez problému 

děti odvézt na nádraží a zase vyzvednout. Kompletní program a harmonogram se řeší 

dlouho dopředu, aby byl čas zajistit vše potřebné a v případě komplikací čas na změny. 

Na místě se řeší již jen detaily, závislé na předpovědi a aktuálnosti počasí. 
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 Děti jsou do skupin voleny dvěma různými způsoby. První způsob je dle 

pokročilosti v capoeiře, kdy trénink sice probíhá společně, ale hlavní náplň je zaměřena 

na začátečníky a na pokročilé a druhý způsob je rozdělení do táborových družstev, kde 

má v každém družstvě zastoupení každá věková skupina a šikovnost jedince. Samozřejmě 

bereme ohled i na kamarády a sourozence, kteří chtějí být často spolu, proto jsou 

zařazováni do stejného družstva. Naopak jedinci, kteří mají sklony ke konfliktům, jsou 

odloučeni rozdílnýma skupinami. Tento systém se nám jen osvědčil, bereme to jako 

nejvhodnější alternativa společného fungování. 

 Rozlišení jednotlivých skupin je pomocí barev a to na zelení, červení, modří, žlutí 

a oranžoví (především barvy Brazílie), avšak družstva nazýváme jmény, které si pro svůj 

"kmen" vybrali. 

 

 Při plánování letního tábora se řídíme harmonogramem, který by měl zajistit 

včasnou přípravu akce a všech potřebných náležitostí. 

 

• LEDEN - ÚNOR 

 - typ tábora 

 - termín a místo konání 

 - přibližné téma tábora 

 - domluvení pronájmů + sepsání případných smluv 

 - stanovení minimálního a maximální počtu dětí 

 

• BŘEZEN - DUBEN 

 - pokud se neučinilo v únoru, tak podepsání smluv s pronajímateli prostorů 

  - výše nájemného 

  - služby pronajímatele 

 - dostupnost lékaře 

 - terén pro hry a pobyt venku 

 - oslovení táborových pracovníků 

 - rozpočet 

 - rozdání přihlášek na tábor + zveřejnění hrubého programu a tématu 

 - platební instrukce 
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 - platba tábora 

 - propagace (letáčky, e-maily, facebook, školy a volnočasová střediska, internet) 

 

• KVĚTEN - ČERVEN 

 - obeznámení nejbližší lékařské stanice o termínu konání tábora 

 - pokyny pro účastníky tábora a rodiče 

 - žádost o případné sponzorské dary 

 - postupné sestavování dětí do oddílů, dle přihlášených 

 - určení vedoucích k oddílům 

 - zabezpečení potřebného materiálu 

 - kontrola všech přijatých přihlášek + potvrzení od lékaře 

 - zajištění odvozu materiálu do tábora 

 

• ČERVENEC - DEN D 

 - poučení celého personálu + povinné proškolení 

 - doladění případných nesrovnalostí a změn v programu 

 - podepsání všech smluv 

 - znovu připomenutí času odjezdu a místa setkání pro rodiče 

 

 

 

4.1 MARKETINGOVÝ MIX (KONCEPT 4P) 

 

 Marketingový mix je tvořen nabízeným produktem či službou (product), v mém 

případě to je Letní sportovní tábor pro děti. Dále zde patří cena (price), která je jedna z 

nejdůležitějších faktorů, ovlivňující potencionální zájem nebo nezájem zákazníků o 

nabízený produkt, volba vhodného způsobu propagace (promotion) a výběr místa (place), 

přizpůsobené charakteru letního tábora. Pomocí tohoto konceptu 4P stanovím 

produktovou strategii. 
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Product (produkt) 

 

 Letní sportovní tábor ve Velkých Karlovicích je ideálním místem na prázdniny 

pro všechny děti z města. Turistická ubytovna je velmi pěkně zařízena, vnitřní interiér 

převládá dřevěnými obklady, chata je umístěna hned pod lyžařskou sjezdovkou okolo s 

lesy a kopci a čistým potokem. Pobyt nabízí klidné místo na čerstvém vzduchu v blízkosti 

se zrekonstruovanou tělocvičnou základní školy. 24hod denně jsou dětem k dispozici 

zkušení vedoucí a personál spolu s trenéry, kteří vytváří příjemný a přátelský kolektiv. 

 Tábor je zaměřen především na capoeiru a brazilskou kulturu, ale také praktické 

táborové dovednosti. Hlavní náplň táboru tvoří celotáborová hra, kde dílčími složky jsou: 

• tréninky capoeiry různého zaměření (bojové techniky, hra na speciální nástroje, 

maculele (bojový tanec se šavlemi), akrobacie) 

• brazilská kultura a historie capoeiry 

• s tím spojené hry a soutěže, kombinující v sobě prvky základů přežití a chování v 

přírodě 

Pojetí tábora bude především zábavné, vzdělávací a poznávací, využívající formu her a 

přizpůsobené všem, aby děti odjížděly spokojené a s pozitivními dojmy. 

 

Price (cena) 

 

 Cena bude stanovena na základě kalkulace a podle porovnání konkurenčních 

nabídek. Cena bude zahrnovat: dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, materiál, 

mzdy a odměny pracovníkům (vedoucí, zdravotník, trenéři), pronájem sportoviště, 

pojištění dětí a pracovníků, benzín na dopravu materiálu, propagaci. 

 Cena za tábor bude uvedena na informačních letácích, webových stránkách, 

přihláškách a informačním e-mailu. Platbu bude možno provést převodem na určené 

bankovní konto nebo hotově v DDM Kopřivnice do data stanoveného v přihlášce. 
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Place (místo) 

 

 Tábor se uskuteční ve Velkých Karlovicích v turistické ubytovně Kyčerka, která 

se nachází přímo pod lyžařskou sjezdovkou. Zděná chata s příjemným interiérem i okolím 

disponuje 2 patry. V prvním patře se nachází velká jídelna a zároveň společenská místnost, 

kuchyň, klubovna, pokoj s kapacitou 10 osob, záchod pro chlapce a pro dívky, sprcha, 

bufet. Ve druhém patře se nachází pokoje pro 2,3,4,6 a 8 osob. Celková kapacita je 50 

lůžek. 

 Tělocvična v ZŠ Velké Karlovice je 15 minut chůze od chaty a plně vybavena 

základním náčiním pro cvičení. 

 

Obrázek č. 10 - Mapa umístění tábora 

(zdroj: vlastní zpracování dle www.mapy.cz) 

Popis obrázku: 

Bod č. 1 znázorňuje Turistickou ubytovnu Kyčerka, vzdálenou od bodu č. 2 - vlaková 

zastávka, na kterou je plánovaný příjezd - 500 m. Bod č. 3 znázorňuje tělocvičnu, která 
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je od chaty vzdálena 1 km. 

 

Promotion (propagace) 

 

 Propagace tábora probíhá již od začátku března několika způsoby: 

 

 Informační letáky 

- letáky jsou k dispozici dětem na trénincích, v DDM Kopřivnice jsou volně dostupné 

všem návštěvníkům střediska, jsou rozdány do základních škol v Kopřivnici a posílané e-

mailem rodičům na kontaktní adresy 

 

 Internetové stránky 

- plakát je zveřejněn na internetových stránkách DDM, stránkách skupiny Alma da 

Capoeira 

 

 Facebook 

- pomocí facebooku je plakát sdílen stránkami DDM, Alma da Capoeira a Oxumare 

capoeira, je vytvořena událost a pozývání potencionální uživatelé facebooku, kteří by 

mohli projevit zájem 

 

 E-mail 

- pomocí e-mailu jsou opět rozesílány letáčky rodičům a hlavně bližší informace, které 

chtějí poskytnout. Zároveň je potřeba rodičům stále připomínat důležité termíny 

(odevzdání přihlášek, potvrzení od lékaře, odjezdy a příjezdy). Díky této komunikaci s 

rodiči jsme schopni získat více zájemců z jejich stran, přesvědčit je, že je to ta nejlepší 

volba pro jejich děti a případně jejich kamarády. Dále je to dobrý způsob, jak získat 

sponzorské dary, v podobě drobností, které pak slouží, jako odměny a výhry 

 

 Propagace na akci 

- koncem června se každoročně pořádá Šostýnská Venuše v Kopřivnici - festival tance a 

tvořivosti. Program tvoří mnoho vystoupení dětí a součástí jsou i děti z kopřivnické 

skupiny capoeiry. Po vystoupení je zpropagován letní tábor a rodičům jsou rozdány 
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náborové letáčky. 

- dále je koncem května každoroční přehlídka všech kroužků DDM v katolickém domě, 

kde se naskytne další příležitost nabrat případné zájemce na volná místa. Opět jim budou 

rozdány letáčky a poskytnuté informace 

 

4.2 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

 Výběr vhodných kandidátů do různých funkcí vedení na letním táboře by se měl 

odvíjet od obecně platných pravidel. Organizátor pobytu by měl dle svého uvážení 

zhodnotit, jak rozsáhlé a v jakém poměru by se osazenstvo mělo skládat, přičemž v 

žádném táboru nesmí být méně, než dvě osoby starší 18 let. 

 

Práva a povinnosti provozovatele tábora 

 

 Každý tábor má svého provozovatele, jde o právnickou, případně fyzickou osobu 

- většinou občanské sdružení, organizaci nebo instituci. Provozovatel pověří konkrétní 

osobu, aby se o přípravu tábora postarala, a ta se stává představitelem provozovatele pro 

jednání s úřady a rodiči. Tato osoba se stává v našem případě hlavním vedoucím a 

organizátorem tábora. Dále je na základě domluvy mezi provozovatelem a hlavním 

vedoucím určen zástupce hlavního vedoucího, který ho zastupuje v případě jeho 

nepřítomnosti. Hlavní vedoucí zodpovídá za proškolení táborových pracovníků dle 

platných zákonů a vyhlášek, výběru pracovníků do daným funkcí na základě typu letního 

tábora, počtu účastníků a jejich věku. (www.dorostovaunie.cz) 

  Provozovatel zodpovídá za jednání všech pracovníků tábora a veškerá 

činnost je prováděna s jeho souhlasem a na jeho odpovědnost. Ručí na proškolení a 

poučení personálu, schvaluje rámcový program, rozpočet, zajišťuje materiální 

zabezpečení a uzavírá veškeré potřebné smlouvy. 

 

Hlavní vedoucí 

 

 Hlavním vedoucím bude externí zaměstnanec DDM Kopřivnice a hlavní trenér. 

Je to osoba, která absolvovala školení hlavního vedoucího, je to pořadatel mnoha 
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workshopů, seminářů, příměstských táborů, aj. Disponuje letitýma zkušenostmi v práci s 

dětmi. 

 Člověk zastávající tuto funkci, nese velkou zodpovědnost. Proto by to měl být 

člověk zodpovědný, kvalifikovaný, zkušený, způsobilý vést lidi, pohotově řešit problémy 

a umět zachovat chladnou hlavu. 

 Zodpovídá za výběr osob a dosazuje do vhodné funkce. Osoby vybírá způsobilé v 

práci s dětmi po morální i psychické stránce, zdravotně způsobilé a osoby, které nejsou v 

rozporu se zákonem. 

 Vedoucí zodpovídá za chod tábora, dohlíží na hospodaření a program, koordinuje 

ostatní pracovníky a dohlíží na dodržování potřebné dokumentace. 

 Hlavnímu vedoucí musí být minimálně 18 let a měl by vlastnit "Osvědčení 

hlavního vedoucího" na základě absolvování školení. Dále by měl mít letitou praxi v 

organizování a vedení kurzů pro děti. (Hermanová, 2011) 

  

 Dokumentace Hlavního vedoucího: 

 

1. Seznam účastníků 

2. Personální zabezpečení 

3. Rozdělení do oddílů 

4. Táborový řád 

5. Režim dne 

6. Rámcový plán tábora 

7. Časový harmonogram tábora 

8. Denní programy (včetně služeb, hodnocení…) 

9. Jídelníček 

10. Rozpočet tábora 

11. Dohody o výkonu funkce 

12. Dohodu o hmotné zodpovědnosti 

13. Dohodu o používání soukromého vozidla 

14. Pracovní smlouvy 

15. Vyjádření hygienika nebo kopie oznamovacího listu a rozbor vody 

16. Přihlášky dětí 
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17. Nájemní smlouvy 

18. Schvalovací list tábora (www.dorostovaunie.cz) 

 

Zástupce hlavního vedoucího 

 

 Funkce zástupce vedoucího je osoba starší 18 let, která přebírá zodpovědnost 

hlavního vedoucí v případě jeho nepřítomnosti. Proto by měl splňovat podobné 

požadavky, jako hlavní vedoucí - zodpovědnost, organizační schopnosti, vědomí o 

povinnostech hlavního vedoucího, praxe v práci s dětmi, přehled o chodu tábora. 

(Hermanová, 2011) 

 

Oddílový vedoucí 

 

 Oddílový vedoucí je v našem případě zároveň programovým vedoucím. Je to 

zodpovědná osoba, která má zkušenosti nejen s dětmi, ale hlavně s vedením mnoha táborů 

a sestavováním programu. Jeho náplní bude příprava programu a zabezpečování 

potřebného materiálu. 

 Oddílový vedoucí musí být starší 18 let, musí mít kladný vztah k dětem a vhodně 

s nimi komunikovat, práce by ho měla bavit a naplňovat. Dohlíží na skupinu dětí, která 

mu byla svěřena. Řeší problémy individuálně s jedinci i s celou skupinou, dohlíží na 

hygienu, chování. Děti nesmí nechat bez dozoru a dbá na jejich zdraví.  Spolupracuje s 

instruktorem, který mu byl přidělen. 

 Nadřízenými oddílového vedoucího jsou hlavní vedoucí, zástupce hlavního 

vedoucího, hospodář a zdravotník. Musí absolvovat školení pro pracovníky tábora a 

podílí se na přípravě tábora. (Hermanová, 2011) 

 

Instruktor 

 

 Instruktorskou funkci budou zastávat účastníci navštěvující pokročilé tréninky. 

Jsou ve věku od sedmnácti let a s práci s dětmi mají zkušenosti. Platí stejně jako děti 

účastnický poplatek za tábor a účastní se programu, avšak zastávají hlavní velící funkci 

ve svěřené skupině. 
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 Instruktor musí být starší 16 let. Pokud není zletilý, musí mít potvrzení o zdravotní 

způsobilosti od lékaře stejně jako děti, zákonný zástupce podepisuje souhlas s výkonem 

funkce instruktora na dětském táboře a prohlášení o bezinfekčnosti. Nemusí odevzdávat 

výpis z trestního rejstříku. Instruktor nemůže samostatně pracovat s dětmi a řídí se pokyny 

vedoucích. (Hermanová, 2011) 

 

Zdravotník 

 

 Zdravotníkem bude osoba, která je držitelem průkazu "Zdravotník zotavovacích 

akcí" udělené Českým červeným křížem. Zdravotník dále obdrží potvrzení od lékaře o 

způsobilosti práce s dětmi a odevzdá výpis z rejstříku trestů, kde prokáže bezúhonnost. 

 Funkci bude vykonávat člověk s čtyřletýma zkušenostmi v této funkci. Zároveň 

bude zastávat funkci zástupce hlavního vedoucího a trenéra. 

 Zdravotník zotavovací akce prakticky vykonává veškerou zdravotnickou činnost. 

Zabezpečuje nejenom první pomoc na místě, ošetřování nemocných, ale vykonává i 

činnosti ochrany veřejného zdraví. Kontroluje dodržování hygienických předpisů a zásad 

při přípravě stravy i její složení. Dohlíží na denní program z hlediska zdravotního a dbá 

na to, aby děti byly zatěžovány přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu. Musí být 

dostupný 24 hodin denně. 

 Zdravotníkem může být osoba: 

  - má úplné středoškolské nebo vyšší zdravotnické vzdělání v oboru 

všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra, nebo zdravotnický záchranář 

  - má absolvovaný kurz "zdravotník zotavovacích akcí" 

  - studuje minimálně čtvrtým rokem lékařství 

 

 Před odjezdem: 

 - vyžádání jmenného seznamu dětí a všech pracovníků 

 - ověří, zda byly všichni instruováni o potřebných zdravotních dokladech 

 - zajištění a zkontrolování lékárničky 

 - kontrola, zda bylo místo akce ohlášeno příslušnému orgánu 

 - kontrola, zda byl navázán kontakt s praktickým lékařem 

 - zjištění nejbližší lékařské pohotovosti 
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 Při odjezdu: 

 - převzetí zdravotních dokladů 

 - převzetí léků od rodičů s instrukcemi 

 - převezme vybavenou lékárničku 

 Po příjezdu na místo: 

 - provedení zdravotnického filtru (kontrola aktuálního stavu) 

 - rychlá kontrola hygienických podmínek ubytování 

 - kontrola stavu ošetřovny a izolace 

 - uložení lékárny a dokumentů na místo zamezené přístupu nepovoleným osobám 

 Během pobytu: 

 - poskytování první pomoci, podávání léků, drobná ošetření 

 - kontrola a korigování denního režimu 

 - kontrola osobní hygieny 

 - dohled nad stravováním, příprava jídelníčku 

 - musí být po celou dobu DOSAŽITELNÝ 

 (Zdravotník zotavovacích akcí, 2010) 

 

 Dokumentace zdravotníka: 

 Evidence zdravotních potvrzení a průkazů 

- Nástupní listy tzv. “Bezinfekčnost“ 

- Potvrzení lékaře o vhodnosti účasti dítěte na táboře 

- Potvrzení o způsobilosti k práci s dětmi (vedoucí) 

- Karty pojištěnce (kopie) 

 Zdravotní deník 

- Informace rodičům o zdravotním stavu dítěte (vydává se rodičům při příjezdu z tábora) 

 Jídelníček 

 Vyjádření hygienika nebo kopie ozn. listu 

(www.dorostovaunie.cz) 
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Hospodář 

 

 Funkci hospodáře zastává funkci taktéž externí zaměstnanec DDM Kopřivnice. Je 

to zodpovědná osoba, která má zkušenosti s konáním mnoha akcí pro děti i dospělé. 

Hospodář bude vykonávat zároveň funkci trenéra a bude nápomocen při veškerých 

aktivitách tábora. 

 Podmínkou pro hospodáře je věk nad 18 let a znalost oboru. Musí mít organizační 

schopnosti, protože se podílí na sestavování rozpočtu tábora a jsou mu svěřeny finance. 

Řídí se pokyny hlavního vedoucího, se kterým spolupracuje. Před táborem i během něj 

zajišťuje zásobování a skladování potravin, vede podrobný přehled o hospodaření tábora 

a pokladní knihu. Po skončení tábora provede inventuru zásob a zpracuje výsledek 

hospodaření tábora. Hospodář musí podepsat dohodu o hmotné zodpovědnosti. 

 

 

4.3 Právní předpisy a vyhlášky 

  

 Sepsání smluv 

 Každý z personálních pracovníků musí mít podepsanou řádnou pracovní smlouvu. 

U nás to bude pouze DPP. 

 Dohoda o provedení práce 

Lze uzavřít na druh práce, která nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok. Při výdělku do 

2500 Kč měsíčně se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pouze se odvádí 15% 

srážková nebo zálohová daň. 

 

 Dále je třeba dodržovat požadavky na personální zabezpečení, které stanovuje, 

kdo může vykonávat funkci vedoucího na zotavovacích akcích, jaké oprávnění je k tomu 

třeba vystavit, jak se chovat, v čem zodpovídá za účastníky tábora. Dále, jaké jsou 

hygienické podmínky pro úpravu potravy, jaké je vybavení kuchyně, pobytových prostorů, 

sociálních zařízení, aj. 

  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 274/2003 

Sb. 
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 Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací 

akce pro děti 

 Vyhlášky MZ ČR č. 135/2004 Sb., a č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích 

 Úmluva o právech dítěte další právní předpisy bezprostředně související s 

pobytovými akcemi pro děti a mládež 

 

 

4.4 Materiálově technické zabezpečení 

 

Speciální pomůcky 

 Pomůcky potřebné pro capoeiru (hudební nástroje, cvičební pomůcky, apod.) 

budou k dispozici z osobního vlastnictví skupiny, které jsou zapůjčovány i během 

pravidelných tréninků. Slackline bude taktéž zapůjčen z osobního vlastnictví zdarma. 

 

Sportovní potřeby a náčiní 

 Sportovní náčiní bude k dispozici v rámci pronájmu tělocvičny (gymnastické 

náčiní, gymnastický koberec, lavičky, aj.). 

 Sportovní potřeby, jako míče, kužely, překážky, lana, budou zapůjčeny z DDM 

Kopřivnice zdarma. 

 

Kancelářské potřeby 

 Papíry, barvy, pastelky a další materiál potřebný k ruční výrobě prací, bude 

zakoupen z financí, určených na materiální zajištění včetně diplomů. 

 

Zdravotní materiál 

 DDM Kopřivnice poskytuje plně vybavenou lékárničku, která je před odjezdem 

zkontrolována zdravotníkem a popřípadě doplněna o chybějící léky. Na doplnění 

lékárničky po akci, slouží příspěvek zahrnut v rozpočtu. 

 

Trička 

 Tričko dostane každý účastník tábora. Distributorem je firma vyrábějící nám 

uniformy na zakázku, se kterou máme předem dohodnutý termín potisku i předběžní 
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množství. 

 

Další materiál lze zakoupit podle potřeb přímo na místě v centru města. 

 

4.5 Program 

 

 Program letního tábora je zaměřen především na capoeiru. Zahrnuje nejen 

tréninky capoeiry, ale také spoustu dalších táborových aktivit, hry, celotáborovou soutěž 

o sběr reálů, lanové aktivity ve výšce i nad zemí, základy přežití v přírodě, táboráky a 

noční hry. Po celou dobu jsou děti hodnoceny a oceňovány a na konci tábora budou 

odměněny diplomy a věcnými cenami. 

 

Program tábora 

 

 Sraz obou skupin (Brno i Kopřivnice) je v předem daný čas na hlavním nádraží v 

Brně a v Kopřivnici, kde budou čekat vedoucí, kteří děti převezmou a od té chvíle za děti 

zodpovídají. Vlakovou dopravou budou převezeny do tábora a seznámeny s programem. 

 Denní program začíná téměř vždy rozcvičkou v 7:30 a končí večerkou ve 22 hodin. 

Během dne je pro děti připraven tematický program, tréninky, hry a soutěže, které se dají 

v případě nepříznivého počasí nahradit záložním programem. Celý den je dodržován 

předepsaný režim, kdy jsou vymezené pauzy na jídlo - snídani, svačiny, oběd a večeři, 

dále čas na polední klid a zbytek dne je věnován náplni tábora. 

 Děti budou rozděleny do skupin, dle stáří a šikovnosti. V těchto skupinách budou 

pak fungovat po celou dobu konání letního tábora a budou hodnoceni. 
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Ukázky programu ve vybraných dnech 

 

Tabulka č. 2: Program 1. den 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 3: Program 2. den 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 4: Program 5. den 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6 Ekonomické zajištění 

 

 Díky pravidelné činnosti skupiny v pořádání tréninků, různých seminářů a 

workshopů, si udržujeme stálé zájemce o pořádání akcí se zaměřením na capoeiru. 

Vzhledem k tomu, že při pořádání víkendových pobytů nebo menších příměstských 

táborů byla téměř vždy naplněna kapacita a byl projeven o letní pobytový tábor značný 

zájem i během školního roku, nebude problém s naplněním potřebné kapacity. 

 Pro zajištění tábora byla vykalkulována odpovídající cena, která zajistí veškeré 

potřebné náležitosti a zabezpečení tábora.  Ke snížení nákladů za materiál a odměny nám 

pomohou sponzorské dary, ve formě drobných předmětů, kancelářských pomůcek a 

podobných věcných příspěvků. 

 

4.6.1 Kalkulace a rozpočet 

 

 Jedním z nejdůležitějších kroků při pořádání akce je kalkulace a sestavení 

rozpočtu akce. Na základě správné kalkulace je stanovena odpovídající cena, která 

zahrnuje veškeré variabilní i fixní náklady, včetně předvídaných výnosů. 

 Kalkulace je provedena na maximální kapacitu tábora 45 dětí a personálu, který 

tvoří 4 vedoucí. V kalkulaci zohledňuji i náklady na vedoucí tábora a to i za předpokladu 

množstevní slevy vedoucího zdarma na 10 dětí, dále taky pojištění, stravu, dopravu i 

ubytování. 
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Přímý materiál 

 

 Do položky přímý materiál je zahrnuta strava a pitný režim pro děti i personální 

vedení. Cena je stanovena dle platného ceníku Ubytovny Kyčerka a na základě osobní 

domluvy se správcem. Cena pro vedoucí záleží na počtu dětí, neboť je pro nás stanovena 

slevová akce 1 vedoucí zdarma na 10 dětí. 

 Dále zahrnuje veškerá materiálové zabezpečení tábora, potřebné pro program a 

zdravotnický materiál, potřebný pro doplnění lékárničky. 

 

Tabulka č. 5: Ceník stravování 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 5 - v tabulce jsou uvedeny ceny jednotlivých jídel během pobytu. 

Následně je vypočítána cena za jednotlivé dny a stanovena celková cena stravného, 

včetně pitného režimu, za celý tábor na 1 dítě. 

 

Ostatní přímé náklady 

 

 Náklady zahrnují úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti dětí i vedoucích 

tábora. Dále pak dopravu na tábor a zpět. 
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Výrobní režie 

 

 Do fixních výrobních režií je zahrnut pronájem sportovní haly na vnitřní tréninky, 

který je dohodnut dopředu na přesný čas a délku pronájmu. 

 

 Variabilní výrobní režie zahrnují ubytování v chatě Kyčerka, cena je odvozena od 

konečného počtu dětí a dle platného ceníku, který také zahrnuje slevu na vedoucí - 1 

vedoucí zdarma na 10 dětí. 

 

Správní režie 

 

 Do správních režií patří dohody o provedení práce se všemi vedoucími. Odměna 

zahrnuje celkovou částku za dobu výkonu práce, která se neodvíjí od odpracovaných 

hodin, ale za činnost běhen celého trvání tábora. 

 

 Dále zahrnuje jízdné (benzín) na dopravu potřebného materiálu, včetně 

amortizace. 

 

Odbytová režie 

 

 Zda řadíme náklady na propagaci, v našem případě to jsou náklady na tisk. 
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Tabulka č. 6: Variabilní náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 6 - Tabulka obsahuje veškeré variabilní náklady, vynaložené v průběhu 

tábora. Náklady jsou počítány v předpokladu plné kapacity, a to 45 dětí. Výsledkem je 

celková výše variabilních nákladů za 1 dítě na celý pobyt. 

 

Tabulka č. 7: Fixní náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 7 - Tabulka obsahuje veškeré fixní náklady, vynaložené v průběhu celého 
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tábora. Celkové náklady jsou následně rozpočítány na 1 dítě, v předpokladu naplnění 

kapacity 45 dětma. 

 

Tabulka č. 8: Dynamický kalkulační vzorec 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 8 - Tabulka obsahuje dosazení veškerých zjištěných nákladů, fixních i 

variabilních, do příslušného kalkulačního vzorce, kde výsledkem jsou celkové náklady za 

jedno dítě na celý pobyt. Náklady jsou kalkulovány za předpokladu naplnění kapacity 45 

dětma. 

 Pomocí dynamického kalkulačního vzorce jsem došla k výsledku, že náklady na 

jedno dítě za letní tábor, je 2 559,13 Kč. 
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4.6.2 Bod zvratu 

  

Pomocí bodu zvratu jsem určila minimální počet účastníků, při kterém bude letní 

pobytový tábor ziskový. Při výpočtu jsem počítala se stanovenou cenou za letní capoeira 

tábor 2 850 Kč. 

 

Tabulka č. 9: Změna nákladů při nenaplnění kapacity 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 9 - Tabulka obsahuje výpočet celkových nákladů při rozdílném obsazení 

kapacity letního tábora. Zjištěné výsledky budou použity při výpočtu bodu zvratu. 
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Tabulka č. 10: Výnosy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 10 - V tabulce výnosy, jsou spočítány celkové výnosy při naplnění 

rozdílné kapacity tábora dětmi. Účastnický poplatek je ve výši 2 850,- Kč za dítě. 

 

Tabulka č. 11: Bod zvratu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Popis tabulky č. 11 - V tabulce je vypočítán předpokládaný zisk za rozdílného naplnění 

kapacity letního tábora.  Zeleně je označena částka, která je stejná nebo vyšší, jako bod 

zvratu, červeně částka, která nedosáhla požadovaného rovnovážného bodu. 

 

Zhodnocení bodu zvratu 

 

 Pro výpočet bodu zvratu jsem stanovila výslednou ziskovost při účasti 25 dětí, 30 

dětí, 35 dětí, 40 dětí a při maximálním počtu 45 dětí. Dle výsledku uvedených v tabulce 

výše je zřejmé, že minimální počet dětí je stanoven na 28, aby byla zachována ziskovost 

akce. 

 

 Rozpočet tábora slouží pro pokrytí veškerých potřebných nákladů spojených s 

personálním zabezpečením, provozem tábora, materiálovým a technickým zabezpečením. 

Díky něj máme přehled o veškerých položkách, které jsou potřeba financovat. 
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Tabulka č. 12: Rozpočtová výsledovka 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 Výsledek hospodaření uvedený v tabulce v zaokrouhlené výši 13 154 Kč je částka 

před zdaněním. Ve výsledku hospodaření bude odečtena 15% srážková nebo zálohová 

daň z podepsaných smluv  - dohod o provedení práce, podepsaných se 4 vedoucími tábora 

a dále bude odečtena daň z příjmu. Poté dosáhneme čistého zisku z konání letního 

capoeira tábora. 

 

4.7 Rizika 

 

 Největším rizikem pro můj podnikatelský plán je nenaplnění kapacity. Pomocí 

výpočtů jsem stanovila minimální hranici dětí, která odpovídá počtu 28. V případě 

nenaplnění této kapacity by nebyl tábor ziskový. Proto je důležité věnovat velkou 

pozornost propagaci akce. 

 Podnikatelský plán zahrnuje i další rizika a tím jsou například úrazy. Proto je 

každý účastník tábora, včetně personálu pojištěn skupinovým úrazovým pojištěním a 

pojištěním za odpovědnost. Zranění může nastat při jakékoliv činnosti, ať už jde o 

sportovní aktivity, cizím zaviněním nebo pouze neopatrností. 

 Dalším rizikem při pořádání letního tábora je počasí. Předem je stanovený i 

případný náhradní program tábora, se kterým je nutno předběžně počítat. Počasí lze také 

pokládat za možnou příčinu onemocnění a nevolnosti dítěte v podobě úpalů a úžehů, 

spálení od sluníčka nebo naopak prochladnutí. Proto jsou nutná preventivní opatření a 

dodržování pravidel. 

 Díky pronájmu tělocvičny a možnosti využívat prostorné místnosti v ubytovacím 

prostoru, nám umožňuje i v případě náhlých změn počasí manipulovat s programem a 

zajistit tak i nadále pestrý a zábavný program pro všechny účastníky letního tábora. 
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4.8 Návrhy 

 

 Letní tábor pro děti je s ohledem na sportovní náplň v pronajaté hale a 

kombinovanému programu cenově přijatelný. Cena byla stanovena i na základě 

konkurenčních nabídek a řadí se mezi cenově výhodnější. Děti navíc mají v ceně i 

táborová trička. Rozdíl nabízeného tábora je především v jeho originalitě a jedinečnosti. 

V blízkém okolí je to jediný letní tábor se zaměřením na capoeiru. Mezi další plus 

můžeme řadit zajímavý a pestrý program, který je doprovázen celotáborovou hrou ve 

sběru reálů, za které si na konci soutěže mohou děti nakoupit vlastní ceny. 

 V současnosti navštěvuje kroužek nejeden sourozenecký pár. Proto by mohla být 

do budoucna zavedena sleva pro případné sourozenecké účastníky, kteří by chtěli 

navštívit tábor společně. Pro rodiče, které mají více dětí, se naskytne výhodná příležitost, 

jak na táborovém poplatku ušetřit a děti přihlásit na stejný termín. Zároveň to může být 

výhodná situace i pro nás. Rodiče se rozhodnou zapsat druhé dítě, které náš kroužek 

nenavštěvuje pravidelně a my tak získáme případného nového zájemce o pravidelnou 

činnost. 
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ZÁVĚR 

 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského plánu na 

pořádání letního sportovního tábora pro děti. Mým hlavním úkolem bylo zjistit, zda o 

nabízený tábor bude dostatečný zájem, jelikož jsem ho nikdy dříve nepořádala. K tomu 

mi pomohl průzkum trhu. Odhalit, zda v mém okolí neprobíhá akce se stejným zaměřením 

a také, zda nabídka zaujme dostatečný počet zákazníků. 

Do dílčích cílů jsem zahrnula sestavení rozpočtu a pomocí dynamického 

kalkulačního vzorce jsem vypočítala výhodnou cenu pro pořadatele i potencionální 

zákazníky. Ujasnila jsem si výhodnost stanovení bodu zvratu, abych do budoucna 

předešla hrozícím neúspěchům z důvodu neziskovosti. 

 Během práce jsem využila znalostí, které jsou potřeba znát při plánování 

podnikatelských záměrů podobného charakteru, osvojila jsem si teoretické poznatky z 

oblasti ekonomické, právní i pedagogické. 

 Během plánování jsem využila různé analýzy, především SWOT analýzu, 

Porterův model pěti sil, marketingový mix, analýzu konkurence a provedla průzkum 

pomocí internetové ankety. 

  V analýze současného stavu jsem upřesnila současnost působení 

capoeiristických klubů v Brně a okolí Kopřivnice, uvedla, jakou činností se zabývá 

skupina Alma da capoeira a upřesnila společné poslání a fungování mezi skupinou a 

volnočasovými středisky, poskytující zázemí. 

 Pomocí Porterova modelu pěti sil jsem upřesnila, v čem nám hrozí nárůst 

konkurence u ostatních spolků v budoucnosti, ale zároveň došla k závěru, že při pořádání 

letního capoeira tábora nám nehrozí velká konkurence, až na tábory, pořádané stejnou 

organizací. 

 V kapitole vlastní návrh řešení jsem popsala průběh letního tábora, jeho přípravu, 

včetně veškerého zabezpečení materiálu i pronájmů, stravování a pitného režimu, dopravy, 

dozoru a trenérů. V rámci přípravy jsem uvedla rámcový program letního tábora. 

 Na závěr nesmím opomenout kladený důkaz na vhodný způsob propagace a 

marketingový mix, který je velmi důležitý pro ujasnění cílové skupiny. Pomocí 

internetové, tištěné i ústní reklamě jsem zajistila včas informovat veškerou cílenou 

skupinu, na kterou se vztahoval můj podnikatelský plán. 
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 Po vyhodnocení celého plánu jsem dospěla k závěru, že stanovení přijatelné ceny 

a dostatečného projevení zájmu ze stran rodičů i dětí, mi dopomohl úspěšně splnit cíl a 

očekávání práce. Věřím, že díky nabídce kvalitního a kvalifikovaného personálu, pestrého 

programu a klidného prostředí, se stane nabídka velice zajímavou a jsem přesvědčena o 

životaschopnosti a reálnosti plánu. 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

(zdroj: vlastní zpracování) 

DOTAZNÍK 2015 

Zájem o letní tábor 

1. Jezdí Vaše dítě na letní tábor? 

 Ano 

 Ne 

 Dosud nebylo, ale chtělo by 

 Dosud nebylo a ani nechce 

2. Jakému typu letního tábora dáváte přednost? 

 Pobytový 

 Příměstský 

3. Délka táboru 

 týdenní 

 14ti denní 

4. Plánujete se zúčastnit více táborů během prázdnin? 

 Ano 

 Ne 

5. Vaše děti jezdí na tábor, protože 

 Chtějí 

 Nemám na ně čas (nedostatek dovolené, nemám hlídání,...) 

 Nedostatečné finance pro rodinnou dovolenou 

6. Dávám přednost táboru se zaměřením na: 

 Sport nebo tanec 

 Hudebku 

 Turistiku, skaut, pionýr 

 Tématické tábory 

 Kombinované 
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7. Jsem ochoten za týdenní tábor zaplatit (spaní v budově) 

 2 000 - 2 500 

 2 500 - 3 000 

 3 000 - 3 500 

 3 500 - 3 700 

 3 700 - 4 000 

8. Dítě jezdí na tábor: 

 Samotné 

 S kamarádem 

 Se sourozencem 

9. Víte, co je to capoeira? 

 Ano 

 Ne 

10. Přihlásilo by se Vaše dítě na tábor se zaměřením na capoeiru, i když to nikdy 

nezkusilo? 

 Ano 

 Ne 

 Ano v případě, že se přihlásí i kamarád/sourozenec 
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Příloha č. 2: Přihláška přední část 

(Zdroj: DDM Kopřivnice) 
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Příloha č. 3: Přihláška zadní část 

(Zdroj: DDM Kopřivnice) 

 

 

 

 

 



98 

 

 

Příloha č. 4: Táborový řád 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Příloha č. 5: Prohlášení rodičů 

(Zdroj: DDM Kopřivnice) 
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Příloha č. 6: Pokyny k vyplnění přihlášky 

(Zdroj: DDM Kopřivnice) 

 

Příloha č. 7: Doporučený seznam věcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha č. 8: Posudek o zdravotní způsobilosti 

(Zdroj: DDM Kopřivnice) 
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Příloha č. 9: Jídelníček 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

JÍDELNÍČEK CAPOEIRA TÁBOR 

1. 
DEN 

Oběd Čočková polévka 

 Přírodní kuřecí plátek, brambory 

Svačina Ovoce 

Večeře Rizoto se sýrem, sterilovaný okurek 

2. 
DEN 

Snídaně Pečivo, paštika, máslo, čaj 

Svačina Jogurt, pečivo 

Oběd Zeleninová polévka 

  Boloňské špagety 

Svačina Ovoce 

Večeře Tvarohové knedlíky se švestkami 

3. 
DEN 

Snídaně Pečivo, vajíčková pomazánka, rajče 

Svačina Sladké pečivo 

Oběd Česneková polévka 

  Smažený květák, brambory, kompot 

Svačina Ovoce 

Večeře Hrachová kaše, okurek, chléb 

4. 
DEN 

Snídaně Pečivo, sýr, šunka, máslo, salátová okurka 

Svačina Jogurt, pečivo 

Oběd Hovězí vývar s nudlemi 

  Námořnické maso, těstoviny 

Svačina Ovoce 

Večeře Francouzské brambory 

5. 
DEN 

Snídaně Pečivo, tvarohová pomazánka, mrkev 

Svačina Sladké pečivo 

Oběd Fazolová polévka 

  Pečené kuřecí stehno, rýže 

Svačina Ovoce 

Večeře Šišky s mákem 

6. 
DEN 

Snídaně Pečivo, máslo, džem, nutela 

Svačina Pečivo, máslo, ředkvičky 

Oběd Polévka kmínová 

  Svíčková na smetaně, těstoviny 

Svačina Ovoce 

Večeře Čočka na kyselo, okurek, chléb 

7. 
DEN 

Snídaně 
Krupice 
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Příloha č. 10: Doporučený seznam lékárničky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  
Seznam lékárničky 

Desinfekční látky Léčiva používaná na kůži 

Betadine Panthenol 

Jodisol Framykoin 

Chloramin Dolgit 

Peroxid vodíku 3% Calcium Panthotenicum 

Tlumící bolest Obvazový materiál 

Paralen gáza hydrofilní skládaná 

Ibuprofen 200 sterilní kompresy 

Trávicí soustava náplasti a) nealergické 

Corbosorb b) polštářkové 

Smecta c) speciální 

Kinedryl obinadla elastická 

Gastrogel obinadla sterilní, obvazy 

Glycerinové čípky obinadlo škrtící pryžové 

Respirační obtíže Ostatní materiál 

Stopangin trojcípí šátek 

Mukoseptonex E vata obvazová a buničitá 

Pinosol resuscitační rouška 

Sanorin Analergin rouška PVC 45x55 cm 

Bromhexin lékařské rukavice pryžové 

Mukosolvan dlahy pro fixaci 

Protialergická léčiva lékařský teploměr 

Dithiaden pinzeta anatomická 

Zyrtec pinzeta chirurgická 

Fenistil gel lopatky lékařské dřevěné 

Oftalmologika pinzeta na klíšťata 

Ophtalmoseptonex nůžky obvazové 

Opthal nůžky manikérové 

Vitaminy a minerály zavírací špendlíky 

Celaskon záznamník s tužkou 

B-komplex svítilna/baterka včetně zdroje 

Dologram kapesní nůž 

Ostatní léčiva kapátko, lžička 

Natrium hydrogencarbonium   

Zovirax   
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Příloha č. 11: Vzor zdravotního deníku 

(Zdroj: vlastní materiál) 
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Příloha č. 12: Vzor výpisu ze zdravotní dokumentace 

(Zdroj: vlastní materiál) 
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Příloha č. 13: Plakát akce 

(Zdroj: Vlastní zdroj) 

 

 


