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Abstrakt 

V této bakalářské práci je řešeno téma podmínek pro založení atletického klubu určený dětem 

i veřejnosti. V analýze jsou zjišťovány a rozepsány podmínky pro založení, atletického klubu 

jak z hlediska materiálního a technického zázemí, tak z hlediska podpory města, možnosti 

trénování a spolupráce s místním fotbalovým klubem. 

Součástí práce je navrhnout postup kroků důležitých před založením atletického klubu 

v tomto městě.  

 

 

 

 

Abstract 

In this thesis topic is dealt with conditions for the establishment of the athletic club dedicated 

to children and the public. The analysis identified and itemized conditions for the 

establishment, athletic club in terms of both material and technical, and in terms of the 

support center, training possibilities and cooperation with the local football club. 

Part of this work is to propose a process of important steps before the founding of the athletic 

club in this city. 
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ÚVOD  

Tato práce je zaměřena na oblast studie podmínek. Proto jsem si vybrala téma, „Studie 

podmínek pro založení atletického klubu v městě Lipník nad Bečvou“, které je pro mě 

z mnoha důvodů zajímavé. Snad celý život dělám atletiku a má rodina také. Proto, když 

jsme se v mých 15 letech stěhovali, můj první zájem byl zjistit, zda má Lipník nad 

Bečvou vyhovující prostředí pro atletiku. Stadion zde mají krásný, nově 

zrekonstruovaný.  

 

Ale nikde nebyl žádný klub, ani oddíl zaměřený na atletiku. Později jsem se dozvěděla, 

že v 50-90. letech, zde působil velmi dobrý atletický klub s mnoha úspěchy.  

Proto jsem začala zjišťovat, jaké podmínky jsou a musí být pro založení atletického 

oddílu. Zda ze zjištěných podmínek bude možné, aby atletický oddíl v Lipníku  

nad Bečvou vznikl. Případně co je ještě nutné udělat, aby oddíl vznikl a navázal  

na tradici lipenské atletiky.  

 

Atletika je totiž královna všech sportů. Patří k nejstarším sportovním disciplínám na 

světě. Už od okamžiku, kdy se homo sapiens postavil na nohy, musel běhat, skákat  

a házet, aby přežil. Základy atletiky byly položeny ve starověkém Řecku, kdy se konaly 

Starověké Olympijské hry. Na prvních hrách byla jediná disciplína závod v běhu. 

Postupně se přidávaly další disciplíny, mezi nimiž byl i pentatlon- běh, skok do dálky, 

hod oštěpem, hod diskem a zápas. Tak začala dlouhá historie Olympijských her. Poté, 

co se v roce 393 zrušily, čekalo se až do roku 1896 na obnovu Olympijských her 

zakladatelem Pierrem de Coubertinem, tak jak je známe nyní. 

 

Atletika je především všestranný sport, ve kterém se testuje výkonnost člověka  

v základních schopnostech, což jsou rychlosti, síla, vytrvalost a koordinace. Jeho 

základy chůze, běh, skok a hod se zpevňovaly jako motorické dispozice člověka během 

dlouhého vývoje. Atletika poskytuje možnosti dávat lidi dohromady. Je otevřená pro 

muže, ženy, pro mladé i staré. Finanční a organizační nároky jsou v atletice velice 

nízké, takže ji činí dostupnou všem. 
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Protože atletika je sport jednoduchý, snadno ji pochopí i nezasvěcený divák. Měření 

výkonu v časových a délkových jednotkách je poměrně jednoduché a přesné. 

Výjimečné individuální atletické výkony přináší divákovi silný prožitek.  

Chtěla bych, aby tato práce byla vodítkem pro někoho, kdo bude mít zájem založit 

atletický oddíl a nemusel pracně získávat důležité informace. 

Závěrem bych chtěla připomenout slavné heslo, kterým se řídí atlet v každém věku. 

 

„CUTIUS, ALTIUS, FORTIUS“ 

(Rychleji, výše, silněji) 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu podmínek pro založení atletického klubu ve 

městě Lipník nad Bečvou.  

Dílčím cílem je:  

 zjistit, zda ve městě atletický klub již je.  

 zaměření se na atletický stadion, na jeho materiální a technické vybavení, pro 

určení budoucích nákladů.  

 zjistit počet žáků na školách, počty učitelů, a zda škola nabízí kroužek atletiky. 

Tyto výsledky pomohou analyzovat potencionální členskou základnu.  

 setkání se starostou města Lipník nad Bečvou, který zodpoví nejdůležitější 

otázky týkající se stanoviska města k danému tématu.  

 zaměření se na vhodnou propagaci klubu, oslovení sponzorů a možnosti získání 

finanční podpory. 

 

V teoretické části práce, jsou objasněny důležité pojmy spojené se sportem a jeho 

benefity, podmínky důležité pro vznik klubu, financování klubu, a pojmy související 

s atletikou. Informace vycházejí především z odborné literatury, z oficiálních 

dokumentů MŠMT a dalších potřebných dokumentů. 

V analýze současného stavu jsou mapovány podmínky důležité pro vytvoření 

postupných kroků v návrhové části. Veškeré informace v analytické části jsou získány 

z veřejně dostupných zdrojů, z vlastního sběru dat, z rozhovoru, analýzy konkurence  

a z vlastních zkušeností. 

1.2 Použité metody 

Mezi použitými metodami jsou zařazeny dvě analýzy. SWOT analýza je použita v části 

vlastního návrhu řešení. Touto analýzou se určily silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby potencionálního klubu. Z této analýzy je nejlépe poznat jaké problémy mohou 

v klubu nastat a musí být na ně člověk připraven. Proto je to důležitá součást postupu.  
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Druhou metodou použitou v analýze současného stavu, je analýza konkurence v odvětví 

Porterův model. Tato metoda byla použita pro odhalení konkurence, ať již v odvětví, 

nebo v substitutech. Je důležité vědět, jaké prostředky mohou děti využít ke sportování 

a mít je všechny zmapovány. 

Třetí metoda použitá pro práci byl polostruktovaný rozhovor s předem připravenými 

otázkami. Ten byl veden se starostou města Lipník nad Bečvou pro objasnění některých 

zásadních otázek. Rozhovor je pravděpodobně nejdůležitější, nejnáročnější, nejstarší a 

nejčastěji používanou metodou pro získávání informací. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Pro teoretickou část práce jsou vybrány základní pojmy sport, pohybová aktivita, 

sportovní pohybová aktivita. Ty jsou součástí benefitů sportovních aktivit, kde jsou 

popsány zdravotní, společenské a ekonomické benefity. Tím, že je práce zaměřena 

na studii podmínek, popsány jsou materiální a prostorové podmínky, společenské, 

finanční a legislativní podmínky. Práce se dále věnuje tématu sportovního klubu a jeho 

financování. Vybraným sportem pro práci je atletika, kde je popsán pojem, historie, 

atletický stadion, nejdůležitější česká atletická organizace. 

2.1 Benefity sportovních aktivit 

Pohybová aktivita- tělesný pohyb produkující kosterní svalstvo. Vyžaduje výdej energie  

a přináší pozitivní zdravotní účinky. Zpravidla vyžaduje nízkou či střední intenzitu  

úsilí (1).  

 

Sportovní pohybová aktivita- strukturovaná, specifická pohybová aktivita vykonávaná 

dle pravidel, spojená s účastí v organizovaných sportovních soutěží a se snahou 

dosahovat maximálního výkonu ve sportovní disciplíně (8).  

 

Sport – stal se jedním z nejpozoruhodnějších fenoménů současné etapy lidstva. Jako 

součást tělesné kultury se dotýká širokého množství lidí, kteří se sportu věnují jak 

aktivně či rekreačně, tak pasivně formou „fandění“ (10).  

Sport plní funkce relaxační a zdravotní, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, 

regulované ventilace agrese, příslušností ke skupině (11).  

 

V současné době je sport dělen na tyto úrovně (15):  

 vrcholový, 

 výkonnostní, 

 sportovní příprava mládeže, 

 rekreační sport, resp. pohybová aktivita.  
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2.1.1 Zdravotní benefity 

Aktivní trávení volného času a sport se stává dominantou v životě jedince.  

Je dokázáno, že vhodně zvolené pohybové aktivity, vykonávané ve vhodném prostředí 

a vhodné době, přizpůsobené věku jedince, přispívají k celkovému zdraví, k udržení 

tělesné a duševní kondice. Proto je v dnešní době velmi populární zdravý životní styl, 

který přináší nejen fyzické, ale i zdravotní benefity (10).  

 

Mezi zdravotní benefity se řadí především ty, které snižují rizika uvedených chorob (8):  

 zvýšení úrovně „dobrého cholesterolu“; 

 snížení vysokého krevního tlaku, udržování příznivé hladiny krevního cukru; 

 spalování tuku, které pomáhá zlepšovat složení těla; 

 posilování imunitního systému; 

 zlepšování nálady a snižování vzniku deprese; 

 snížení klidové srdeční frekvence; 

 zlepšení metabolismu; 

 zvyšuje odolnost vůči únavě, stresu, negativním jevům působícím na člověka  

z okolí.  

 

2.1.2 Společenské benefity 

Ve společnosti se v posledních letech objevily nové hrozby a překážky. Především  

jsou to komerční tlaky, bezohledné využívání mladých hráčů, doping, rasismus, násilí, 

korupce a praní špinavých peněz (12).  

 

Proto sportovní aktivity plní funkci, kromě upevňování zdraví občanů, výchovnou, 

společenskou, kulturní a rekreační. Sport pomáhá vytvářet důležité hodnoty, jako  

je např., tolerance, solidarita, smysl pro fair play, týmový duch. Přispívá dále  

k osobnímu rozvoji a naplnění. Podporuje aktivní zapojení občanů do společnosti (12).  

 

Sport hraje nezastupitelnou roli i na půdě výchovy a vzdělání, když se stal součástí 

školního života pro všechny studenty na světě. A to jak v rámci školní tělesné výchovy, 

tak na středoškolských a vysokoškolských soutěžích, přeborech a závodech (1).  
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2.1.3 Ekonomické benefity 

Pohybová aktivita je v dnešní době nejlepší investice. Má značný ekonomický přínos 

v oblastech redukce léčebných nákladů, zvyšování produktivity a ve vytváření 

zdravějšího fyzického a sociálního prostředí (8).  

 

Pozitivní externality vyvolané sportovními aktivitami (11):  

 podpora zdraví člověka; 

 formování osobnosti člověka a jeho systému životních hodnot a ideí; 

 snížení pracovní neschopnosti; 

 úspory v čerpání nemocenského a zdravotního pojištění; 

 snížení nákladů firem na pracovní sílu.  

2.2 Podmínky pro sportovní aktivitu 

Vytvoření, zajištění či respektování podmínek je hlavní problematikou práce zabývající  

se studií podmínek pro založení atletického klubu. Popsané podmínky jsou důležitým 

faktorem pro vytvoření postupu kroků před založením atletického klubu v Lipníku  

nad Bečvou. 

 

2.2.1 Prostorové a materiální podmínky 

Pokud hovoříme o prostorových a materiálních podmínkách pro pohybové aktivity, 

máme na mysli veškeré prostory a prostranství sloužící právě pohybovým aktivitám  

a sportu. 

Podle níže uvedených dokumentů, je hlavním a společným jmenovatelem kladení 

důrazu na vytváření vhodného prostředí a podmínek pro realizaci sportu a tělovýchovy 

s ohledem na budování a údržbu sportovních zařízení (1).  

 

 Mezinárodní charta tělesné výchovy a sportu;  

 Evropská deklarace urbanistických práv; 

 Evropská charta sportu; 

 Evropský manifest o mladých lidech a sportu;  

 Bílá kniha o sportu (1).  

 



 

17 

 

Je nezbytné navrhovat venkovní sportovní infrastrukturu tak, aby umožňovala 

bezpečnou realizaci sportovních aktivit pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory  

či zdravotně znevýhodněné (2).  

 

První atletické ovály nebyly technicky dokonalé. Povrch byl škvárový. Situace se 

změnila. Současný povrch je umělý tartanový, který má typické vlastnosti. 

 

Obecné vlastnosti umělého povrchu (2): 

 víceúčelovost pro různé venkovní sporty;  

 vysoký komfort pohybu a herních vlastností;  

 při pádech je mnohem bezpečnější proti povrchovému poranění;  

 šetrnost pro klouby, chodidla a záda;  

 odolnost, pružnost a pevnost;  

 dlouhodobá životnost.  

 

Prostorové a materiální podmínky by měly umožnit využití sportovního zařízení pro 

organizovaný i neorganizovaný sport, včetně sportovních akcí. Výstavba sportovního 

zařízení vyžaduje zabezpečení vhodného prostředí pro sportovní aktivity obyvatel 

města (2).  

 

2.2.2 Společenské podmínky 

Zájem občanů města a jejich zastupitelů, tvoří hlavní představy o tom, jakou úlohu má 

sport ve společnosti, a do jaké míry je společenský zájem na jeho dalším rozvoji (3). 

 

Rozvoj sportu je závislý především na rozsahu a způsobu využívání, dále na kvalitě 

vybavení sportovních zařízení. Při nedostatečném vynakládání prostředků 

na modernizaci sportovní infrastruktury, dochází ke snížení zájmu veřejnosti  

o sportovní aktivity (19). 

 

Obecně se tedy uvádí, že na provozování sportovních aktivit mají největší vliv faktory, 

jako jsou dostupné sportovní příležitosti, podpora rodinných příslušníků, přátel, vzorů 

nebo vnímavost samotného jedince (1). 
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2.2.3 Finanční podmínky 

Pro sportovní klub není hlavním cílem a hlavní činností zisk. V kapitole 2.3.1 

je podrobně popsán systém získávání financí pro sportovní klub. Proto je tato kapitola 

věnována hlavně sponzorství, jako další možností zisku peněžních či materiálních 

prostředků. 

Sponzorství 

Sponzorství představuje významný prostředek k zabezpečení dostatečného množství 

finančních zdrojů, sloužící k realizaci mnoha různých aktivit ve všech sférách života 

společnosti (14).  

 

Sponzorování lze definovat jako připravenost finančních prostředků ze strany podniků, 

které se přidělují osobám a organizacím ku prospěchu obou stran. Sponzor podepíše  

se sponzorovaným smlouvu, kde si určí jaké provize a užitky mu má tato smlouva 

přinést. Sponzorem může být prakticky kdokoliv, ať už jednotlivec, obchodní 

společnost nebo jiná organizace, které můžeme nabídnout protihodnotu za jejich  

peníze (14). 

 

Jedná se zejména o práva (7):  

 používat logo, jméno, obchodní značku a prezentaci označující spojení  

s produktem nebo akcí; 

 právo na spojení jména s akcí nebo zařízením; 

 právo používat různá označení jako např. „generální sponzor“ nebo „oficiální 

dodavatel/produkt“; 

 právo řídit propagační aktivity jako jsou soutěže, reklamní kampaně. 

  

Další možností využívanou firmami je nefinanční podpora, zejména materiální,  

v podobě oblečení, výstroje, nářadí a náčiní označené logem jejich společnosti (3). 

 

Formy sponzoringu ve sportu (10): 

 sponzorování jednotlivých sportovců; 

 sponzorování sportovních týmů; 
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 sponzorování sportovních akcí; 

 sponzorování sportovních klubů; 

 sponzorování sportovních institucí.  

 

2.2.4 Legislativní podmínky 

V ČR vycházejí právní předpisy z usnesení vlád na podporu sportu a zdravého životního 

stylu. Tato usnesení ukládají povinnosti krajům a obcím vyčleňovat prostředky  

na podporu sportu např. zřizovat sportoviště. V současné době zde není právní norma 

upravující způsoby financování sportu (19).  

 

Dle Zákona o podpoře sportu je úkolem obcí v jejich samostatné působnosti, vytvářet 

podmínky pro sport zejména tím, že (27): 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů; 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů; 

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení; 

 zabezpečují finanční podporu ze svého rozpočtu.  

 

Na právní rámec sportu v ČR mají vliv i předpisy EU. Ty mají závazný nebo 

doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují podporu sportu, jeho veřejnou 

prospěšnost, ochranu zdraví občanů a pobízejí členské státy ke konkrétním akcím  

na podporu sportu. Většina předpisů a doporučení EU není v ČR aktivně využívána  

a aplikována (19).  

2.3 Sportovní klub 

Sportovní kluby a tělovýchovné organizace jsou právnickými osobami. V České 

republice mluvíme podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014  

o spolcích. Spolek mohou založit min. 3 osoby, z nichž jedna musí být zletilá. V názvu 

klubu se musí objevit „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z.s “ (5).  
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Dále se mohou objevit kluby ve formě obchodní společnosti, ovšem tyto kluby se řídí 

obchodním zákoníkem. Ve většině případů jde o akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným (4).  

 

Kluby si stanovují své základní cíle v oblastech sportovních, ekonomických a velice 

často i sociálních dle svých finančních možností. Mezi hlavní sportovní cíle patří 

zviditelnění sportu, úspěchy a umístění družstev a jednotlivců, rozvoj vlastní členské 

základny. Ekonomické cíle jsou nezbytné pro vytváření finančních zdrojů a pro 

vytváření ideálních podmínek včetně materiálového zabezpečení (4).  

Forma organizační struktury 

Základní dokument spolku jsou stanovy. Návrh stanov se předkládá na Ministerstvo 

vnitra ve dvojím provedení. Ve stanovách jsou uvedeny základní informace o klubu, 

jejich cíle a poslání, zásady hospodaření. Dále je zde organizační struktura (Obr. 1 

Obecné schéma OS (zdroj: (10) projednávaná na úrovni orgánů klubu. Za ty se považují 

(7):  

 

Valná hromada: 

 Projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového 

majetku, práv a závazků; 

 projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro 

následující období; 

 stanoví výši jednorázového členského příspěvku; 

 přijímá čestné členy klubu; 

 projednává zprávu dozorčí rady; 

 stanoví volební období orgánů; 

 volí členy výboru klubu, volí a odvolává dozorčí radu; 

 rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov; 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

 

Prezident klubu je oprávněn: 

 Svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu; 
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 řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně); 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu; 

 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

 

Výbor klubu: 

 Přijímají rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou svěřeny valné hromadě. 

 

Členové dozorčí rady: 

 Jsou oprávněni kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, stav 

hospodaření s penězi, právy a majetkem klubu; 

 podávají zprávy výboru a valné hromadě; 

 rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního 

dokladu; 

 v případě zjištění nedostatku navrhují nápravná opatření (7).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 1 Obecné schéma OS (zdroj: (10)) 

 

 

2.3.1 Financování sportovních klubů 

Tělovýchova a sport mají v České republice hlubokou tradici. Přesto i tato oblast 

v důsledku svého postavení mezi veřejným a soukromým sektorem prožívá změny,  

které mění charakter sportu. Úloha nastavení koordinované spolupráce mezi dotační 

politikou státu, krajů a municipalit a příjemců dotací je jednou z otázek efektivního  

Výbor klubu 

Dozorčí rada 

Prezident klubu 

Valná hromada 
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a účelného zabezpečení fungování sportu a tělovýchovy (8).  

 

Tvůrce a koordinátor dotační politiky v oblasti sportu a tělovýchovy je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy dále jen MŠMT. Vzhledem k tomu, že MŠMT má 

omezené finanční prostředky, nemůže zabezpečovat veškerý rozvoj této oblasti, využívá 

Programové specializované podpory sportu a tělovýchovy (8).  

Dotační politika státu  

Jednou z významných složek financování sportovních klubů, kromě stále narůstajícího 

zdroje soukromého sektoru, ať podnikatelského nebo nepodnikatelského charakteru 

(firem a  rodinných rozpočtů), je financování ze státního rozpočtu (11).  

 

Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která svá 

doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy (11).  

 

Ze státu lze získat dva typy účelových dotací: 

 investiční; 

 neinvestiční. 

 

Státní podpora sportu je zaměřena do sedmi oblastí: 

 program I - Sportovní reprezentace ČR; 

 program II - Sportovně talentovaná mládež; 

 program III - Činnost sportovních organizací; 

 program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení; 

 program V - Činnost sportovních svazů; 

 program VI - Významné sportovní akce; 

 program VII - Zdravotně postižení sportovci (15).  

Dotační politika krajů 

Pro fungování samotného klubu či oddílu, musí mít klub dostatek financí na provoz  

a údržbu, rozvoj mládeže, pořádání sportovních akcí a další aktivity. Kromě dotací  
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ze státu může klub využít dotace z rozpočtů krajů. Nejsou zde ale stanovena jednotná 

pravidla dotací do sportu pro kraje. Každý kraj si je vytváří sám a neexistuje žádná 

vzájemně koordinovaná dotační politika (8).  

 

Dotační politika je zaměřena zejména na 6 oblastí: 

 dotace provozních potřeb pro organizace tělesné výchovy a sportu; 

 budování infrastruktury tělovýchovy a sportu; 

 rozvoj lidských zdrojů v oblasti tělovýchovy a sportu; 

 propagace tělovýchovy a sportu; 

 podpora vrcholového a výkonnostního sportu; 

 podpora reprezentace a mezinárodní spolupráce (8).  

Dotace z místních rozpočtů 

Nejbližším a nejdostupnějším finančním zdrojem pro sportovní kluby je rozpočet města. 

Je ovšem potřeba respektovat, že žádný právní předpis neukládá městu konkrétní 

povinnost finančně podporovat rozvoj a činnost tělovýchovy a sportu na svém  

území (10). 

 

 V současnosti lze tedy ze strany obcí sledovat tyto tendence grantové politiky (8) : 

 tendence k významné podpoře vlastních, municipalitních zařízení sportu  

a zařízení pro volný čas; 

 orientace na pohybové a rekreační potřeby a aktivity místního obyvatelstva, 

tradiční podpora spolkového sportovního a tělovýchovného hnutí. 

 

V posledních letech k těmto tendencím přibyly další orientace (8): 

 na budování vlastní infrastruktury municipalitních zařízení, která postupně 

konkurují stávajícím neziskovým nestátním organizacím ve sportu; 

 na budování zařízení sportu pro všechny a zařízení pro volný čas.  

 

Další zdroje financování tělovýchovných, tělocvičných jednot a sportovních klubů (13): 

 Členské příspěvky - platí se buď jednorázově, měsíčně nebo ročně. Výši určuje 

a schvaluje valná hromada. 
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 Dary - věnují dlouholetí členové bez nároku na protislužbu. Mohou mít formu 

peněžní i nepeněžní. Velice často dávají dary nadace a nadační fondy. 

 Patronáty - velké firmy věnují část peněz na podporu mládežnických družstev 

v klubu. Vztahuje se na ně zákon darovací. 

 Příspěvek od zastřešující sportovní organizace – ty mohou být z tržeb z prodeje 

nadbytečného majetku, z příjmů podílu na zisku a dividend. Další příspěvky 

tvoří příjem z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného a tržby 

z prodeje propagačního materiálu. 

 Vstupné na sportovní akce - výše ceny vstupenek záleží vždy na atraktivnosti  

 a významnosti soutěže. Vstupné podléhá zdanění, proto některé kluby volí 

dobrovolné vstupné. 

 Startovné - je využíváno v individuálních soutěžích. Tento příjem slouží 

k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce.  

2.4 Atletika 

Atletika je považována za základní sportovní odvětví. Základem atletiky jsou přirozené 

pohyby jako je chůze, běh, skok a hod. Pro ostatní sporty přináší mnoho důležitých 

hodnot. Jsou součástí školní tělesné výchovy na obou stupních základní školy,  

na střední škole a na některých učňovských zařízeních. Kondiční a rekreační atletika 

 se ve velké míře uplatňuje ve volném čase mládeže i dospělých (9).  

 

Atletika se významným způsobem podílí na zvyšování tělesné zdatnosti a upevňuje 

zdraví. Zvláště běh a chůze působí blahodárně proti kardiovaskulárním chorobám, 

snižuje krevní tlak a puls, omezují množství cholesterolu v krvi a snižují a stabilizují 

tělesnou hmotnost (9).  

 

Atletika je pěstována hlavně na venkovních sportovištích, pod širým nebem nebo  

ve volné přírodě. Dá se provozovat na čerstvém vzduchu a za každého počasí. Je proto 

nutná větší míra přizpůsobivosti na klimatické podmínky, na limitní zatěžování,  

což zvyšuje emocionálnost a zdravotní význam (17).  
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Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a současně poskytuje široký výběr pro sportovní 

vyžití. Poskytuje významné hodnoty vzdělávací a výchovné. Děti a mládež se učí 

pod vedením osvojovat si potřebné množství dovedností a návyků. Soutěžení a hravá 

forma atletiky poskytuje možnost plného vyžití a předvedení potenciálu dítěte. Děti 

se dále učí znát atletická pravidla, dodržovat je a tím se ztotožňovat s principem fair 

play (6). 

Atletické soutěže či tréninky jsou ideální příležitostí pro sociální interakci bez 

společenských bariér. Atletika pomáhá odstraňovat pocit osamělosti a rozvíjí pocit 

sounáležitosti. Je zde cizí agresivita a násilí (9).  

 

Atletika se odedávna dělila na dvě formy:  

 lehká atletika (dnešní vnímání slova atletika, obsahuje běhy, skoky, vrhy a hody, 

chůzi a víceboje); 

 těžká atletika (obsahuje zápas, vzpírání, silový trojboj a kulturistiku). 

 

V dnešní době se od tohoto označování upustilo a vždy, když mluvíme o atletice, jedná 

se o lehkou atletiku (17).  

 

2.4.1 Historie atletiky v ČR 

Základy české atletiky byly položeny zhruba před 700 léty. Při korunovaci Václava II. 

v roce 1297 byly uspořádány první běžecké závody v Praze. V roce 1473 se v Tovačově 

v rámci jarmarku konal první běžecký závod na Moravě. Závodníci, muži platili vklad 

15 grošů a hlavní cenou byl urostlý býk. Ženy závodily také, platily 2 groše a vítězka 

obdržela 6 loktů plátna. Tím vznikly počátky atletiky a atletických závodů u nás (9).  

 

Počátkem 19. století se objevili první profesionálové – běžci, kteří s povolením úřadu 

běhali za podpory diváků a vybírali vstupné. Ti museli dávat část výdělku pro slepce 

nebo ústavu hluchoněmých, aby úředníci závody nezrušili (9).  

 

Druhá polovina 19. století je u nás spojena s tělocvičnou organizací Sokol, která 

pořádala mimo jiné atletické závody v bězích a skocích. V roce 1882 vzniká v Českých 

zemích první atletický klub. O 15 let později byla ustanovena Česká atletická amatérská 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lehk%C3%A1_atletika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9B%C5%BEk%C3%A1_atletika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzp%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silov%C3%BD_trojboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturistika
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unie, která však řídila i jiné sportovní odvětví, např. lyžování, plavání a kopanou. V té 

době se také projevovala rivalita slavných českých atletických klubů – Sparta Praha, 

Slavia Praha, Dukla Praha, Moravská Slavia Brno. Tyto a další kluby vyprodukovaly 

vynikající české atlety, kteří dobyli atletický svět (6).  

 

Počátky ženské atletiky spadají do období 1. světové války. V roce 1921 byl založen 

Mezinárodní ženský sportovní svaz a byly uspořádány první ženské světové hry v Paříži 

s atletickým programem. Na olympijských hrách atletky poprvé startovaly v roce 1928. 

Poté převzala řízení atletických soutěží žen Mezinárodní asociace atletických  

federací (9).  

 

Po druhé světové válce se díky Emilu Zátopkovi atletika stává populárnější mezi 

mládeží a ta je podporována Sportovními hrami mládeže (9).  

Od té doby česká atletika patří k nejúspěšnějším jak na Mistrovstvích Evropy, Světa  

tak i na Olympijských hrách. Mezi nejslavnější atlety se řadí František Janda-Suk, 

Imrich Bugár, František Douda, Emil Zátopek, Ludvík Daněk, Zdeňka Šilhavá, Helena 

Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Dana Zátopková a mnozí další. V posledních letech 

se k nim zařadili čeští oštěpaři Jan Železný, Barbora Špotáková a slavní desetibojaři 

Robert Změlík, Tomáš Dvořák a Roman Šebrle (25).  

 

2.4.2 Atletický stadion 

Atletické soutěže se můžou konat na jakémkoliv závodišti s jednotným povrchem, který 

odpovídá specifikacím International Association of Athletics Federations (dále jen 

IAAF). Za stadion se považuje větší nekryté zařízení určené pro fotbalové a atletické 

využití, které jsou pro „mimosportovní“ akce využívány jen ojediněle (3).  

 

Atletickým stadionem se rozumí běžecké dráhy a soutěže v poli, což jsou vrhačské  

a skokanské disciplíny. 

Standardní délka oválu je 400 metrů a musí mít dvě rovnoběžné rovinky a dvě zatáčky 

o stejném poloměru. Vnitřní okraj oválu musí být ohraničen obrubníkem či širokou 

bílou čárou. Každá dráha je široká 1,22 m a ohraničena čárami, všechny dráhy musí být 

stejně široké. Pro mezinárodní soutěže má mít ovál 8 drah (15).  
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2.4.3 Český atletický svaz 

Český atletický svaz dále jen ČAS je samosprávným sdružením atletických oddílů  

a klubů na území České republiky. Eviduje kolem 55 tisíc členů ve více než 270 

oddílech a klubech. ČAS je členem IAAF a jejím prostřednictvím kontinentální 

Evropské atletiky.  

Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, mezi jejíž široké pravomoci patří mj. 

volba předsednictva ČAS, které je statutárním orgánem svazu. Správu ČAS zajišťuje 

sekretariát se sídlem v Praze na Strahově (25).  

 

Hlavní náplní Českého atletického svazu jsou tyto body (25): 

 Organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky po 

jejich rozvoj; 

 zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy 

české atletiky ve střešních sportovních organizacích; 

 zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před státními orgány ČR a před 

orgány územní samosprávy.  

2.5 Použité metody 

V teoretické části jsou objasněny pojmy použité v analytické a návrhové části. Zejména 

se jedná o SWOT analýzu a Porterův model. 

 

2.5.1 SWOT analýza 

SWOT analýzu řadíme mezi nejčastěji využívanou analytickou metodu. Metoda byla 

vytvořena v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzitě.  

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

stránky, Opportunities - příležitosti, Threats  -hrozby. Je to tedy spojení začátečních 

písmen, které označují slabé a silné stránky organizace, příležitosti a hrozby 

identifikované z vnějšího prostředí (19). 
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Tato analýza může být zaměřena na vlastní společnost nebo na analýzu konkurence. Při 

jednoduchém postupu, kdy nejdříve je provedena analýza prostředí, ze které jsou 

zjištěny informace o konkurenci a poté se pokračuje v oblastech SWOT (22). 

 

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Vyhodnocují se zde zdroje 

firmy a jejich využití, plnění cílů společnosti. Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího 

prostředí, které obklopují danou společnost a působí na ni mnoha faktory (21). 

 

Obvykle zkoumáme výrobu, výrobky, finance, marketing, řízení podniku a jeho 

organizaci, konkurenci, sociální a politické faktory. Výsledkem bývají nové plány tržeb, 

nákladů, zisků, které zabezpečí splnění cílů podniku (20). 

Provedení analýzy má mnoho podob, protože pravidla určuje zadavatel. Většinou se 

analýza rozdělí do čtyř kvadrantů (21). 

 

Pro SWOT analýzu je nutné dodržování základních principů (19): 

 princip účelnosti- je nutné znát účel, není možné kopírovat postupy a výsledky 

pro jiný problém; 

 princip relevantnosti- zaměření se na fakta, nelze se zahltit nedůležitými 

informacemi; 

 princip kauzality- soustředění se na příčiny a ne na důsledky; 

 princip objektivnosti- nutnost tvorby více lidí pro větší objektivitu, využívá se 

bodových škál. 

SILNÉ STRÁNKY (+) 

Např.: velikost firmy, know-how, kvalitní management, kvalitní či jedinečný produkt, 

dobré jméno firmy 

SLABÉ STRÁNKY (-) 

Např.: zastaralé postupy a vedení, nedostatečný marketing, nedostatek kvalifikovaného 

personálu, špatná kvalita surovin 

PŘÍLEŽITOSTI (+) 

Např.: získání konkurenční výhody, rozšíření své působnosti na jiné trhy nebo odvětví, 

zlepšení podvědomí o firmě ve veřejnosti 
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HROZBY (-) 

Např.: živelné pohromy, nestabilní politické prostředí, velká konkurence, úpadek zájmu 

o vyráběný či poskytovaný sortiment (27). 

Výhody a nevýhody SWOT analýzy 

Pro SWOT analýzu je výhodou rychlost zpracování, relativní jednoduchost, neboť  

se nepoužívají složité statistické a matematické modely. Finančně nenáročná metoda 

bez nutnosti platit finanční poradce a vytvářet drahé marketingové průzkumy. 

Nevýhodou je vytváření jen jedné skupiny pracovníků podniku. Ti velice často 

podceňují slabé stránky a přeceňují silné stránky. 

Využití SWOT analýzy 

Analýza může být využita k mnoha účelům. Nejčastěji se využívá jako podklad pro 

generování alternativ strategií s využitím matice SWOT. Může také sloužit k dalším 

účelům: 

 jako podklad pro definování vize; 

 jako podklad pro zformulování strategických cílů; 

 pro identifikaci kritických oblastí (19).  

 

2.5.2 Porterův model 

Pokud má společnost zájem být zisková, musí si uvědomit závislost 5 dynamických 

faktorů. Ty ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice. Před vstupem na trh musí 

společnost analyzovat „pět sil“ (19).  

 

Konkurence v odvětví 

Odvětví není přitažlivé v případech, kdy je na trhu velké množství silných konkurentů. 

Rivalita v odvětví se zvyšuje se stagnací nebo zmenšením daného odvětví. Faktory 

působící na rivalitu v odvětví jsou vysoké fixní náklady, velký zájem konkurentů setrvat 

na trhu, vysoký počet a malé rozdíly mezi produkty (19).  

 

Potencionální nová konkurence 
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Ohrožení ze strany vstupu nové konkurence je závislá na těchto šesti faktorech: 

očekávaná reakce zavedených firem, úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, 

legislativa a vládní zásahy, přístup k distribučním kanálům a diferenciace výrobků. 

Nejatraktivnější trh z hlediska ziskovosti je takový, jehož vstupní bariéry jsou vysoké  

a výstupní nízké (19).  

 

Substituty – hrozba nahraditelnosti 

Substitutem můžeme obecně nazvat podobné produkty, které mohou sloužit podobnému 

nebo stejnému účelu. Odvětví je neatraktivní v případech, že existuje reálná nebo 

potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků (19).  

 

Zákazníci 

Pokud se zákazníci snaží vyjednávat o ceně, vyhledávají lepší kvalitu, více služeb, 

srovnávají konkurenci a snižují zisk prodávajícího, začíná být trh neatraktivní. Proto je 

cílem prodávajícího nabídnout zákazníkovi špičkovou nabídku, kterou nelze  

odmítnout (19).  

 

Dodavatelé 

Jestliže dodavatelé zvyšují ceny, nebo snižují kvalitu a kvantitu dodávek, je odvětví 

neatraktivní. Dodavatelé jsou silnější s jedinečností výrobku, důležitou pro odběratele. 

Je proto dobré budovat kvalitní vztahy s dodavateli (19).   
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola pojednává o městě Lipník nad Bečvou, ve kterém by v budoucnu měl 

vzniknout atletický klub. V práci je popsáno samotné město, školy a počty žáků. Dále je 

v práci poukázáno na sporty, které město nabízí. Samostatnou kapitolou je atletika, 

která se zde dříve provozovala a stadion, který je jediný ve městě. 

V poslední části této kapitoly je popisován nynější postoj města k celému areálu, 

současné možnosti trénování, jak probíhá spolupráce s fotbalovým klubem a jaké je 

současné technické a materiální vybavení. 

3.1 Město Lipník nad Bečvou 

Lipník nad Bečvou, jehož letecký snímek je zobrazen na Obr. 2, je město s 8,5 tisíci 

obyvateli, které leží v samém srdci Moravské brány. Z jedné strany tuto prastarou 

obchodní stezku lemují Hostýnské vrchy, z druhé strany Oderské vrchy. Údolím 

Moravské brány protéká řeka Bečva. V minulosti zde procházela velice důležitá 

obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka. 

První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou pochází z r. 1238, město je ovšem 

nepochybně starší. Od roku 1989 je Lipník nad Bečvou městskou památkovou 

rezervací. Nachází se zde více než 100 památkově chráněných objektů. 

Město si udrželo původní uliční čáry, historické objekty v jádře středověkého původu  

a ve velkém rozsahu velice pozoruhodné opevnění. Dodnes toto město má typické 

znaky starobylých sídel – dominantní náměstí v centru, hvězdicový komunikační 

systém a objízdné komunikace. Ve značné míře si zachovalo původní historickou 

městskou dispozici. Z tohoto hlediska lze Městskou památkovou rezervaci Lipník  

nad Bečvou podle neoficiální kategorizace považovat za jednu z nejhodnotnějších 

v České Republice. V blízkosti města se nachází středověký hrad Helfštýn, který patří 

k nejrozsáhlejším hradům ve střední Evropě. 

Lipník nad Bečvou má ideální dopravní dostupnost – ať už silniční nebo železniční. 

Město se nachází na střední Moravě, 30 km od Olomouce, 15 km od Přerova a 12 km 

od Hranic Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  
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Obr. 2 Satelitní snímek Lipníku nad Bečvou (zdroj: mapy.cz) 

 

3.2 Porterův model konkurenčních sil 

Jedna z analýz využitá pro tuto práci je Porterův model na určování konkurentů 

v odvětví, potencionální konkurence, substitutů, zákazníků a dodavatelů. Do této 

analýzy je zahrnut potencionální atletický klub a atletický stadion.  

 

3.2.1 Konkurence v odvětví 

Pokud mluvíme o konkurenci v odvětví, budoucí klub se může srovnávat s ostatními 

kluby v ČR. Když to vztáhneme pouze na Olomoucký kraj, tak klubů je 7 a největší 

základnou se mohou chlubit AK Olomouc, SK Přerov a SK Hranice. Ti mají také 

stadion s odpovídajícím materiálním a technickým vybavením. Navíc AK Olomouc má 

atletickou halou pro trénování v zimním období. 

Nejbližším konkurentem v odvětví je SK Hranice. Je nejblíže Lipníku, má dobrou 

dostupnost jak autem, tak na kole po cyklostezce. Působí zde kvalifikovaní trenéři, 

rozhodčí, pořádají mnoho závodů. Velkým lákadlem je krytý i venkovní bazén vedle 

stadionu. 
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3.2.2 Potenciální nová konkurence 

Každý nově založený atletický klub se může stát konkurencí. Zejména bude-li blízko 

bydliště potencionálních členů, v klidné lokalitě a budou zde dobří trenéři, kvalitní 

zázemí, finanční podpora.  

Pokud se budeme zabývat možnou konkurencí v Lipníku, tak se nepředpokládá založení 

více než jednoho atletického klubu. Z toho vyplývá, že novou konkurenci můžeme 

očekávat pouze v postavení nových hřišť a sportovních zařízení.  

 

3.2.3 Hrozba nahraditelnosti – substituty 

V současné době na území města působí široké spektrum sportovních oddílů, 

tělovýchovných a volnočasových kroužků, které nabízí sportovní vyžití nejen mládeži, 

ale i dospělým. Ve městě jsou velice oblíbené kolektivní sporty, na které chodí mnoho 

diváků. Tyto níže popsané kluby jsou největší hrozbou pro atletický klub, kdy mohou 

odvádět potencionální atlety k jiným sportům a odvádět diváky. 

 

Největší konkurenti budoucího klubu, podle níže dostupných informací, jsou kolektivní 

sporty, jako je fotbal, florbal, basketbal. V individuálních sportech je to především tenis. 

Jak je vidět ze získaných informací, mnoho klubů využívá pro letní přípravu atletický 

stadion. Informace byly získány z webových stránek jednotlivých klubů a odpovědných 

osob. Informace o grantech byly získány z oficiální zprávy města Lipníku.  

 

BK Lipník (basketbalový klub) 

 Počet členů:  40   

 Kategorie: 

o Mladší žáci  

o Mladší žákyně 

o Muži 

 Počet trenérů: 3 

 Soutěže:   

o Krajský přebor 

 Kde trénují: Sportovní hala Střední školy elektrotechnické u stadionu, stadion 

 Granty z města: 90 000,- 
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Boxing Club 

 Počet členů: 20  

 Kategorie: muži 

 Počet trenérů: 3 

 Soutěže: II. liga 

 Kde trénují: Atletický stadion, Sokolovna 

 Granty z města: 20 000,- 

 

FK Spartak (fotbalový klub) 

 Počet členů: 70  

 Kategorie: 

o 2 týmy mužů 

o 1 tým dorostu 

o 2 týmy žáků 

o 3 týmy přípravek. 

 Počet trenérů: 4 

 Soutěže:  

o Muži A - 1. A třída skupina "B" 

o Muži B -  Okresní přebor 

o Dorostenci - Krajská soutěž skupina "A" 

o Žáci - Krajský přebor MŽ 

 Kde trénují: v létě na atletickém stadionu, v zimě tělocvičny. 

 Granty z města: 105 000,- Kč 

 

FBC Lipník (florbalový klub) 

 Počet členů: 50  

 Kategorie:  

o Přípravka; 

o Elévové; 

o  Mladší žáci; 

o Starší žáci; 

o Junioři;  
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o Muži A, B; 

o Ženy. 

 Počet trenérů: 5 

 Soutěže:  Krajský přebor 

 Kde trénují: Školní tělocvičny, Aletický stadion 

 Granty z města: 80 000,- 

 

Cykloteam Lipník 

 Počet členů: 7  

 Kategorie: 35 – 55 let 

 Kde trénují: Individuálně 

 Granty z města: 7 000,- 

 

Klub koloběhu Lipník 

 Počet členů: 30  

 Kategorie:   

o Junioři; 

o Žáci; 

o Kadeti. 

 Počet trenérů: 3 

 Soutěže: Evropské poháry 

 Kde trénují: Školní tělocvičny 

 Granty z města: 36 000,- 

 

TJ Tenisový klub Lipník 

 Počet členů: 55   

 Kategorie: 10 – 72 let 

 Počet trenérů: 3 

 Soutěže:  Krajský přebor 

 Kde trénují: Tenisové kurty, v zimě haly 

 Granty z města: 21 600,- 
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Obecně se dá říct, že největší hrozbou a konkurencí všeobecně pro sport jsou mimo jiné 

počítačové či jiné hry. Ty stále více děti lákají k sezení u televize či počítačů. V dnešní 

době se dají sehnat i sportovně zaměřené hry, ale to nemůže mít ten stejný efekt a 

prožitek, jako sport provozovaný v reálu. 

 

3.2.4 Zákazníci 

Jako zákazníky v tomto případě můžeme brát diváky. V poslední době je atletika 

nejsledovanějším sportem u nás. Proto i závody pořádané ve městě by mohly nalákat 

velkou skupinu obyvatel. Vzhledem k tomu, že cena vstupného je většinou dobrovolná, 

bude to pro zákazníky určitě lákavé. Zvláště, uvidí-li své děti, přátelé a známé, jak 

zápolí s časem, metry a soupeři.  

Zákazníky mohou být také podnikatelé, kterým můžeme nabídnout služby v podobě 

reklamy. Také město se stane zákazníkem, když klub bude propagovat své město  

na různých atletických závodech a sportovních akcích. 

 

3.2.5 Dodavatelé 

Každé sportovní zařízení potřebuje své dodavatele. Ti dovážejí sportovní potřeby, 

materiál na údržbu sportovišť, ale také nepostradatelné čisticí a hygienické prostředky. 

Dodavatelů v oblasti sportu a čisticích prostředků je na českém trhu relativně dost. 

Důležité ale je, najít správného dodavatele, na budoucí opravy atletického stadionu. 

Většinou to bývá firma, která stadion rekonstruovala a dodává potřebný materiál na 

trénování. 

Jestliže vztáhneme dodavatele na klub, jsou jimi určitě rodiče, kteří svěří dítě do klubu. 

Také školy a dětský domov se mohou stát dodavatelem, pokud si učitel všimne 

nadaného žáka a doporučí ho klubu. 

Lipník nad Bečvou a školy 

Ve městě se nachází tři mateřské školy zřízené městem a jedna soukromá mateřská 

škola. Jsou zde tři základní školy zřízené městem, dvě základní školy zřízené krajem  

a jedna soukromá. Na území je jedno víceleté gymnázium, dvě střední školy a jeden 

dětský domov. V tabulce je uveden název školy, počet žáků. Pro tuto práci bylo 

podstatné, zda má škola tělocvičnu, počet učitelů tělocviku a zda provozují kroužek  

atletiky. 
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Tabulka 1 Seznam škol na území Lipníku nad Bečvou  (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zařízení 
Počet 

žáků 

Počet učitelů 

TV 
Počet tělocvičen 

Kroužek 

atletiky 

ZŠ a MŠ Lipník nad 

Bečvou, Hranická 511 
264 2 2 tělocvičny ne 

ZŠ Lipník nad Bečvou, 

Osecká 315 
358 4 2 tělocvična ne 

ZŠ a MŠ Loučka 101 
5 

(malotřídky) 

Žáci cvičí v místní 

sokolovně 
ne 

Gymnázium, Komenského 

sady 62 
169 3 0 tělocvičen ne 

MŠ Lipník nad Bečvou, 

Na Zelince 1185 
163 - - - 

Střední škola 

elektrotechnická, Lipník 

nad Bečvou, Tyršova 781 

195 1 1 sportovní hala ne 

SPŠS Lipník nad Bečvou, 

Komenského sady 257 
205 1 

1 tělocvična 

1 posilovna 
ne 

Základní a Střední škola 

Lipník nad Bečvou, 

Osecká 301- speciální 

135 4 
1 tělocvična 

1 venkovní hřiště 
ne 

Dětský domov, Lipník nad 

Bečvou, Tyršova 772 
24 

4 

vychovatelé 

se věnují TV 

Venkovní bazén ne 

ZŠ a MŠ Sluníčko, Lipník 

nad Bečvou, Loučská 237 
145 2 

0 tělocvičen 

(pronajímají si) 

multifunkční hřiště s 

umělým povrchem přímo 

u školy 

ne 
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3.3 Středisko volného času  

Důležitou roli v životě dítěte může hrát Středisko volného času (dále jen SVČ). To se 

stará o začleňování dětí do skupin, rozvíjí nové dovednosti a schopnosti, rozvíjí 

kreativitu. Širokým výběrem zájmových kroužku ze všech oblastí, najde využití každé 

dítě, ať už předškolního či školního věku.  

V městě Lipníku toto středisko zajišťuje kulturní pořady, společenské akce, filmová 

představení, organizuje pravidelnou a příležitostnou činnost (kroužky, dětské  

a příměstské tábory, zájezdy) i spontánní aktivity, a to pro všechny věkové kategorie. 

SVČ Lipník nad Bečvou nabízí kompletní pestré, kvalitní, odborné a cenově dostupné 

služby v oblasti volného času pro širokou veřejnost (30). 

SVČ má své hřiště, zrcadlové sály, posilovnu a dětské hřiště. Bohužel atletikou či 

atletickou přípravkou se zde zatím nikdo nezabývá. 

3.4 Lipník nad Bečvou a atletika 

V současné době není ve městě žádný oddíl ani klub zaměřený na atletiku. V minulosti 

zde byl velmi slavný klub, ve kterém dokonce trénoval Emil Zátopek, když byl  

v Hranicích na vojně. Klub působil od roku 1930-1982. Níže je popsána stručná historie 

klubu i důvody zániku. 

 

3.4.1  Historie TJ Lipník nad Bečvou 

Počátky lehké atletiky v Lipníku nad Bečvou lze datovat od r. 1930. Přispělo k tomu 

vybudování stadionku u sokolovny, kde byla zřízena běžecká dráha (dvoudráha)  

a doskočiště. 

V Sokole v Lipníku se atletika samostatně nepěstovala. Byla pouze součástí 

tělovýchovného procesu pro cvičence sportovní gymnastiky, která se těšila velkému 

zájmu cvičenců. Při soutěžích ve vícebojích gymnastů byly také disciplíny běh na 

krátké tratě, vrh koulí a šplh. 

Největší podporu měla atletika na tehdejší české státní reálce, kde v rámci povinné 

školní tělesné výchovy působil největší propagátor atletiky prof. tělocviku Jan Dosedla. 

Studenti lipenské reálky dosahovali v té době velmi dobrých výsledků, zejména na 

středoškolských hrách, organizovaných pro střední Moravu. Atletika byla mezi studenty 

velmi populární, takže stadion byl plně využit (17). 
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Během druhé světové války byla sportovní činnost částečně omezena, což se projevilo  

i v atletice. Jedním z velmi iniciativních pracovníků byl tehdy učitel V. Kubík, který 

pak tragicky zahynul při osvobozování města Lipníku. Vzhledem ke značnému zájmu  

o atletiku, byly učiněny pokusy upravit stávající hřiště na atletickou dráhu a zařízení pro 

technické disciplíny. Přes značné úsilí, věnované této úpravě, výsledek se nedostavil  

a atleti se vrátili zpět na sokolský stadion. 

 

Pěkného rozmachu dosáhla lipenská atletika v letech 1949-1952, kdy dorostla řada 

mladých nadějných atletů a atletek. Byly obnoveny Tyršovy hry, organizovalo se velké 

množství atletických utkání a závodů. I za ztížených podmínek se stále závodilo na 

stadionu u sokolovny. 

Přes neustálé potíže spojené s úpravou stadionu pro atletiku, s ohledem k územnímu 

plánování města a také proto, že stávající fotbalové hřiště mělo být zrušeno pro 

zástavbu, došlo k tomu, že v roce 1953 byla zahájena výstavba nového, moderního 

stadionu. Přes počáteční nadšení však došlo skoro k dvouletému přerušení stavby pro 

nedostatek finančních prostředků. Až v roce 1958 byl stadion dokončen a předán do 

užívání. Celková činnost atletického oddílu se podstatně zlepšila. Stadion Míru se pak 

stává svědkem řady významných atletických podniků. Pořádaly se zde okresní, krajské 

či mezistátní utkání (17). 

Popularita atletiky v Lipníku ještě vzrostla v letech 1960-1961, kdy bylo do Lipníku 

přemístěno „béčko“ Dukly Praha, které soutěžilo v I. lize. Od roku 1979 byli atleti 

pověření konáním přátelského mezinárodního utkání proti atletům z německé Míšně. 

Tyto vzájemné utkání se pořádaly až do roku 1989, kdy klub kvůli nedostatku trenérů, 

rozhodčích, atletů a hlavně nedostatku finančních prostředků, musel svou činnost 

ukončit. Atleti byli zařazeni do okolních klubů, hlavně do Lokomotivy Olomouc, SK 

Přerov a SK Hranice. Tím atletika v Lipníku nad Bečvou úplně zanikla a zatím nejsou 

patrny známky znovuobnovení slavného klubu. V počátcích atletiky měl klub do 30 

členů, v jeho největším rozmachu se základna rozšířila na 70 členů. Poté však zájem o 

atletiku upadal a na konci roku 1985 měl klub pouze 10 členů (17).  
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3.4.2 Zájem o atletiku  

V roce 2012 Z. Frankovičová (23) prováděla průzkum, ve kterém zjišťovala názory, 

připomínky a podněty občanů města pro zkvalitnění využití volného času v Lipníku 

nad Bečvou. Zde jsou základní údaje, ze  kterých vycházela. Průzkumu se zúčastnilo 

264 respondentů, z toho 166 žen a 98 mužů. 

Zapojeny byly všechny věkové skupiny. Nejsilnější věkové zastoupení měly kategorie 

26 – 40 let (36,4 %), nejnižší zastoupení měly osoby starší 60 let.  

 

Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány tři otázky. Jak často lidé využívají atletický 

stadion, pak byla otázka pro rodiče dětí, jakými kroužky se dítě zabývá. Třetí otázka 

byla, o jaký sportovní kroužek by dítě stálo. Z výsledků vyplynulo, že 66 % 

z dotázaných nikdy nevyužívá atletický stadion ke sportování. Dále, že 4,3 % dětí chodí 

do kroužků atletiky. Vzhledem k tomu, že školy ani SVČ nenabízí kroužek atletiky, 

musí děti dojíždět do okolních měst. Poslední otázka je pro práci tím nejlepším 

potvrzením, kdy 11 % dětí by se rádo věnovalo atletice mnohem intenzivněji.  

3.5 Současné prostorové podmínky 

Stadion Míru  

Tento stadion je jediným atletickým zařízením ve městě. Byl stavěn od roku 1952, ale 

až v roce 1958 byl za pomocí dobrovolníků z řad atletů předán do užívání. Tehdy byl 

stadion pokryt škvárovým povrchem. Na tuto dobu byl stadion velice kvalitně vybaven 

jak sektory, tak materiálním vybavením. Během 30 let se na stadionu konalo velké 

množství závodů, nejzajímavější byla mezistátní utkání s německým družstvem. V 80. 

letech docházelo k celkovému útlumu atletiky v Lipníku, stadion přestal být využívaný 

jak ze strany škol, tak z řad atletů. Proto v roce 1989, atletika zanikla a stadion začal 

chátrat (17). 

 

Situace se změnila v roce 2007, kdy se konala celková rekonstrukce pod záštitou města, 

a tak stadion dostal nový tartanový povrch. O rok později se začal stadion dovybavovat  

potřebnými sektory, především dvěma dálkařskými sektory, zcela novým koulařským 

kruhem i s výsečí, a v neposlední řadě také výškařským sektorem. Od tohoto roku jej 

začali využívat školy, fotbalisté i veřejnost pro občasné běhaní. Atletické závody se zde 
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nekonají, pouze v rámci hodin výuky ve škole. Stadion se také využívá na hasičské 

závody a fotbalová utkání.  

Podle certifikací IAAF, se tento stadion může využívat na jakékoli závody od přípravek 

až po ligové závody. Tím, že stadion má pouze 4 dráhy v zatáčce, trvaly by tyto závody 

dlouho. 

Technické vybavení stadionu:   

Povrch CONIPUR SW, SP – certifikováno IAAF Třída 2. 

Ovál 400m – 6 drah v rovince (na  

Obr. 3 Atletický stadion- rovinka,                      Obr. 4 Atletický stadion – 

zatáčkavidíme současnou podobu stadionu),  

            4 dráhy v zatáčce. 

Travnatá plocha s umělým zavlažováním. 

Zastřešená tribuna s kapacitou 500 diváků. 

Skokanské sektory – 2x dálkařské, 1x výškařský sektor. 

Vrhačské sektory – 1x vrh koulí, 1x diskařský, 1x oštěpařský sektor. 

 Parkoviště pro cca 70 aut. 

 

   
Obr. 3 Atletický stadion- rovinka                      Obr. 4 Atletický stadion – zatáčka 

        (foto: M. Hanáková)                 (foto: M. Hanáková) 
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Tělocvičny, haly 

Dále je ve městě velké množství hřišť a sportovních zařízení. Je zde 1 víceúčelové 

hřiště, 3 dětská hřiště, 2 fotbalové hřiště, 2 lanové prvky a 1 skate park. Mezi komerční 

zařízení patří tenisové kurty. 

Stadion je pro letní sezonu, která se počítá od začátku března do konce září, naprosto 

dostačující. Bude zde ovšem nutné vytvořit tréninkové plány s fotbalisty, aby se zde 

žádný trénink nekryl, například se zápasem, jako je tomu doposud. 

Ovšem v období zimy a dešťů, zde musí sloužit tělocvičny a sportovní haly, nejlépe 

v blízkosti stadionu. Nejbližší stadionu je zatím tělocvična Střední školy 

elektrotechnické. Další zařízení, které se dají využít v zimě, jsou 2 cvičební sály 

Střediska volného času, 2 posilovny, 1 sportovní centrum a 8 tělocvičen. 

Tím, že jsou tělocvičny součástí škol, byl by zde nutný rozpis tréninků s ohledem na 

výuky. Všechny tělocvičny mají základní vybavení, jako jsou žíněnky, žebřiny, kruhy, 

tělocvičné bedny a pomůcky pro míčové hry. Také v posilovnách je základní, nezbytné 

vybavení, jako jsou stroje, zrcadla, šatny a hygienické zařízení. 

V místním tisku byl publikován článek o vzniku nové sportovní haly v roce 2018. Tato 

hala má sloužit pro všechny sálové sporty a navíc bude mít i velkou šatnu, zázemí  

a posilovnu. 

3.6 Současné materiální a technické podmínky  

Materiální podmínky 

Pro atletiku je vybavení stadionu nářadím velmi skromné. Po rekonstrukci jsou 

k dispozici pouze 4 kusy startovacích bloků a 2 dospělé překážky, určené na trénink. 

Vybaveno je kompletně doskočiště pro skok vysoký, včetně laťky. Dále sektor pro vrh 

koulí s štěrkovým odhozištěm, překážka na steeple. Další vybavení zde v současnosti 

není.  
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Technické podmínky 

 

Obr. 5 Technické zázemí (foto: M. Hanáková) 

 

Jak je patrné z Obr. 5 součástí stadionu je budova, ve které mají prozatím zázemí 

fotbalisté. Mají zde šatny, hygienická zařízení, úložiště sportovního materiálu  

a klubovnu. V této budově bydlí správce, který se stará o chod, údržbu a pořádek na 

stadionu a jeho příslušného okolí. V útrobách budovy je velká místnost na uskladnění 

nářadí a náčiní. Pro atletický klub by zde byla k dispozici klubovna, úschovna náčiní 

a šatny.  

Pokud chce atletický klub pořádat větší závody, podmínkou je zastřešená tribuna pro 

uschování věcí závodníků a pohodlné sezení veřejnosti. Na obrázku lze vidět tuto 

zastřešenou tribunu s kapacitou asi 500 lidí. V letošním roce dochází k rekonstrukci 

laviček pro větší bezpečnost diváků. Nachází se zde i venkovní sociální zařízení a také 

dostatek odpadkových košů pro ochranu přírody a okolní krajiny. 
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3.7 Podmínka spolupráce  

Spolupráce klubu a města 

V současné době stadion patří městu, které v roce 2007 provedlo kompletní 

rekonstrukci. Výše rekonstrukce byla přes 20 milionů Kč. Každý rok město přispívá 

okolo 2 milionů Kč na provoz a údržbu. Na provoz také přispívají Technické služby, 

které se starají o sekání travnatých ploch i o údržbu okolí. 

Pro tuto práci byl osloven starosta města, který na základě dopisu (Příloha 1) souhlasil 

s osobní schůzkou. Předmětem rozhovoru bylo hlavně téma podmínek pronájmu 

stadionu, materiálního vybavení, technického zázemí a finanční pomoci.   

Rozhovor byl neřízený, probíhal formou dialogu a ze získaných odpovědí je patrno, že 

město rádo podpoří vznik tohoto atletického klubu. Pan starosta uvedl, že má radost  

z každého nového sportovního spolku, který podpoří pohybovou aktivnost dětí  

a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že město stadion vlastní, pronájem by byl zdarma. Dále 

by město zajišťovalo údržbu celého objektu. Při otázkách na materiální vybavení, 

odpověděl, že není problém dokoupit potřebné pomůcky pro trénování.  

Pan starosta kladně hodnotil záměr vytvoření série seminářů a veřejných besed na téma 

Atletika, aby se tento sport dostal do podvědomí všech občanů. To stejné by se dělo na 

základních a středních školách. 

Nabídkou pana starosty, zprostředkovat setkání s bývalými atlety, potvrdil kladný vztah 

k atletickému klubu. 

Spolupráce atletického klubu s fotbalovým klubem 

Při zkoumání podmínek vyšla najevo nutnost důležité spolupráce s fotbalovými týmy. 

V Lipníku působí 2 týmy mužů, 1 tým dorostu, 2 týmy žáků – starší, mladší a 3 týmy 

přípravek.  

Týmy trénují:  

muži: út, čt, pá od 18,00 hod 

dorostenci: út, čt od 18,00 hod 

starší žáci: po, st, pá-od 17,30 hod 

mladší žáci: po, st, pá-od 16,00 hod 

přípravka: út, čt-od 16,30 hod 
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Jak je patrné, jednotlivá družstva trénují celý týden v odpoledních hodinách. Při 

trénování mladých atletů, budou tréninky 2x týdně v odpoledních hodinách. Trénink 

mladých atletů nemusí být ovšem komplikovaný. V areálu se nachází ještě jedno 

fotbalové hřiště s umělou trávou, a trénink fotbalistů se může konat tam. Jediné co se 

bude muset do budoucna koordinovat, budou závody, např. Nejrychlejší Lipeňák, 

Atletický čtyřboj atp.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Jak již z názvu kapitoly vyplývá, bude zde popsán vlastní návrh řešení, z podmínek 

zjišťovaných v analýze současného stavu. Vytvořením SWOT analýzy byly určeny silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby budoucího klubu. Z této analýzy se vycházelo pro 

vytvoření návrhu, tedy postupu kroků, před založením atletického klubu. Zaměřeno je 

na oblasti podpory města, zajištění sportoviště, na získání finančních prostředků pro 

materiální a technické vybavení z rozpočtů města Lipník nad Bečvou, Olomouckého 

kraje a možné dotace z Evropské unie. Proto je zde vytvořen rozpočet budoucího klubu, 

pro zjištění budoucích nákladů. V oblasti propagace je vytvořen návod na získání atletů, 

rodičů, rozhodčích, trenérů a budoucích sponzorů. 

4.1 SWOT analýza budoucího atletického oddílu 

Abychom mohli specifikovat postup před založením atletického oddílu, má-li být 

akceschopný, musíme se nejprve zamyslet nad cílem atletického oddílu. Ten bude určitě 

práce s mládeží, rozvoj popularity atletiky ve městě, rozvoj kondice občanů, pořádání 

závodů, práce s budoucími talenty. Poté se určí silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby budoucího atletického klubu. Ve SWOT analýze se vycházelo ze současných  

i budoucích problémů. 

 

4.1.1 Silné stránky 

Atletika patří k finančně dostupným sportům. Stačí, když sportovec má vhodnou obuv, 

triko a trenýrky a může sportovat.  Budeme-li brát v úvahu fakt, že při členském 

příspěvku 1000 Kč za rok a při tréninku 2x týdně, vyjde atleta trénink cca na 10 Kč. 

Velmi podstatnou silnou stránkou je již vybudovaný atletický stadion s umělohmotným 

povrchem, v klidné lokalitě a podpora ze strany města.  

V úvahu musíme brát i dobrou dopravní dostupnost. V odpoledních hodinách jezdí ke 

stadionu autobus a v areálu je velké parkoviště s kapacitou 70 aut. Blízko stadionu je 

koupaliště, které by se využívalo pro regeneraci po tréninku.  
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4.1.2 Slabé stránky 

Slabou stránkou klubu bude v zimním období roztříštěnost tréninku po různých školách. 

Ve městě není prozatím vytvořená hala přímo pro atlety. Nejbližší atletický tunel se 

nachází v Olomouci.  

Další slabou stránkou je fakt, že nejsou kvalifikování trenéři a rozhodčí. Každý trenér  

a rozhodčí musí mít licenci a účastnit se různých školení a doškolování. To samozřejmě 

zabírá mnoho času, cestování a peněz. Důležitá je samozřejmě i praxe a zkušenosti 

trenérů.  

Velice často zmiňované je téma vybavenosti stadionu atletickým náčiním. Bez 

sportovního náčiní nelze trénovat a rozvíjet potřebné schopnosti dětí. Prozatímní 

vybavení je nedostatečné a do budoucna se bude nářadí a náčiní dokupovat.  

 

4.1.3 Příležitosti 

Příležitostí v tomto klubu bude snaha o získání co největšího počtů budoucích atletů  

a jejich rodičů. Je jasné, že čím širší základna, tím bude muset být více trenérů. Pokud 

se ovšem najdou kvalitní, s novými tréninkovými metodami, prospěje to nejen klubu, 

ale i samotným sportovcům. 

V současné době je velký zájem o zdravý životní styl. Klub by tedy mohl organizovat 

různá atletická cvičení, určená veřejnosti pro zlepšení jejich kondice. Tím, že 

v minulosti atletický klub v Lipníku již působil, bylo by dobré nalákat bývalé atlety pro 

práci trenérů. Při zaměření se na dobrou motivaci např. zajištěním možnosti 

rekvalifikace a vzdělávání, různými odměnami, může některý bývalý atlet přijmout 

nabídku vykonávat práci trenéra. 

Pro práci bylo probírané i téma spolupráce s městem. Je dobré mít město na své straně, 

aby podporovalo různé atletické soutěže, zlepšovalo podmínky na stadionu 

dokupováním potřebných pomůcek, zvalo občany prostřednictvím novin, webových 

stránek na akce spojené s atletikou.   

Snahou atletického klubu by mělo být získání stálého reklamního partnera či sponzora, 

který by umožnil klubu nastartovat, a později zlepšovat svou finanční situaci. Sponzoři 

se budou hledat ve městě Lipník nad Bečvou a jeho okolí. Dále bude vytvořena webová 

stránka pro získání sponzorů z celé republiky na provoz atletického klubu.  
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Mezi příležitosti jsou zařazeny granty z rozpočtu města Lipníku nad Bečvou. Město 

hojně přispívá na sportovní činnost a na sportovní akce. Celková výše grantů se 

pohybuje kolem 1 mil. korun. Další příspěvky jsou z Olomouckého kraje, který má 

velice dobře propracovaný systém grantové politiky pro sportovní oddíly a kluby. 

 

4.1.4 Hrozby 

Pokud klub sežene dostatečné množství dětí, největší hrozbou bude nezískání 

patřičného počtu atletických trenérů. V dnešní době je velice málo ochotných  

a trpělivých trenérů, na malém městě obzvlášť. Jestli budeme počítat se 30 dětmi pro 

klub, bude potřeba minimálně 4 trenérů. Na pozice trenérů bude klub oslovovat hlavně 

učitele tělocviku. Pokud učitele sport a zvláště atletika baví a rozumí ji, bylo by dobré 

předávat své zkušenosti dětem. 

Velkou nevýhodou hlavně při závodech bude nedostatečné množství rozhodčích. Pro 

závody přípravek a mladších žáků je potřeba mnoho rozhodčích. Rozhodčí si 

samozřejmě můžeme pozvat, ale musíme mu zaplatit cestovné a odměnu. Pro začínající 

klub, budou náklady i bez pozvaných rozhodčích značné. Proto se budou hledat 

v řadách aktivně sportujících občanů Lipníku. Těm může být přislíbeno zaplacení 

licence a případné doškolování.  

Nejdůležitější pro klub bude komunikace s rodiči a jejich podpora. Především rodiče 

přihlašují děti do klubů, platí členské příspěvky, vozí děti na tréninky a velice často na 

závody. Jsou morální podporou pro děti, často jsou aktivní při trénincích. Proto by se 

s každým rodičem měla navodit úzká spolupráce. Informovat rodiče o závodech, o tom 

jak si dítě vede, a jak si rodič představuje budoucnost dítěte. Probírat by se měl  

i prospěch ve škole, nemocnost dítěte, rodinné zázemí. Pro klub bude dobré, pokud se 

rodič rozhodne pomoci jako trenér, rozhodčí nebo jen dobrovolník při různých akcích  

a náborech. 

Mezi hrozby se dá zařadit i špatná spolupráce se školami. Právě ve školních 

tělocvičnách budou mladí atleti v zimě trénovat. S řediteli škol bude klub komunikovat 

ohledně tréninků, náborů v jejich školách, zapojení školy a klubu v atletických 

závodech.  

Velkou hrozbou pro klub bude ukončení a jeho rozpad. Ten může nastat ze všech 

důvodů shrnutých zde ve SWOT analýze. Nejhorší variantou bude nezískání financí  
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a zájmu dětí o atletiku. Proto se klub před založením zaměří na kvalitní propagaci  

a zajištění dostatečného množství finančních prostředků. 

4.2 Zájem a podpora města 

Při každém zakládání nových klubů a tohoto atletického nevyjímaje, bude velice 

důležitý krok podpory města. Pokud město nepodporuje dostatečně sport, děti velmi 

často tráví svůj volný čas u televize a u počítačů. Proto je zbytečné stavět nové 

sportovní zařízení s nulovou návštěvností. Naštěstí v Lipníku nad Bečvou město sport 

velmi podporuje, vytváří ideální podmínky pro trénování a zabezpečuje také kluby po 

finanční stránce. Podporuje sport na školách a každý rok vyhlašuje nejlepší sportovce  

a sportovní kolektivy města. 

Před založením je dobré si zjistit, kdo se ve městě stará o záležitosti týkající se sportu.  

Na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou je Odbor školství a kultury (oblast kultury, 

sportu a zájmové činnosti), který má na starosti mimo jiné záležitosti přidělování 

grantů. 

4.3 Celoroční prostorové podmínky 

Pro přípravu mladých atletů ve městě bude sloužit zrekonstruovaný atletický stadion. 

V roce 2018 se zde má vybudovat nová sportovní hala. Všechny míčové sporty se 

přestěhují do této budovy, proto budou moci atleti využívat tělocvičny mnohem častěji. 

Tělocvičny jsou zřízené městem, proto by neměl být problém s komunikací  

a zařizováním tréninků. 

Pro zimní období se dá jezdit do atletické haly v Olomouci, ale pro přípravky je to 

prozatím zbytečné. 

Jediná disciplína, která se na stadionu nedá provozovat, je hod kladivem. Ta musí mít 

speciální umístění mimo stadion, neboť kladivo ničí trávník. Pro ten by se měla 

v budoucnu najít vhodná lokalita. V blízkosti stadionu se nachází orné pole. To je ve 

vlastnictví města a bylo by na zvážení postavit zde sektor na hod kladivem. 
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Obr. 6 Možné umístění kladivářského sektoru (zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování) 

 

4.4 Rozpočet budoucího klubu 

Před založením klubu je nezbytné zjistit si finanční náročnost celoročního provozu. 

Tyto náklady je nutné profinancovat granty Olomouckého kraje, příspěvky města, 

sponzorskými dary, členskými příspěvky a dalšími příspěvky rodičů.  

Rozpočet budoucího klubu bude v prvopočátku odvíjen od zaplacení různých poplatků, 

ať už při zápisu na soud, registrace u České unie sportu, Českého atletického svazu, kde 

se platí 200,- Kč za oddíl a 30,- Kč za každého člena, přes placení trenéra a manažera. 

Všechny náklady se samozřejmě odvíjí od počtu členů v klubu. Také se musí platit 

startovné a cestovné na závody.  Při vícedenních závodech se proplácí i ubytování, 

stravné, autobus. Na oddílových závodech je potřeba rozhodčí, pokud si nějakého 

pozveme, musí se zaplatit cestovné a odměna. Další položkou budoucího rozpočtu bude 

částka za dresy nebo trička s logem klubu pro atlety.  
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4.5 Materiální vybavení 

Tím, že bude klub zaměřen převážně na děti, musí se zde doplnit základní dětské 

pomůcky, jako jsou překážky, kriketové míčky, švihadla a různé hrací pomůcky, aby se 

atletika stala zpočátku pro děti hrou. Pro lepší přehled je zde vytvořen soupis nářadí. 

Neboť je to začínající klub, nemusí zde být v prvopočátku vrhačské náčiní, diskařská 

klec ani tyčkařský sektor, který zde zatím úplně chybí. V soupisu je uveden počet ks 

jednotlivých náčiní a nářadí a také celková cena. Toto vybrané nářadí je doporučováno 

ČAS a pro kluby se prodávají jako celé sady. 

 

Veškeré nářadí bude pořízeno z grantu města Lipníku. Při požádání o grant se bude 

muset předložit projekt, který nejdříve schválí Odbor školství a doporučí projekt pro 

Komisi na využití volného času. Ta určuje výši finančních prostředků. Všechny návrhy 

jsou poté předloženy na Zastupitelstvo města, které vše schvaluje k definitivní podobě. 

V příloze je uveden formulář potřebný pro vyřízení grantu (Příloha 2). 

 

Sada nářadí a náčiní pro atletickou školku (5 – 7 let) (31) 

 Žíněnka na skok daleký z místa   1 ks 

 Barevný nástavec     1 ks  

 Míčky „Kometa“     6 ks 

 Pěnový míč (Out – R)     3 ks 

 Štafetové kroužky (tenisový balíček)  3 ks 

 Švihadlo (gymnastické)    3 ks 

 Švihadlo dlouhé (provazové) 2 m   1 ks 

 Obruč 60 cm       3 ks 

 Cílová páska      5 ks 

 Barevné mety (sada 20 ks)    1 ks 

 Tyčka GRS 1 m               10 ks 

 Blok barevný      4 ks 

 Nášlapný kužel (kopule)    4 ks 

 Kruh plochý 60 cm     1 ks 

 Tyč IFO      5 ks 
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 Zvířátko pěnové s křížovou vzpěrou            10 ks 

 Stopky       1 ks 

 

Cena s DPH        19 138,- Kč 

 

Sada atletického nářadí a náčiní pro děti 8 – 11 let (31) 

 překážka 10 ks + nástavec na překážku   10 ks 

 žíněnka na přeskoky + nástavec    1 ks 

 žíněnka pro skok daleký     1 ks 

 frekvenční žebřík 2ks + pěnový nástavec   11 ks 

 upevňovací spony      50 ks 

 štafetový kolík      4 ks  

 značící kloboučky      40 ks 

 vymezovací kužely 3 x 10 ks    30 ks 

 cílová plocha        8 ks  

 medicinbal gumový1kg      2 ks 

 raketka Vortex       4 ks  

 pěnový oštěp 70cm        2 ks  

 pěnový oštěp 90cm        2 ks  

 barevné pásmo 30 m       1 ks 

 kriketové míčky       6 ks 

Cena s DPH           25 367,- Kč 

Cena celkem s DPH      44 505,- Kč  

4.6 Technické zázemí 

Pro každý klub je dobré vlastnit budovu u stadionu pro zázemí funkcionářů a atletů. 

V mnoha městech nemají žádné zázemí. V Lipníku je ovšem budova součástí stadionu. 

Pro atletický klub je potřeba klubovny a kanceláře, šatny se zázemím pro atlety a sklad 

nářadí a náčiní. V areálu je také velký sklad na uskladnění výškařského sektoru na 

zimu. Veškeré pronájmy související s touto budovou budou bez poplatků. 
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V areálu stadionu bydlí také správce, který má na starosti sekání trávníku, údržbu okolí, 

úklid na hlavní ploše i na oválu, úklid na tribuně. Na atletickém ovále má na starosti 

úpravu doskočiště na dálku (hrabání, přerývání písku), úprava koulařského kruhu včetně 

štěrkové výseče. Všechno potřebné nářadí má k dispozici od Technických služeb. 

 
Tabulka 2 technické prostory (zdroj: vlastní zpracování) 

Prostory Cena pronájmu 

Klubovna + kancelář Pronájem zdarma 

Šatny 2x Pronájem zdarma 

Sklad nářadí a náčiní Pronájem zdarma 

 

4.7 Finanční podpora klubu 

Finanční podpora města 

Pro klub budou nejdůležitější finanční prostředky neboli granty, z rozpočtu města 

Lipník nad Bečvou. Ty se přidělují na projekty schválené Zastupitelstvem města Lipník 

nad Bečvou. Přidělují se za účelem obohacení a zpestření kulturního a společenského 

života města, aktivit v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času. Dále za účelem 

podpory a rozvoje sportu ve městě, s velkým důrazem na vyplnění volného času dětí  

a mládeže.  

 

V oblasti sportu a tělovýchovy je finanční podpora zaměřena do těchto 4 oblastí: 

a) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu;  

b) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a družstev;  

c) turnaje jednotlivců a družstev; 

d) sportovní akce. 

 

Výběr projektů a návrh výše grantů v oblasti sportu, tělovýchovy a zájmové činnosti 

učiní Komise pro využití volného času na základě doporučení Odboru školství  

a kultury. Ta také určuje výši grantů, která může dosahovat až 1,2 mil. Kč. Pro rok 2015 

rozdělilo zastupitelstvo 661 000,- Kč na sport a tělovýchovu. Záměrem klubu bude 

požadavek finanční podpory na všechny 4 oblasti, nejdražší bude zejména pořádání 

atletických závodů. 
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Finanční podpora Olomouckého kraje 

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo 

fyzickým osobám na předem daný, zpravidla veřejně prospěšný účel. Ten může být 

stanoven v programu vyhlášeném Radou města Olomouce. 

 

Vypsané dotační programy: 

 mimořádné aktivity (malé projekty) ; 

 prevence kriminality;  

 bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava;  

 kultura;  

 cestovní ruch;  

 sport;  

 podpora mateřských škol a základních škol jiných zřizovatelů;  

 využití volného času dětí a mládeže;  

 drobné veřejně prospěšné aktivity s výší příspěvku do 5 000 Kč; 

 tvorba a ochrana životního prostředí;  

 ochrana obyvatel. 

 

Jednotlivé žádosti posuzují nejprve odborné komise Rady města Olomouce a následně 

Rada města Olomouce, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč v každém 

jednotlivém případě. Žádost o vyšší dotaci předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města 

Olomouce. 

S úspěšným žadatelem uzavře město Olomouc veřejnoprávní smlouvu, v níž budou 

sjednány bližší podmínky pro využití dotace. Neúspěšní nebo částečně úspěšní žadatelé 

mají nárok na sdělení s odůvodněním, proč jejich žádosti nebylo vyhověno, nebo bylo 

vyhověno pouze částečně. 

Finanční podpora Evropské unie 

Pro Olomoucký kraj vyhlásila EU dotační program „Příspěvky v oblasti sportu v roce 

2015“, který podporuje sportovní činnost oddílů a klubů se sídlem v Olomouckém kraji. 
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Typy podporovaných projektů: 

Program I – Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů. 

Příspěvek je určen na zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích 

(doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržbu a provoz sportovního areálu, nákup 

sportovního materiálu, pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí. 

 

Program II – Podpora sportovních akcí regionálního charakteru. 

Příspěvek je zaměřen na oblast přípravy sportovního areálu na sportovní akci, nákup 

sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky, materiální  

a technické zabezpečení poskytovatelem podporované akce. 

 

Příspěvky jsou poskytovány na neinvestiční náklady a slouží jako doplňkový zdroj 

financování. Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze 

jeden příspěvek v Programu I a pouze jeden příspěvek v Programu II. 

Tento program byl pro letošní rok ukončen k  5. 1. 2015. 

Další možnosti finanční podpory 

Další možností finanční podpory pro klub, může být dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT). O tu může žádat platně zaregistrovaný spolek (TJ, 

AK), který nemá dluh vůči státu.  

Systém funguje tak, že MŠMT vypíše grantový program pro daný rok. Atletický klub 

nebo tělovýchovná jednota podá žádost své zastřešující organizaci, kterou je Český 

atletický svaz (ČAS). ČAS provede selekci a pošle požadavky MŠMT.  

 

Komise schválí vybrané požadavky ČASu a přidělí určitý podíl z celkového obnosu 

určeného pro všechny spolky s hlavní činností v tělovýchově a sportu. Na internetu je 

pak zveřejněn výsledek schválených požadavků a tím je zajištěna i veřejná kontrola.  

Přímo TJ a AK se týká část z programů věnovaná investicím do sportovních zařízení  

a částečného krytí nákladů na provoz a údržbu sportovních zařízení. 
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Finance z vlastní činnosti 

Členské příspěvky  

Členské příspěvky jsou důležitým příjmem pro atletické kluby. Výši členských 

příspěvků si určuje klub sám na základě nákladů. Při zaplacení členských příspěvků 

atlet plně využívá odborného vedení na tréninku. Výši členského příspěvku v Lipníku 

bychom stanovili 1000,- Kč. V tabulce (Tabulka 3 Výše členských příspěvků v 

atletických klubech (zdroj: vlastní zpracování) jsou uvedeny výše členských 

příspěvků v klubech Olomouckého kraje. Informace jsou získány z jednotlivých 

webových stránek klubů. 

 

Tabulka 3 Výše členských příspěvků v atletických klubech (zdroj: vlastní zpracování) 

Město Členské příspěvky za rok 

SK Přerov 2 500,- 

SK Hranice 1 500,- 

AK Olomouc 2 000,- 

AK Šternberk 1 000,- 

AK Prostějov 1 200,- 

 

Příměstské tábory 

Pro pracující rodiče je ideální volbou přes prázdniny příměstský tábor. Ten bývá 

v týdenních cyklech, kdy děti ráno přijdou a sportují, a v odpoledních hodinách si je 

rodiče vyzvednou. V Lipníku SVČ nabízí příměstské tábory, ty ale nejsou zaměřeny na 

atletiku. Proto by klub mohl zavést tyto tábory zaměřené na atletiku. Je výhodou, že tyto 

tábory mohou za jednorázový poplatek využívat všechny děti, bez ohledu zda jsou členy 

klubu či nikoliv. Těmito tábory, může klub rozšiřovat svou základnu. 

 

Letní soustředění 

Léto je nejlepší příležitostí vyjet s dětmi mimo známé domácí prostředí. Soustředění má 

mnoho funkcí, ať už výchovné, socializační či sportovní. Děti se mohou naučit kázni, 

dennímu režimu, stravovacím zvyklostem. Naučili by se nové hry, soutěže, disciplíny. 

Dětem by byly vštěpovány pravidla atletiky, pouštěly by se jim filmy o atletice či 

olympiády. Soustředění mohou být i ve formě jednodenního výletu v přírodě. 
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4.8 Oslovení sponzorů 

Podstatný krok před založením je zajištění dostatečného množství finančních 

prostředků. V předchozích kapitolách je popsána kategorie finančních prostředků 

z města, kraje, potažmo Evropské unie. 

 

Pro klub bude nejdůležitější sehnat sponzory hlavně z řad podnikatelů ve městě, kteří již 

nějaký sport v Lipníku finančně podporují. Budou osloveni písemnou formou, 

pozváním na atletické závody, popřípadě na tréninky. Osloveni budou v Lipenských 

listech, na sociálních sítích a nejdůležitější budou osobní setkání. 

Na webových stránkách klubu by byla vytvořena výzva pro potencionální sponzory 

z celé republiky. Klub uvítá jakoukoliv finanční či materiální podporu, účelové dary 

v podobě sponzoringu dopravy na závody a jiné sportovní akce. 

 

Budoucím sponzorům se budeme snažit nabídnout mnoho výhod např. umístění 

reklamy na klubové dresy, na webovou či facebookovou stránku. Samozřejmostí je 

prezentace v tisku, při sportovních akcích pořádaných naším klubem, popř. v místě 

pobytu při soustředěních a přípravných kempech. Ideální situací by bylo sehnání 

hlavního sponzora.  

4.9 Propagace  

V tomto případě je propagace rozepsána formou návodu, jak získat nejen mladé atlety  

a atletky, ale aby se atletika dostala do podvědomí obyvatel. Mnoho lidí ve městě totiž 

neví, co je atletika a jaké radosti jim může přinášet.  

 

 Postup získání dětí do klubu 

1. Pořádání besed a seminářů pro veřejnost na téma Atletika. 

2. Pořádání besed o atletice na všech základních a středních školách v Lipníku.  

3. Rozšiřování informací o atletice v Lipenských listech, na oficiálních stránkách 

města, na sociálních sítích, letáky na vývěsných plochách. 

4. Uspořádání závodů a autogramiáda s hvězdou atletiky. 
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5. Uspořádání závodů pro děti z města a okolí jako např. O nejrychlejšího lipeňáka, 

Minivíceboj pro mateřské školy, Atletický víceboj pro první stupeň ZŠ, při 

kterých se může mnoho dětí pro atletiku nadchnout. 

6. Nábory dětí do klubu. 

 

Závěrečné shrnutí 

Nový sportovní klub se musí zaměřit hlavně na propagaci a marketing. Musí vycházet 

ze silných stránek a jedinečnosti v tomto konkurenčním boji s mnoha sportovními kluby 

ve městě. Do propagace musí využít místní tisk a především internet, který se stává 

v současnosti masovým zdrojem informací. 

 

Budoucí klub se musí snažit zapracovat na slabých stránkách, aby se v budoucnu 

vyhnul problémům a mohl nabídnout svým členům a sponzorům perfektně fungující 

atletický klub. K tomu dopomůže zejména vytvoření kvalitní trenérské základny. 

Nedílnou součástí prosperujícího atletického klubu jsou i kvalifikovaní rozhodčí. 

Získáním manažerského pracovníka, který by se zabýval ekonomikou a marketingem 

klubu, podpoří bezproblémový chod klubu. Manažer klubu by vyhledával sponzory, se 

kterými musí být neustále v kontaktu. Vyhledával by nové sportovce z města a okolí 

Lipníku nad Bečvou pro atletický klub. 

Vedení atletického klubu se bude muset vypořádat s problémy a komplikacemi, které 

vzniknou před založením klubu, v jeho průběhu, ale i po něm. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést studii podmínek pro založení atletického klubu. Po 

provedeném šetření konkrétních podmínek, zejména pak kladného ohlasu města, je 

zřejmé, že by atletický klub v Lipníku nad Bečvou mohl vzniknout a fungovat.  

Nezbytným předpokladem je již vybudovaný stadion, technické zázemí a zejména pak 

hojný počet školských zařízení. SWOT analýzou jsme došli k závěru, že podmínky jsou 

vyhovující. Shrnutím silných a slabých stránek můžeme eliminovat případná rizika.  

 

V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky získané z odborné literatury. Bylo 

čerpáno z dostupných zdrojů na internetu, případně z různých zákonů a vyhlášek. 

Teorie je rozdělena na část týkající se sportu, jeho přínosům a dále obecným 

podmínkám pro výstavbu sportovního zařízení, pro společnost, legislativu a ekonomiku. 

Kapitoly dále shrnují sportovní klub a financování. Bylo nutné vymezit pojmy atletika, 

atletický stadion a použité metody SWOT a Porter. 

 

Analytická část je věnována městu Lipník nad Bečvou. V této části je použit Porterův 

model na zjištění konkurence, počty školských zařízení, současné podmínky pro 

trénování, technické a materiální podmínky, současný postoj města k celému areálu. 

 

Jelikož ve městě atletický klub schází, můžeme konstatovat, že nově založený sportovní 

klub se zaměřením na atletiku, bude mít co nabídnout začínajícím sportovcům.  

Můžeme očekávat, že mnoho začínajících mladých atletů se bude chtít proslavit jako 

Usian Bolt, Jan Železný, Roman Šebrle, Barbora Špotáková a další. Proto se pustí 

s nadšením do tréninku běhu, skoku, hodu.  

 

Cíl práce byl naplněn, celá práce pro mě byla přínosem, neboť jsem se dozvěděla 

mnoho cenných informací ohledně zakládání klubu, chodu sportovních organizací ve 

městě a grantové politice.  
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Příloha č. 1 

 

Vážený pane starosto, 

 

píši bakalářskou práci na téma Studie podmínek pro založení atletického klubu 

v Lipníku nad Bečvou. Chtěla bych Vás požádat touto cestou o rozhovor na téma: 

přístup města k založení atletického oddílu ve městě. 

Jmenuji se Michaela Hanáková a jsem studentkou 3. ročníku VŠ VUT FP v Brně, obor 

Management tělesné kultury. Před pěti lety jsme se přestěhovali do Dolního Újezdu. 

Věnuji se atletice, hodu oštěpem. Mé dosavadní výsledky jsou: v kategorii ženy do 22 

let 6. místo v republice a 17. místo mezi ženami. Jsme členy oddílu TJ Sokol Opava. 

V tomto oddíle závodil i můj otec a později přešel do Dukly Praha jako vrcholový 

sportovec. Byl mistrem republiky a reprezentant. V současné době nás s bratrem 

trénuje. Bratr je na 13. místě v disku muži do 22 let. 

Trénovat jezdíme na Váš městský stadion. Stadion včetně okolí je velmi pěkný a 

v případě výstavby haly s příslušným vybavením, by byl ideální pro závodní i rekreační 

sport. Na stadionu býváme dosti často sami, což je škoda. Proto jsem se rozhodla psát 

bakalářskou práci na téma Studie podmínek pro založení atletického klubu v Lipníku 

nad Bečvou a případně založit tento oddíl, nebo připravit kroky pro případného 

zakladatele. 

Atletika v Lipníku nad Bečvou byla od roku 1930 až do roku 1989 a měla velmi dobré 

výsledky. 

Zajímalo by mne především, jakou by měl tento oddíl podporu MĚSTA. Jednalo by se o 

částečné dovybavení stadionu atletickým nářadím, pronájem stadionu, financování 

závodů, jeho propagaci atp.  

Děkuji předem za odpověď. 

S pozdravem Michaela Hanáková 

 

Pan starosta mi poté zavolal a dohodli jsme se na schůzce, kde objasnil všechny důležité 

otázky, týkající se mé bakalářské práce. 
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MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU 
  

ŽÁDOST O GRANT 
podle Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, 

volného času a sociální oblasti 

 

Název projektu:  

Oblast podpory: 
1) kultura                                                        3) zájmová činnost 
2) sport a tělovýchova                                    4) sociální oblast  

 
Údaje o žadateli 

Žadatel právnická osoba 
název/obchodní jméno 

 

sídlo  

organizačně právní forma  

IČO, DIČ  

číslo registrace  

číslo bankovního účtu  

jméno a příjmení 
statutárního zástupce 

 

kontaktní telefon, e-mail  

Žadatel fyzická osoba 
podnikající i nepodnikající 
příjmení, jméno 

 

datum narození  

adresa trvalého pobytu, příp. 
adresa pro doručování 

 

kontaktní telefon, e-mail  

číslo bankovního účtu  

Žadatel fyzická osoba 
podnikající – doplnění 
obchodní jméno 

 

předmět podnikání, IČO 
 

místo podnikání 
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 2 

Stručná charakteristika žadatele: 

 
Údaje o projektu 
Termín realizace: 

Stručná charakteristika projektu: 

Cíle a očekávané výstupy projektu: 

Cílová skupina: 

Přínos pro město: 

Další informace pro podporu projektu: 
(počet členů, podíl dětí a mládeže do 18 let, informace o činnosti za uplynulý rok, rozpis soutěží a turnajů, účast 
na akcích města a jeho příspěvkových organizací, úspěchy v minulém období atd.) 
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Rozpočet projektu 

Celkové náklady na projekt (v Kč): 
 

Výše požadovaného grantu (v Kč): 
 

Procentní podíl požadavku na celkových 
nákladech (v %): 

 

 
 

Zdroje financování projektu Částka (v Kč) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Zdroje celkem  

 

Náklady na projekt 
Hrazeno 
z grantu 
(v Kč) 

Hrazeno 
z jiných zdrojů 
(v Kč) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Celkem   

Náklady na projekt celkem  

 
 
V ........................................... dne .......................................... 
 
 
razítko, jméno a příjmení, podpis statutárního orgánu žadatele o grant 
 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Při nedostatku místa je možné rozvést kteroukoliv část v samostatné příloze. 


