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Abstrakt 

 

Název:      Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu  

 

Cíle:   Hlavním cílem práce je vytvoření beachvolejbalového areálu, který je 

uzpůsoben na základě kritérií Mezinárodní volejbalové federace, 

s cílem možnosti pořádání turnajů světového okruhu, a jeho 

financování při výstavbě.   

 

Metody:  V této práci je využita analýza primárních a sekundárních dat a jejich 

následné porovnání pomocí komparativní metody. V případě, že nelze 

data analyzovat, jelikož nejsou dostupná veřejně, je využito 

neformálních rozhovorů s vybranými respondenty, kteří jsou všichni 

anonymní.  

      

Výsledky:  Výsledkem práce je návrh vystavení areálu v hlavním městě Praha, 

který splňuje veškeré předem stanovené podmínky. Součástí je i návrh 

financování areálu, který umožňuje jeho výstavbu pomocí vybraných 

finančních zdrojů. Finanční rozpočet pro výstavbu byl stanoven na 

celkových 53 milionů Kč. Možnými zdroji jsou investoři, 

podnikatelský úvěr, a především dotace a granty od státu, města a kraje.   

 

Klíčová slova: beachvolleyball, plážový volejbal, rozvaha, kritéria Mezinárodní 

volejbalové federace, rozpočet, návrh sportoviště, zdroje financování 

sportoviště 

 

 

  



Abstract 

 

Title:            Financial plan for the contruction of a beach volleyball  complex 

 

Objectives:  The main objective of the work is to create a beach volleyball complex, 

which is adapted on the basis of the criteria of the Fédération Internationale 

de Volleyball with the aim of organizing world circuit tournaments, and its 

financing during construction. 

 

Methods:  In this thesis is used an analysis of primary and secondary data and their 

subsequent comparison with comparative method. In case the data cannot 

be analyzed, because they are not publicly available, informal interviews 

with selected respondents are used. All of whom are anonymous.  

 

Results:    The result of the thesis is the proposal of the construction of a complex in 

the capital city of Prague, which meets all predetermined conditions. It also 

includes a proposal for financing the complex, which allows its construction 

with the help of selected financial sources. The financial budget for the 

construction was set at a total of 53 million CZK. Possible sources are 

investors, a business loan, and especially subsidies and grants from the state, 

city and region. 

 

Keywords:  beach volleyball, balance sheet, criterion of the International Volleyball 

Federataion, budget, design of the sports ground, sources of financing sports 

ground 
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1 ÚVOD 

Beachvolejbal se v České republice řadí mezi rozvíjející se sporty s velikým potenciálem 

do budoucna. Ať už z pohledu expandující popularity, kvality hráčů nebo v rámci velmi 

výhodné polohy České republiky ve středu Evropu. Ve světovém žebříčku se naše země 

objevuje jak v ženské, tak i mužské kategorii vysoko mezi nejlepšími týmy světa. 

Zastoupení u žen máme už několik let převážně stabilní, ale v posledních letech, až na 

menší pauzu, se mužské týmy maximálně snaží svoje postavení v tabulce stabilizovat 

taktéž. Potenciál na vytvoření a využití kvalitního beachvolejbalového areálu je jak na 

národní, tak i mezinárodní úrovni. Tento sport má velkou výhodu a tou je, že ho může 

hrát jak malý, tak i velký počet hráčů (samozřejmě v případě amatérské úrovně). Je o něj 

zájem, a především kurty v Praze jsou v odpoledních a večerních hodinách plně obsazené. 

Vytvoření beachvolejbalového areálu u nás, který by měl možnost hostit mezinárodní 

akce by beachvolejbalu jako sportu velmi pomohla. V České republice máme stále se 

zvyšující počet hráčů beachvolejbalu a roste s tím i úroveň sportu u nás. Každým rokem 

se mezi TOP hráče a hráčky dostávají mladší a mladší ročníky. Je tu veliký potenciál, ale 

bohužel u nás není dostatečná podpora jednotlivých sportovců od klubů a areálů, které by 

nabízely to, co nabízejí našim hráčům zahraniční areály a kluby. 

Při porovnávání areálů v České republice a v zahraničí narazíme na několik odlišností. 

Rozdíl je především ve velikosti a úrovni. Úrovní sportoviště je myšlena jeho možnost 

využití pro mezinárodní vrcholné akce. První varianta je, že jsou na jednotlivé akce 

využívány hojně navštěvovaná místa, která jsou uzpůsobena na akci vystavením 

jednorázového areálu. Tato možnost přináší vyšší návštěvnost jednotlivých utkání a větší 

marketingové možnosti, ale je finančně náročnější. Jednodušší a levnější variantou je 

hostit turnaj v rámci jednoho stabilního areálu, který se vylepší a uzpůsobí dané akci. 

Samozřejmě dobrá poloha využívaného areálu je žádaná. 

Úkolem této práce je podpořit nejenom beachvolejbal, ale i sport samotný. V rámci této 

práce bych chtěla vytvořit sportovní areál, kde by si děti i dospělí mohli užít volného času 

sportováním nebo alespoň strávením chvilky času na čerstvém vzduchu. Chtěla bych 

vytvořit prostor, kde by si mohli odpočinout jak maminky s dětmi, tak vrcholoví 

sportovci. Zároveň bych chtěla propojit příjemné s užitečným a pomocí navrhovaného 

areálu podpořit vrcholový beachvolejbal skrze pořádání mezinárodních akcí u nás 

v České republice. To znamená, že bych chtěla vytvořit areál, který by dosahoval 

mezinárodních kvalit a bylo by tak možné pořádat turnaje světového okruhu, jehož 
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součástí by bylo například dětské hřiště, restaurační zařízení, venkovní sezení a zároveň 

by areál poskytoval prvky, které by pomohly rozvoji beachvolejbalu v České republice, 

jako například prostory pro školení trenérů, vnitřní zázemí (tělocvičnu) s pevnou 

palubovkou, která by se dala využívat k dalším sportovním aktivitám, také s venkovní 

„zdí“, která by byla využívána při učení technik beachvolejbalu a nebo s workoutovým 

hřištěm pro jakéhokoli sportovního nadšence. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout financování mnou navrženého beachvolejbalového areálu  

tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. 

Dílčím cílem je navrhnout areál, který splňuje předem stanovená kritéria. Hlavním 

z kritérií je, aby se v areálu mohly pořádat mezinárodní beachvolejbalové turnaje světové 

série FIVB (Mezinárodní volejbalové federace). Areál by se měl pouze upravit  

do podoby, která odpovídá kritériím, a v rámci běžného provozu by neměl na úkor kritérií 

finančně tratit.  

Dílčí úkoly, které je třeba splnit pro cíl práce:  

- Zahrnutí kritérií stanovených FIVB  

- Naleznutí pozemku, na kterém by se dal areál vystavět (včetně vhodné polohy 

a okolních podmínek) 

- Zvolení nejvhodnější varianty vybavení areálu 

- Naleznutí vhodných možností zdrojů financování 

- Sestavení předpokládaných výnosů a nákladů areálu  

- Vypočítání návratnosti investice 

Kritéria stanovená FIVB jsou striktně daná. Budou zařazena mezi požadavky  

při navrhování samotného areálu. Co se týče pozemku, je třeba brát v potaz především 

umístění pozemku vůči okolní infrastruktuře jako je občanská vybavenost, dopravní 

dostupnost a podobné.  

Dalším z dílčích úkolů je určit, jaká varianta areálu by byla nejlepší v rámci finanční 

udržitelnosti, ale ne na úkor využitelnosti areálu pro mezinárodní akce FIVB. Zjistit,  

co je v areálu nezbytné a bez čeho se obejde. Jaký typ haly nejvhodnější a další.  

V rámci finančního plánu bych chtěla poukázat na možnosti financování takového 

projektu skrze vlastní i cizí kapitál a zároveň vypočítat návratnost investice do areálu. 

K tomu je třeba si stanovit předpokládané výnosy a náklady areálu v prvním roce 

podnikání.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci sestavování finančního plánu pro sportovní beachvolejbalový areál, je třeba 

vysvětlit několik pojmů, které finanční plán provází. 

Nejprve si musíme definovat samostatný finanční plán. Součástí finančního plánu  

je počáteční rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Popíšeme si, co jednotlivé 

dokumenty obsahují a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Řekneme si, jaké existují možnosti 

zdroje financování a jaká je návratnost takové investice. Musíme se podívat na požadavky 

Mezinárodní volejbalové federace, která zaštiťuje i beachvolejbal, ke konání 

mezinárodních akcí, jaká mají kritéria na areál a samotné kurty. Následně si popíšeme, 

co vše může být součástí beachvolejbalového areálu a jaké mohou být jeho příjmy  

a výdaje. 

3.1 Finanční plán 

Významnou částí podnikatelského plánu je finanční rozvaha neboli finanční plán.  

Ten popisuje konkrétní čísla podnikatelského záměru. Snaží se o reálná čísla, která 

především potenciálním investorům prozradí, jestli lze podnikatelský záměr zrealizovat 

a z jakých finančních prostředků. V průběhu sestavování finančního plánu si je podnikatel 

mnohdy schopen uvědomit rizika svého podnikání, a tak se v rámci jeho zpracování snaží 

jednotlivá rizika eliminovat (Synek, 2011). 

Dalším z cílů podnikatelského finančního plánu je odhad vývoje finanční situace 

(Synek, 2011). 

 Ve finančním plánu jsou pro investory nejdůležitější tři dokumenty: (počáteční) 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Tyto zprávy o chodu podniku by měly 

být podnikatelem řádně okomentovány. 

Součástí finančního plánu se předkládá konkrétní návrh financování podnikatelského 

záměru. V případě nutnosti využití cizích zdrojů je třeba uvést, které konkrétní zdroje 

budou použity, za jakých podmínek plnění a za jak dlouho musí být splaceny. Věřitelé  

se budou především soustředit na schopnosti daného podniku splácet svoje závazky.  

Je žádoucí zpracovat finanční plán ve více variantách – pokud je to možné, 

předkládáme optimistickou, pesimistickou a realistickou variantu (Veber, 2012). 

V rámci beachvolejbalového areálu je třeba kritický pohled. Při vzniku areálu lze 

očekávat menší počet rezervací kurtů a nižší počet členů klubu, který bude s postupem 
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času narůstat. Proto se finanční plán zpracovává realistickou až spíše pesimistickou 

variantou. 

3.2 Zakladatelský rozpočet 

Na začátku podnikatelského plánu a obecně podnikání je důležité si stanovit 

zakladatelský rozpočet. Jaromír Veber (2012) říká, že: „Sestavení zakladatelského 

rozpočtu v rámci úvah o podnikání nám pomůže lépe odhalit slabiny a silné stránky 

podnikání. Často také umožní předejít riziku možného neúspěchu hned z počátku života 

firmy.“ Tuto úvahu hezky doplňuje Synek (2011), který doporučuje si jako první v rámci 

zakladatelského rozpočtu stanovit veškeré finanční zdroje, jejich původ a celkovou výši. 

Zdroje, které jsou používány na administrativní záležitosti a povinnosti jak při založení, 

tak následně i při spouštění provozu, na nákup výrobků a služeb spojeným se začátkem 

podnikání. Zároveň by měl být podle pana Synka (2011) podnikatel připraven,  

že z počátku nebude mít dostatečné příjmy (popřípadě žádné).  Bude muset poskytovat 

službu, platit účty za energii a mzdy pracovníků i v momentě, kdy ještě nebude mít  

od zákazníků peníze na účtu. Měl by mít tím pádem připravený nějaký finanční polštář, 

se kterým si ze začátku bude tzv. krýt záda. Zkráceně řečeno podle Vebera (2012): 

„Účelem zpracování zakladatelského rozpočtu je zejména specifikace a kvantifikace 

potřebných zdrojů, které se musí do firmy vložit dříve, než začne vydělávat.“ 

Zakladatelský rozpočet je součástí procesu při vznikání podnikatelského plánu a jeho 

samotného ověřování. Jedná se o formu kontroly, která by měla ukázat, jestli  

je podnikatelský plán realizovatelný a případně jakým způsobem. Při sestavování 

finančních prostředků k podnikání by si měl zároveň podnikatel promyslet, zda je třeba 

hned v počátcích podnikání mít všechen dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,  

co si představuje, nebo je možné ho postupně dokupovat a tím ze začátku trochu ušetřit. 

Které položky svého seznamu považuje za doplňující a nadstandardní, a které jsou 

opravdu nutné. Například u sportovního areálu je možné postupně dokupovat sportovní 

náčiní a nejprve se dá pořídit pouze nezbytně nutné nebo se může v počátku pracovat 

pouze se sportovní složkou areálu a postupem času s lepší finanční situací rozpracovávat 

ty ostatní nesportovní. Velmi dobrým poznatkem pro podnikatele při výstavbě 

sportovního areálu je, že by do měl do svých úvah zahrnout i počáteční vklad pro rozjezd 

areálu v prvních měsících. Měl by být pro jistotu vyšší, než jsou propočtené náklady  

na provoz. Je pravda, že v počátcích bude muset areál fungovat z vlastních zdrojů, jelikož 

bude mít menší zisky, které se pravděpodobně postupem času budou navyšovat.  
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Podle Srpové (2010) je postup k vytvoření zakladatelského rozpočtu následující: 

1) Je třeba sestavit přehled odhadovaných plánovaných výdajů, které jasně 

souvisejí s rozjezdem podnikání a každodenním fungováním podniku (založení 

firmy, dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, oběžná aktiva atd…) 

2) Dále je nutné porovnat celkovou sumu plánovaných výdajů s disponibilními 

peněžními prostředky 

3) Přehled plánovaných výdajů se musí doplnit o odhad splátek jistin půjček a 

úroků, pokud je podnikatelská činnost vázána na cizí zdroje 

4) Na závěr je potřeba ze sepsaných dat sestavit počáteční rozvahu  

V následující tabulce je velmi stručně znázorněn zakladatelský rozpočet. V jednotlivých 

bodech popisuje stranu výdajů a zdrojů příjmů, které mají výdaje pokrýt. V případě 

sportovního areálu se mezi vlastní zdroje započítává i největší finanční zdroj, kterým jsou 

dotace a granty. 

Tabulka 1 Zakladatelský rozpočet

 

Poté, co si rozepíšeme a propočítáme všechny výše zmíněné body, je třeba si sestavit 

počáteční rozvahu. Počáteční rozvaha je vlastně přehledný popis jednotlivých bodů 

rozpočtu. Slouží k ujasnění si, čím budeme jednotlivé body rozpočtu financovat a jaké 

finanční zdroje budou využívány. Na pravé straně tabulky jsou vypsaná aktiva neboli 

majetek, který bude už od začátku sloužit k podnikání a na druhé, levé, straně jsou 
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vypsaná pasiva, což jsou naopak zdroje financování, pomocí kterých bude majetek 

pořízen. Samozřejmě musí platit tzv. bilanční rovnice, která říká, že se aktiva musí rovnat 

pasivům (Veber, 2012). 

Tabulka 2 Počáteční rozvaha 

 

3.2.1 Rozpočet běžného financování  

Společně se počáteční rozvahou připravujeme odhady výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku, který očekáváme v prvních měsících podnikání. Cílem je zjistit ziskové 

možnosti podniku, kdy můžeme zisk očekávat, jeho velikost a jeho růst v rámci 

budoucích let a následně podle toho vypočítat, kdy splatíme dluhy, které od počátku 

podnikání máme. Zároveň není na škodu sestavit si i plán cash flow neboli rozdíl mezi 

příjmy a výdaji (Veber, 2012). V beachvolejbalovém areálu se zisky zvyšují se 

zvyšujícím se počtem členů. V prvním roce je počet členů nižší, ale v momentě, kdy 

klub funguje a pracuje na marketingu, stará se o své členy a má kvalitní nabídku služeb, 

počet členů se dalším rokem navýší. Areál má určitou kapacitu a ve chvíli, kdy se blíží 

k jejímu naplnění, pracuje na navýšení kapacity a naskytuje se mu možnost pracovat 

s oceňováním nabízených služeb. Zároveň se zvyšujícím se počtem členů a 

s rozšiřováním areálu může podnikatel využívat většího množství dotačních programů. 

Dosahuje na více z nich. To znamená, že se mu zvyšují příjmy i jiným způsobem nežli 

jen příspěvky členů, pronájmy kurtů apod.  
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3.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Pomocí výkazu zisku a ztrát můžeme zjistit hospodářský výsledek podniku za hledané 

období, obvykle za jeden kalendářní rok. Mimo samotný výsledek hospodaření z něj 

vyčteme i výnosy a náklady. Podle tohoto výkazu můžeme zhodnotit jeho hospodaření, 

zda se mu daří a vytváří zisk, nebo nikoliv a je zapotřebí změnit podnikovou strategii, zda 

jsme schopni plnit svoje závazky vůči jiným subjektům a podobně (Srpová, 2011). 

Samotný výkaz je podrobnější verzí rozvahy. Martinovičová (2019) říká: „Rozvaha 

umožňuje posoudit zachování hospodářské stability podniku. Naopak výkaz zisku a ztráty 

informuje o schopnosti podnikatelského subjektu vytvářet dostatečný objem zisku.“  

Z toho vyplývá, že je pro podnikatele výkaz zisku a ztráty velmi důležitý a vyčte z něj 

velké množství informací. Na jeho základě si uvědomí, zda pracuje a vede podnik 

správným směrem či nikoli a zároveň zjistí, zda splňuje svůj cíl a generuje zisk, jelikož 

hlavním cílem podnikatele je mít ziskový podnik. Zároveň ze zisku může vypočítat 

návratnost investice, která je pro něj taktéž podstatnou informací. 

3.2.3 Výkaz cash flow  

Cash flow je posledním z finančních výkazů podnikání. Tato metoda ukazuje 

podnikateli pohyb peněz, tedy bere v úvahu jen peněžní transakce. Oproti samotnému 

ukazateli zisku se liší tím, že rozlišuje náklady provozní, dlouhodobé, daňové, nebo 

třeba odpisy (Baker a English, 2011). 

Výkaz se člení na tři části, které se využívají především k nepřímé metodě vykazování 

toku peněz (Šteker a Otrusinová, 2011): 

- Cash flow z provozní činnosti 

o Příjmy a výdaje při běžné činnosti podniku 

- Cash flow z investiční činnosti 

o Příjmy a výdaje spojené s pořízením či prodejem dlouhodobého majetku 

- Cash flow z finanční činnosti 

o Změna (přírůstek či úbytek) dlouhodobého kapitálu  

Výkaz cash flow se dá vypočítat dvěma metodami, přímou a nepřímou. Přímá metoda je 

jednodušší, ovšem neposkytne veškeré informace, neboť pracuje jen s pohybem peněz 

účtů pokladen a běžných bankovních účtů. Konečný stav peněžních prostředků je tedy 
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podle přímé metody odvozen od počátečního stavu a upraven o příjmy a výdaje za 

určité období. Nepřímá metoda oproti tomu využívá výkaz zisků a ztrát a rozvahy, 

vychází tedy z celkového hospodaření podniku. Je ovšem doplněn o náklady, které 

nejsou výdaji, jako například odpisy, a výnosy, které nejsou peněžními příjmy, což je 

třeba čerpání rezerv. Nepřímá metoda tedy popisuje konečný stav jako počáteční 

upravený o cash flow z provozní, dlouhodobé a finanční činnosti (Palovchyk, 2019). 

3.3 Návratnost investice 

Zkratka ROI je z anglického „return of investment“ a je jedním z klíčových ukazatelů 

ziskovosti proto, že porovnává čistý příjem a úrokový výnos sledovaného období s 

investovaným kapitálem. Vypočítá se následujícím vzorcem, kde investovaný kapitál je 

součtem vlastního kapitálu a úročených závazků. 

 

Získané procento návratnosti investice může podnik porovnat s procentem z předešlého 

období nebo s konkurencí, aby zjistil, jak dobře se mu daří v daném odvětví (Lång, 2019). 

V práci je počítána návratnost investice vlastního kapitálu ROE. Ta se vypočte jako: 

ROE= zisk po zdanění / vlastní kapitál 

Návratnost vlastního kapitálu je v této práci důležitějším údajem. 

3.4 Možnosti financování 
Zdroje financování se dělí především na základě vlastnictví (poskytovatele kapitálu) – na 

vlastní a cizí. Další možností dělení je podle času (doby splatnosti) – krátkodobé a 

dlouhodobé zdroje financování, podle toho, jak dlouho je má podnik k dispozici. 

Krátkodobé májí splatnost kratší než jeden rok a ty dlouhodobé mají splatnost delší než 

jeden rok. 

3.4.1 Vlastní zdroje 

Při zakládání nebo financování podniku obecně je lepší, když podnikatel vkládá alespoň 

malý vlastní kapitál do podniku, jelikož pak celý projekt působí důvěryhodněji. 

Režnáková (2012) říká, že: „Podnikatel investováním vlastních zdrojů (zpravidla úspor) 

dává najevo své přesvědčení o životaschopnosti svého nápadu, jako i o schopnosti najít 

způsoby jeho uskutečnění. Pokud by podnikatel nevložil své peníze do podnikání, nemůže 
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očekávat, že realizaci podnikatelského nápadu podpoří jiné osoby, ať už formou vkladu 

nebo formou půjčky.“ Z toho vyplývá, že pokud podnikatel nemá vlastní úspory, které by 

použil k podnikatelskému plánu, měl by si najít společníka, který mu s tímto problémem 

pomůže anebo se nejdříve snažit ušetřit na svůj podnikatelský plán a pak se ho teprve 

snažit uskutečnit. 

Mezi vlastní zdroje podnikání podle Vebera (2012) především patří:  

- Vklad podnikatele 

- Dary, dotace a granty (pro získání grantů a dotací musí 

areál splnit určité podmínky, které poskytovatel dotace 

předem stanovil) 

- Vklady od investorů, sponzoring  

- V případě, že se jedná o akciovou společnost,  

tak se jako externí vlastní zdroje započítávají emise 

akcií  

- Naopak za interní vlastní zdroje dle Režnákové (2012) 

můžeme považovat i nerozdělený zisk z předchozích 

let, zisk běžného období, fondy ze zisku, rezervy nebo 

třeba odpisy  

Za vklad podnikatele se považuje částka, kterou podnikatel vloží do začátku podnikání 

ze svých vlastních úspor. Naopak vklad investora je částka, kterou podnikatel „získá“ 

od jiné osoby, jež zainvestuje libovolnou částku do jeho podnikání. Investorů může být 

několik a nejsou nijak omezeni výší částky.  V případě sportovního areálu je velice 

pravděpodobné, že jedním z investorů bude nejmenovaná sportovní firma, která dodává 

areálu vybavení nebo za něj nabízí areálu výhodnější ceny.  

Dotace se řadí mezi veřejné zdroje. Instituce, které následně dotace vyplácejí, je 

vyhlašují v předchozím roce na rok následující jako dotační výzvy. Kdokoli se může 

přihlásit, vyplnit žádost a o dotaci se ucházet. V rámci každé dotační výzvy jsou 

stanovené požadavky, které musí žadatel splnit, aby mu případně mohla být dotace 

přidělena. O výzvy se sportovním zaměřením je možné žádat na třech úrovních: státní, 

krajské a obecní. Státní zastupuje Národní sportovní agentura, která poskytuje největší 

finanční budget ze všech tří úrovní. Na městské úrovní jde o Magistrát města. Na obecní 

úrovni je správcem obec, v případě hlavního města Prahy jde o městské části. Při 
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výstavbě sportovní areálu se povětšinou jedná o marginální zdroj financování. 

V případě neposkytnutí dotací a nepodpoření projektu městem je podnikatelský 

v mnoha případech záměr odložen a není možné ho realizovat.  

V případě výstavby sportovního areálu není využíváno emise akcií, jelikož areál není 

akciovou společností, ale spolkem.  

Zisk je u spolků zpravidla nižší, jelikož jakýkoli zisk, který by spolek inkasoval, raději 

namísto danění příjmů rovnou vloží zpět do podnikání. Například jako podporu členů 

spolku nebo do obnovení vybavení nebo například nakoupí nové auto pro přepravu 

reprezentantů klubu na turnaje. 

3.4.2 Cizí zdroje 

Cizí zdroje financování jsou pro podniky vlastně dluhy, které se musí za určenou dobu 

splatit. Mezi cizí zdroje financování se podle Jaromíra Vebera (2012): 

- „bankovní úvěry 

- obchodní úvěry 

- dluhopisy  

- finanční a provozní leasing 

- faktoring a forfaiting“ 

Při výstavbě sportovního areálu je nejčastěji využíváno úvěrů.  

Šafrová (2019) říká, že na základě majetku a finančních zdrojů, které jsou nezbytné 

k provozu, lze dopočítat výši investic nutných k finančnímu zajištění podniku. Pro tento 

výsledek se musíme rozhodnout, z jakého zdroje budeme finance čerpat. Z toho 

vyplývá, že je třeba určit potřebnou výši investic a poté zjišťovat konkrétní zdroje 

financování. V této kapitole jsem tedy definovala možné zdroje financování obecně a 

v analytické části budu rozpracovávat konkrétní variantu pro navrhovaný areál dle 

postupu Šafrové. 

3.5 Kritéria FIVB  

Kritéria stanovená Mezinárodní volejbalovou federací jsou v příručce a v pravidlech 

velice obsáhlá. Existuje několik dokumentů, které se zároveň liší při konání různých 

úrovní turnajů. Pokud se jedná o Mistrovství Světa, pak jsou kritéria velmi striktní  

a je třeba mít velmi mnoho prostoru k dispozici. 
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Stanovená kritéria FIVB jsou pro tuto práci velmi podstatná. Na jejich základě je postaven 

celý areál, který je uzpůsoben pro pořádání mezinárodních akcí nejvyšší úrovně. 

Takovéto řešení areálu přináší velké příležitosti a možnosti využití, které ostatní areály 

v České republice nenabízejí.  

Jedním z hlavních úskalí pro beachvolejbalový areál je, že na mezinárodní akce  

na prestižní úrovni musí být okolo kurtu dostatečné místo a v areálu musí být odlišená 

místa pro hráče, rozhodčí, organizátory a další. Je třeba mít vhodně rozmístěné prostory. 

To přináší velké finanční závazky při výstavbě. Takovýto areál zaobírá větší prostor než 

obyčejné areály, které nelze využít pro mezinárodní akce. Zároveň musí mít určité kvality 

a nabízet přidané služby. Toto všechno lze i při vyšších počátečních nákladech zajistit  

a zároveň může být areál finančně udržitelný. Přináší to přidanou hodnotu v nefinančním 

vyjádření. Následující body popisují jednotlivé části beachvolejbalové příručky 

(Handboook, 2019) jako je vymezení areálu, kurtů, zázemí, stravovacích prostor  

a ostatních prostor: 

1. Areál: Hlavním úkolem organizátora je zajistit bezpečné prostředí pro 

pořádání akce. Mělo by být dobře přístupné, a to jak pro hráče a rozhodčí 

(především z hotelu), tak i pro fanoušky a všechny dobrovolníky. Výhodou  

je akci pořádat s využitím již existujících kurtů a prostor, ale v jiném případě 

je možné si poradit pomocí pronajmutí stanů a podobných „mobilních 

prostor“. Je třeba mít k dispozici rozcvičovací kurty, popřípadě posilovnu  

a podobné. Jelikož se očekává větší počet diváků, mělo by být dostupné 

parkování v okolí. Pokud je v areálu volný prostor mimo kurty, je vhodné  

a velmi doporučované ho využít pro nějaké další menší akce a aktivity 

(soutěže, sponzorské stany, dětské hřiště a podobné) k zaujmutí a zabavení 

diváků mezi zápasy. V případě, že se některé služby nacházejí v přilehlém 

okolí areálu, je možné jich využít, akorát je třeba zajistiti dobrou dostupnost.  

 

2. Kurty: Hřiště mají klasicky rozměry 16x8 m, ale navíc v rámci mezinárodních 

akcí musí být tzv. volná zóna, která je pět metrů široká po všech stranách 

kurtu. Tato zóna musí mít nad sebou alespoň 12,5m volného prostoru,  

tzn. bez jakýchkoli překážek a konstrukcí. Hloubka písku na kurtech by měla 

být alespoň 40 cm. Mezinárodní volejbalová federace FIVB doporučuje  

mít možnost v případ ě deště a horšího počasí zakrýt kurt plachtou. Všechny 
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využívané kurty musí být orientovány stejným směrem a už při jejich výstavbě 

by mělo být promyšlené, jakým způsobem se okolo kurtů bude dát pohybovat 

s kamerami v rámci televizního přenosu, a to i při západu slunce kvůli 

možným vzniklým stínům. V případě mezinárodních turnajů FIVB musí být 

počítáno s prostorem pro hráče na kurtech pro týmové sezení a zázemí a pro 

zapisovatele skóre. Jde o křesílka, židle či lavičku se slunečníkem, kde jsou 

zapisovatelé umístěni alespoň pět metrů od sloupku a hráči minimálně tři 

metry od stolku zapisovatelů, každý na své polovině kurtu. Dle FIVB musí 

organizátor zajistit záchody a sprchy v blízkosti kurtů, ale není přesně 

specifikováno, zda jde o mobilní nebo stabilní zařízení. 

 

3. Zázemí: Dalším z požadavků je zajištění dostatečného prostoru pro hráče  

a veškeré skupiny organizátorů a dobrovolníků. Pro hráče je zázemí 

o velikosti alespoň 50 m2 a musí být klimatizované.  Zároveň mají hráči 

zpřístupněnou šatnu pouze pro ně o velikosti alespoň 30 m2, která není příliš 

vzdálená od zázemí. Nacházejí se v ní skříňky (úložné prostory) a lavičky, 

popřípadě sprchy a záchody. Hráči musí mít zajištěný prostor pro odpočinek, 

ale už není specifikováno kde. Může být tedy součástí zázemí pro hráče nebo 

to může být oddělený prostor. Musí být zajištěné sprchy vedle centr kurtu, kde 

se hráči mohou osvěžit a opláchnout od písku. Je na organizátorovi, zda zajistí 

pouze vnitřní nebo využije možnosti venkovní sprchy. FIVB (2019) chce, aby 

pro skupinu rozhodčích byly zajištěné oddělené šatny od hráčů, které mají 

alespoň 30 m2. Zázemí pro rozhodčí je stejně veliké jako zázemí pro hráče  

a to minimálně 30 m2, je také klimatizované a je samozřejmě oddělené  

od prostoru pro hráče.  

4. Stravování: V rámci sportovní akce je třeba zařídit dostupné stravování.  

Dle FIVB se jídlo podává v místě akce poblíž kurtů. Hotel je podle federace 

příliš daleko, tudíž není možné využít hotelové restaurace. V případě, 

 že se hotel nachází v bezprostřední blízkosti, je možné udělit výjimku. 

Vyhrazené prostory pro stravování musí být pod střechou, chráněné před 

větrem a sluncem.  

5. Ostatní prostory: Zázemí pro média je zajištěné blízko centr kurtu. V něm jsou 

k dispozici šatní skříňky nebo nějaké uzamykatelné úložné prostory, 

elektronika – přesněji dvakrát počítač s přístupem pro všechny, dvakrát 
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tiskárna a kopírka (která může být součástí tiskárny); je zde silná wifi síť,  

a hlavně zajištěné dostatečné množství zásuvek. Velikost těchto prostor  

je určena podle typu akce a následně počtem lidí, který se pohybuje od 40  

do 100 pracovníků. „Lounge“ pro média, novináře a fotografy je vybavený 

občerstvením, vodou, ručníky a opalovacími krémy. V případě  

TOP mezinárodních akcí je dobré mít k dispozici tiskovou konferenční 

místnost, kde je vepředu vyvýšené podium se stolem a šesti místy k sezení. 

Velikost je znovu určena podle typu turnaje a potřebných lidí na akci, který je 

v rozmezí 20-150 lidí.  

Prostor využívaný pro masáže a fyzioterapii je alespoň 30 m2. Měl by být 

přístupný pouze hráčům, popřípadě trenérům a jednotlivým týmovým 

fyzioterapeutům a masérům. Obsahuje dva masážní stoly pro každou 

kategorii, tudíž celkově čtyři stoly.  

Mezinárodní volejbalová federace říká, že pro dopingovou kontrolu je třeba 

zajistit prostor minimálně 25 m2. Prostor je rozdělený do tří částí. První z nich 

je čekárna o velikosti 10 m2, druhá je vzorkovací místnost o také 10 m2  

a poslední jsou toalety přístupné pouze dopingové kontrole a testovaným 

hráčům. Čekárna je vybavena lednicemi s nápoji, menším občerstvením  

a televizí.  

Kritéria Mezinárodní volejbalové federace přidělávají při výstavbě areálu starosti navíc, 

ale později při fungování přinášejí nový zisk a možnosti využití. Areál tak nabízí další 

služby, které jsou využívány i při běžném provozu, a především poskytuje větší komfort 

svým zákazníkům. Zároveň díky možnosti hostit mezinárodní akce je možné, aby areál 

pořádal různé konference a mezinárodní školení svým trenérům. Znovu tak zvyšuje 

 své kvality a nabízené služby.  

3.6 Beachvolejbalový areál 
Beachvolejbalový areál sám o sobě přesně neříká, co se v něm nachází. Každý  

je individuální stejně jako každý fotbalový nebo hokejový stadion. Jedno mají všechny 

areály společné – nabízejí kurty a zázemí. Přesto i ty se povětšinou liší. Může být několik 

druhů kurtů a jejich řešení. Různé velikosti kurtů, kvalita zpracování nebo třeba hrubost 

písku ovlivňuje pocity uživatelů i diváků. A jelikož je beachvolejbal letní sport, tak se liší 

podoba areálu i v průběhu roku.  
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V rámci letní sezóny jsou kurty rozdílné především jejich počtem, prostorem za lajnami 

kurtu, kvalitou písku nebo třeba jeho hloubkou. Hlavně v létě je dalším z faktorů 

prostředí, ve kterém se kurty nacházejí. Velkou výhodu je nějaká okolní zeleň, možnost 

schování se na chvilku pod stín stromu v případě horkého počasí a vzdálenost  

od občerstvení z kurtů. Zpracování kurtů a jejich kvalita záleží na vstupní investici  

a následné péči o ně. Jednotlivá řešení přinášejí pozitiva i negativa, která je třeba zvážit. 

Přes letní sezónu jsou kurty nejčastěji úplně odkryté a fungují za jakéhokoli počasí,  

ale samozřejmě při zhoršeném počasí se kurty vyprázdní a tím pádem areál ztrácí zisky.  

V rámci zimní sezóny je několik řešení. První a nejčastější z nich je přetlaková hala  

(na obrázku č.1 a č.2) v období zimních měsíců, která se přes ty letní sundá a na čas uklidí. 

Tato možnost je velmi často využívaná, jelikož její vstupní investice je nejnižší ze všech. 

Zároveň je podle FIVB kritérií vhodná, tudíž je možnost toto řešení využít i při výstavbě 

areálu v této práci. 

 

 

Hala je využívána i u jiných sportů. Na beachvolejbal se liší především svojí výškou.  

Při tenise ani při atletice není většinou třeba mít halu vysokou, ale dostatečně rozlehlou. 

Zatímco u beachvolejbalu je třeba zajistit i dostatečnou výšku.  

Obr. 1: Přetlaková hala exteriér. Zdroj:https://www.techtex.cz/produkty-a-sluzby/zastreseni-sportovist  

https://www.techtex.cz/produkty-a-sluzby/zastreseni-sportovist
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Druhé řešení můžeme vidět na pražském Strahově v Beachclubu Strahov, kde  

se nacházejí tři kurty v pevné zděné hale. Tato hala je na obrázku č.3. Výhodou  

je možnost využití haly v případě špatného počasí v letních měsících.  

 

 

Toto řešení je pro areál plánovaný v této práci špatnou volbou, jelikož se pevná hala nedá 

využít současně pro veřejnost i pro mezinárodní akce světového okruhu. Nesplňuje tedy 

kritéria FIVB.  

Obr. 2: Přetlaková hala interiér. Zdroj: https://www.bvsp.cz/post/p%C5%99etlakov%C3%A9-

beach-haly-v-sc-kor%C3%A1b-a-sa-domyno-znovu-otev%C5%99eny  

Obr. 3: Pevná hala interiér. Zdroj: www.beachpraha.cz  

https://www.bvsp.cz/post/p%C5%99etlakov%C3%A9-beach-haly-v-sc-kor%C3%A1b-a-sa-domyno-znovu-otev%C5%99eny
https://www.bvsp.cz/post/p%C5%99etlakov%C3%A9-beach-haly-v-sc-kor%C3%A1b-a-sa-domyno-znovu-otev%C5%99eny
http://www.beachpraha.cz/
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Třetí a velmi ojedinělé řešení je pevná hala (obrázek č.4), která se nachází v České 

republice v Pelhřimově. Jedná se o halu s dřevěnou konstrukcí a k ní upevněnou plachtou. 

Ta se dá přes letní měsíce vytahovat, ale pouze po stranách, střecha zůstává.  

 

 

 

Její výhodou je možnost využití při špatném počasí, stejně jako u pevné haly, ale 

zároveň přináší možnost velkého větrání pomocí odkrytí bočních stěn haly, což je 

komfortnější  

v horkých letních dnech. Její nevýhodou je, stejně jako u pevné haly, nesplnění kritérií 

FIVB a tím nemožnost pořádání mezinárodních akcí. V případě, že by se při jakékoli 

pevné hale vystavěly i kurty venkovní, které by buďto byly zakryté jiným druhem haly 

nebo by přes zimní měsíce nebyly využity, dala by se využít i tato možnost.  

Nejoriginálnější a finančně nejnáročnější řešení je pouze za hranicemi našeho státu.  

Jde o pevnou halu, která má stahovací střechu. Taková multifunkční hala se nachází 

například v německém Hamburgu. Je znázorněna na obrázku č.5.  

Obr. 4: Pevná odkrývací hala interiér – otevřená. Zdroj: 

https://www.beachwell.cz/galerie-detail/exterier 

https://www.beachwell.cz/galerie-detail/exterier
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Zázemí se liší samozřejmě velikostí a jeho vybavením. V České republice je velmi 

obvyklé řešení tzv. budovy z kontejnerů. Je to levnější varianta, ale nepůsobí zrovna 

pěkně a „trvanlivě“. Nejlepší variantou je postavení dřevostavby nebo zděné budovy, 

která se rozčlení, jak je třeba. Podle velikosti zázemí a možnosti jeho rozšíření  

ve venkovních prostorách areálu se dají jednoduše rozdělit areály na dva tábory. Ty, které 

mají možnost pořádat FIVB akce a odpovídají kritériím FIVB, a ty, které takovéto turnaje 

pořádat nemohou a slouží především pro rekreační a výkonnostní účely v dané oblasti. 

Zázemí se liší prakticky vším. Velikostí, počtem šaten, ale hlavně dalšími službami, které 

areál nabízí. V některých se nenachází prakticky žádné občerstvení, v jiných jsou oproti 

tomu vystavené velké restaurace. Areály mohou nabízet i další služby, jako jsou jiné 

sportovní aktivity, posilovna, bazén, wellness a masáže, možnosti fyzioterapie, jóga 

studio, dětské hřiště nebo obyčejné venkovní sezení, které je v horkých dnech hojně 

využívané.   

3.7 Příjmy a výdaje beachvolejbalového klubu 

Jednoznačnými příjmy pro klub jsou dle členské příspěvky a pronájem sportoviště, 

v beachvolejbalovém areálu konkrétně beachvolejbalového kurtu. V rámci areálu 

se může nacházet několik dalších prostor a služeb, za které může klub inkasovat nějaký 

příjem. V rámci doplňkových služeb beachvolejbalu je například nabízené pohostinství. 

Občerstvení při nebo po sportu je hojně využívané. V případě, že se v klubu nachází 

restaurace, ale klub nechce restauraci provozovat, je zde možnost pronájmu restauračních 

prostor.  

Obr. 5: Pevná hala s otevřenou střechou. Zdroj: 

https://de.beachmajorseries.com/media/data/09_Hamburg_Finals_17/gallery/2018-08-   

18/cropped/bm5b7828179c8122.43608014d-1200,800.jpg 
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Hřiště jsou v klubu dle neformálního rozhovoru s respondentem č.1 využívány nejenom 

účastníky pravidelných tréninkových jednotek, ale i jednorázovými rezervacemi a 

dlouhodobými rezervacemi. Jednorázové rezervace se využívají především v lukrativních 

hodinách – po práci nebo v pozdějších večerních hodinách. Cena pronájmu se liší 

v závislosti na vytíženosti daných hodin a na umístění klubu. Dlouhodobé pronájmy jsou 

pro klub nejvýhodnější, jelikož má klub zaručené peníze dopředu a nemusí se zatěžovat 

obsazováním kurtu. Cena dlouhodobého pronájmu je o trochu menší, než  

je pronájem jednorázový, jelikož klub má peníze i za špatného počasí nebo při nevyužití 

rezervace z jakéhokoli důvodu. Dalšími možnými příjmy jsou pronájmy různých prostor 

areálu, pokud se v klubu nějaké nachází.  

Nemalým příjmem mohou být firemní nebo společenské akce. Sportovní kluby v dnešní 

době nabízejí různé možnosti organizování akcí sportovního charakteru, ale zároveň se 

nebrání i přestavování kurtů pro společenské využití. Kurty v dopoledních hodinách 

jsou využívány především školami a školkami. Vedení klubu nabízí dle neformálního 

rozhovoru s respondentem č. 1 svoje prostoty za výhodné ceny pro hodiny tělocviku a 

různé školní sportovní akce. 

Největší zastoupení podle neformálních rozhovorů s respondenty č.4 a č.5 (viz příloha) 

v příjmech mají dotace. Pro kluby jsou životně důležité. Příjmy prosperujících klubů 

v rámci dotací se ročně pohybují v řádech milionů. Sponzoring či dary patří spíše mezi 

barterové spolupráce, ale kluby jsou rády za jakékoli druhy příjmů.  

Výdaje v klubu jsou především na provoz haly a zázemí, které se liší podle ročního 

období a podle teplotních výkyvů přes zimní měsíce. Platí zálohy na energie a vodu. 

Když klub využívá přetlakové haly, tak každý rok platí výdaje na její postavení a 

sundání, viz respondenti v příloze. Zároveň s provozem samozřejmě klub vyplácí mzdy 

trenérům a zaměstnancům, které jsou zase odlišné podle zaměstnanecké pozice a u 

trenérů podle odtrénovaných skupin a věkových kategorií. Zázemí je třeba pravidelně 

uklízet a jednou za čas i kurty. V průběhu roku se doplňují zásoby, dokupuje se 

vybavení a financují se drobné opravy a potřeby klubu. Podle počátečního financování 

může klub ještě splácet půjčky, kde jsou úroky nastaveny podle její výše. 

V případě, že klub sežene dostatek dotací, vynakládá velké množství peněz na podporu 

dětí a mládeže, pořádá různé sportovní akce a může poskytovat finance i na podporu 

reprezentace klubu i České republiky (viz respondenti v příloze).  
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Všechny tyto možnosti jsou popisovány pro kluby, které slouží obyvatelům a rezidentům 

okolí.  

3.8 Umístění areálu:  

V rámci této práce byly zvažovány dvě možnosti, jak postupovat při umisťování 

pozemku. První varianta byla nalézt pozemek, na kterém by se areál vyskytoval a 

následně navrhnout reálný vzhled areálu, jakým způsobem bude řešené rozmístění a co 

všechno bude obsahovat. Druhá varianta byla navrhnout vizualizaci areálu bez přesného 

místa výstavby. Poté, co se nalezne vhodné umístění areálu, je projekt případně upraven 

na rozměry pozemku.  

Na základě analýzy současných již vystavených beachvolejbalových areálů a 

neformálních rozhovorů jsem sestavila několik parametrům, které jsou pro výběr 

pozemku pro tento sportovní areál podstatné:  

1. Dopraví infrastruktura – Areál je dobré vystavět v místě, ke kterému je dobrá 

dostupnost. Zákazníci se do klubu budou dostávat autem, pomocí veřejné 

dopravy i pěšky, a proto je dobré hledat místo, které všechny tyto varianty 

nabízí. Je třeba mít v docházkové vzdálenosti (pěšky do 15 minut) 

autobusovou či tramvajovou stanici, případně stanici metra. Především 

v odpoledních hodinách jsou v klubu vedené kroužky a sportovní tréninky pro 

děti a mládež. V současné době je mnoho dětí různých věkových kategorií, 

které se na své kroužky přesouvají bez dozoru dospělé osoby, tudíž je 

v zájmech sportovního klub zajistit co možná nejjednodušší a nejbezpečnější 

přístupovou cestu do areálu.  

2. Velikost pozemku – Je vhodné dopředu určit odhad velikosti potenciálního 

pozemku. V rámci této práce jsem pomocí katastrální mapy porovnávala 

rozlohu následujících areálů: Beachklub Ládví (cca 32 000 m2), Beachclub 

Strahov (cca 8 000 m2), Beachwell Pelhřimov (cca 5 000 m2) nebo Domyno 

Sportovní Akademie (cca 6 500 m2), jelikož tyto sportovní areály považuji za 

dobrou inspiraci. Pro navrhovaný areál je z těchto dat určen odhad velikosti 

potřebného pozemku na minimálně 12 000 m2. 

3. Vlastník pozemku – Vlastníkem pozemku by v nejlepším případě mělo být dle 

respondenta č. 5 (viz příloha) Hlavní město Praha, jelikož se v tomto případě 

pozemek nemusí odkupovat, ale využije se možnosti dlouhodobého pronájmu 
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z důvodu, že bude pozemek a areál na něm postavený sloužit pro potřeby 

obyvatel dané městské části. V horším případě, ale přípustném, může být 

vlastníkem soukromá osoba, popřípadě společnost, kde by řešení výstavby 

areálu zahrnovalo i odkoupení pozemku. Nežádoucí je, aby bylo vlastníků 

pozemků víc. Tady vzniká problém na pravděpodobně velmi dlouhou dobu 

s odkupováním pozemku. Je také možné, že soukromé osoby nebudou chtít 

pozemek prodat a pak by se musel hledat jiný pozemek.  

4. Občanská vybavenost – Jeden mých z hlavních požadavků v rámci zajištění 

přísunu dětí na tréninky je přijatelná vzdálenost od velkého počtu škol ať už 

základních, mateřských nebo středních. Výhodou je, když se pozemek nachází 

v obydlené částí města, jako například Beachclub Ládví, který je přímo mezi 

panelovými domy.  Tím má areál částečně zajištěn nejen přísun dětí, ale i 

amatérských sportovců nebo zájemců o večerní kempy pro dospělé.  Bonusem 

pro klub je výskyt firem a kanceláří v okolí, se kterými se dá spolupracovat. 

5. Okolní prostředí 

Cílem tohoto areálu je sloužit obyvatelům v okolí. Má nabízet sportovní vyžití 

dětem i dospělým a aby se rodiče nebáli o své potomky a mohly se pohybovat 

v okolí areálu v rámci možností bezpečně, je dobré areál vystavět v příjemném 

prostředí a ne uprostřed „rozpadlé“ nebo méně bezpečné části města. 

6. Technická infrastruktura 

Samozřejmě je důležité, aby byly k pozemku zavedené potřebné rozvody. 

Elektřina, případně plyn, vodovody, kanalizace a další potřebné. 

Při zohlednění všech výše stanovených požadavků je možné nalézt vhodný pozemek pro 

výstavbu sportovního areálu navrhovaného v této práci. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Při řešení návrhu financování i návrhu podoby areálu jsem zvolila metodu analýzy 

primárních a sekundárních dat a následné komparace. Pro získání některých dat bylo třeba 

využít neformálních rozhovorů.  

4.1 Popis výzkumného souboru 

V rámci této práce je nutné vyhledat mnoho dat. Prvotně se jedná o hledání vhodných 

pozemků nebo vhodného pozemku, na kterém by se dal areál potenciálně vystavět. 

Následně je třeba najít a zanalyzovat požadavky a kritéria Mezinárodní volejbalové 

federace na areály, které mají zájem o pořádání mezinárodních turnajů světového okruhu. 

Dále je nutné vyhledat možnosti hal a ceny všech jejich druhů, ceny kurtů. Tyto informace 

bohužel nejsou volně dostupné, a proto bude využito neformálních rozhovorů, skrze které 

informace o halách (cenách hal) získám. Rozhovor budu dělat s vybraným zaměstnancem 

firmy, která staví haly v České republice, a který stanoví své odhady cen na základě 

podložených informací a svých zkušených propočtů. Pro ceny výstavby kurtů mám 

dostupný krycí list soupisu prací, který byl předložen u výstavby beachvolejbalových 

kurtů v minulém roce 2020. Čísla odpovídají jiným rozměrům kurtů, a tak je budu 

přepočítávat na rozměry navrženého areálu a následně na jejich základě vypočítávat 

odhadovanou cenu výstavby kurtů. Pomocí všech těchto informací a propočtů navrhnu 

areál. Jeho vzhled a umístění. Současně budu vyhledávat ceny zařízení sportovišť a 

zázemí, kolik stojí jednotlivé položky vybavení šaten, kanceláří a beachvolejbalových 

potřeb. Co se týče zázemí, tak mám předjednaný oficiální odhad ceny výstavby od 

nejmenované firmy a jejího zaměstnance, který bude přiložen v příloze této práce. Pro 

finanční plán je třeba ještě dohledat mnoho dat jako například vypsané dotační výzvy 

nebo možné varianty podnikatelských úvěrů.  

4.1.1 Zdroje dat 

Data budou získávána z internetových zdrojů, na základě neformálních rozhovorů nebo 

z přiložených dokumentů – z krycího listu soupisu prací a z finančního plánu na výstavbu 

zázemí. 

U internetových zdrojů se jedná především o stránky katastrálního úřadu a mapy 

katastrálního úřadu v případě pozemku, poté o stránky Národní sportovní agentury, 

magistrátu hlavního města Prahy a magistrátu Prahy 5 v rámci dotačních výzev a o 
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stránky různých obchodních domů a e-shopů, které nabízejí beachvolejbalové doplňky, 

vybavení sportoviště, vybavení zázemí, dětského hřiště a podobné záležitosti. 

Jak již bylo řečeno, v případě, že nebude možné některá z dat sehnat, bude využito 

neformálních rozhovorů. Vybraní respondenti jsou: 

- majitel beachvolejbalového areálu č. 1 

- majitel beachvolejbalového areálu č. 2 

- správce beachvolejbalového areálu 

- obchodní zástupce firmy na výstavbu haly 

- manager beachvolejbalového klubu 

- respondent z magistrátu hlavního města Prahy 

- respondent z řad učitelů ze střední školy 

Jejich popis je úmyslně psán v mužském rodě, nezávisle na jejich pohlaví. Rozhovory 

budou stručně přepsány a budou přiloženy v příloze bakalářské práce. 

4.2 Metody výzkumu 

Metody, které budou použity v této práci jsou především analýza dat – primárních i 

sekundárních a jejich následná komparace. Současně bude využito kvalitativního 

výzkumu skrze neformální rozhovory. Kvalitativní výzkum je nehezky řečeno výzkum, 

při kterém nejsou použita žádná statistická data ani jiné kvantifikační prostředky. Čísla 

jsou nahrazena detailnějšími informacemi, které může tazatel získat mnoha kvalitativními 

přístupy (Hendl, 2005). Právě neformální rozhovory jsou zvoleným přístupem 

kvalitativního zkoumání.  

4.2.1 Neformální rozhovory 

Podle Hendla (2005) je neformální rozhovor způsob spontánního pokládání otázek, které 

na sebe přirozeně navazují a reagují na odpovědi dotazovaného. Pode něj největší síla 

neformálního rozhovoru tkví především v tom, „že zohledňuje individuální rozdíly a 

změny situace. Otázky mohou být individualizovány, aby se dosáhlo hloubkové 

komunikace a využilo se prostředí a situace a aby se posílila konkrétnost a 

bezprostřednost rozhovoru.“  

Neformální rozhovory budou vedeny s odborníky ve svých oborech, které jsme vypsala 

už v předchozí části kapitoly.  
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4.2.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů dle Jiřího Buriánka (2018) představuje analytickou metodu. Ta je 

současně i velmi oblíbenou technikou při sběru informací v empirickém výzkumu. 

Analýza pojednává o rozebírání a využívání dat ze všech možných dokumentů 

obsahujících informace o sociální realitě. V této práci se jedná především úřední 

dokumenty a archivní data. Analýzou dokumentů v této práci zjistíme odhad ceny kurtů 

a zázemí navržených přímo pro tento areál.  

4.2.3 Komparativní metoda 

V této práci bude komparativní metoda užita při analýze výsledků. Bude třeba srovnávat 

jednotlivé možnosti a ceny vybavení, materiálu a doplňků a na základě nejlepšího poměru 

ceny a kvality určit cenové hodnoty položek nákladů na výstavbu areálu. Lze ji nazvat 

metodou srovnávací, komparativní či komparační. 

Součtem všech těchto položek zjistíme náklady na vybavení areálu a jeho zařízení.  

 Dle sociologického slovníku „výzkumný postup srovnávací metody obecně zahrnuje: 

a) specifikaci předmětu srovnávání,  

b) vymezení srovnávaných vlastností (znaků a kontextuálních proměnných),  

c) posouzení komparability,  

d) určení konkrétních technik srovnávání,  

e) způsob zhodnocení získaných informací a systematiku výstupů. M.s. může být 

použita buď k deskripci zkoumaných jevů, nebo ke generalizaci, klasifikaci, 

typologii, k hledání kauzálních a funkčních souvislostí a následností, popř. k 

predikci a prognóze.“ (Linhart a Vodáková, 2017) 

 

4.3 Sběr dat 

Nejprve budu hledat pozemek, na kterém by se dal areál vystavět. Následně na něj 

navrhnu beachvolejbalový areál, který bude odpovídat kritériím Mezinárodní volejbalové 

federace FIVB a bude tvořen na základě inspirace ze současných již existujících 

beachvolejbalových areálů. Po rozmístění areálu na pozemku a vytvoření stručného 

popisu jeho částí bude třeba navrhnout konkrétní podobu haly a kurtů a také rozložení 

zázemí. Typ haly bude určen na základě dostupných informací konfrontovaných 
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s mezinárodními kritérii. Jako poslední přijde na řadu hledání vybavení zázemí na 

základě komparace ceny a kvality dostupného zboží. 

Neformální rozhovory budou prováděny nezávisle na sobě. Budou realizovány v rámci 

vládních nařízení, pravděpodobně po telefonu nebo skrze email. Jedná se pouze o 

doplnění informací stávajících anebo o zdroj informací, pro které není možné poskytnout 

dokumenty oficiální cestou, a proto jsou tzv. neoficiálně přeříkány.  

4.4 Analýza dat 
Po sesbírání všech dat přijde na řadu jejich analýza.  

Ta bude probíhat na základě vytváření všech návrhů týkajících se výstavby areálu. 

Konkrétněji jde o návrh umístění areálu a jeho rozmístění, určení počátečních nákladů na 

výstavbu a ročních předpokládaných nákladů a výnosů provozu. Při výběru pozemku je 

třeba projít katastrální mapu oblasti, kde by měl areál vzniknout. Následně zanalyzovat 

vybraný pozemek, jaký je jeho účel nebo třeba půdní typ, popřípadě jestli s ním už 

současný majitel nemá nějaký záměr. V případě majitele je dobré najít pozemek, který 

má jednoho či maximálně dva, tři vlastníky a úplně nejlepší je, když se podaří nalézt 

pozemek, který vlastní obec. Rozmístění areálu záleží akorát na orientaci pozemku a 

popřípadě jeho okolí. Počáteční náklady na areál zjistím po analýze veškerých potřeb pro 

výstavbu, jako je materiál, vybavení apod, po analýze cen výstavby zázemí, haly a kurtů. 

Zároveň díky těmto všem informacím vypočtu celkové náklady – součtem nákladů na 

výstavbu areálu a počátečních nákladů provozu a poté sestavím finanční plán, z jakých 

zdrojů se dá areál financovat – například skrze dotace, dary, investora, podnikatelský 

úvěr, vlastní kapitál a další. V případě dotací je třeba projít veškeré dotační výzvy, co je 

účelem výzvy a zda plně vyhovuji kritériím a následně žádost v čas podat. Je vhodné 

navrhnout více variant financování v případě, že by se některá z nich nepovedla. 

Závěrem je zhodnocení celého návrhu řešení – jeho finanční udržitelnost a návratnost 

pomocí vypočtení návratnosti investice.   
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

V praktické části této práce píšu především o tom, jak je celý projekt vymýšlen a 

koncipován. Projekt výstavby beachvolejbalového areálu je už v názvu zaměřen vůči 

jednomu sportu, ale smýšlený areál by měl být využitelný v mnoha ohledech pro obyvatel 

městské části Prahy 5 a okolí. Jde o sportovní areál, který by měl motivovat děti a dospělé 

k pohybu a měl by pomáhat vytvářet lásku ke sportu. Prvním úkolem této části je 

definovat a následně vybrat pozemek, který je vhodný pro výstavbu beachvolejbalového 

areálu. Druhým je navrhnout jeho rozložení a uspořádání areálu, které by odpovídalo 

kritériím Mezinárodní volejbalové federace a zároveň by vyhovovalo k využívání lidmi 

z okolí obecně. Poté se přesunu k ekonomické části práce a tou je návrh financování 

výstavby areálu, jeho předpokládané roční výnosy a náklady a na závěr vypočtení 

návratnosti investice, kterou do toho podnikatel v počátku vložil. 

Konkrétní čísla a hodnoty jsou v práci vypočteny na základě informací převzatých 

z dokumentů v přílohách, některé ceny hmotného majetku jsou stanoveny dle 

současných cen na trhu a v neposlední řadě je několik hodnot zjištěno a vypočteno na 

základě konzultací s anonymními odborníky v oboru, kteří areály vlastní nebo jsou 

zaměstnanci firem, které by byly v momentě výstavby oslovené. 

5.1 Umístění areálu:  

Prvotně jsem hledala pozemek, na kterém by se areál mohl vyskytovat. V průběhu práce 

bylo vytipováno velké množství pozemků v rámci několika lokalit. V případě výstavby 

areálu ve městě, jako je Praha, bylo třeba vyhledat současné beachvolejbalové areály a 

najít část Prahy, která žádný nemá. Zároveň by areál neměl být zásadním způsobem 

konkurence pro ty stávající. Městské části Praha 5 a Praha 13 přesně těmto požadavkům 

odpovídají. Konkrétně části jako jsou Jinonice, Barrandov, Zličín a v krajním případě 

Smíchov, jelikož v této pražské části už hrozí konkurence Beachclubu Strahov, a to není 

žádoucí.  

Již v teoretické části jsem si sestavila několik parametrům, které jsou pro výběr pozemku 

pro tento sportovní areál podstatné a zde jsou výsledky mého hledání:  

1. Dopraví infrastruktura:  

Pozemek, který jsem nakonec vytipovala a určila za nejvhodnější, se nachází 

dle odhadu navigace přibližně 14 minut od zastávky metra a 5 minut od 
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zastávky autobusu pěšky. Nachází se v přímé blízkosti hlavní ulice a není tedy 

problém vytvořil do areálu vhodnou a kvalitní přístupovou cestu. 

2. Velikost pozemku:  

Už při přípravě této práce jsem si dělala rešerši velikosti pozemků, na kterých 

jsou v současné době vystavěné beachvolejbalové areály. Na jejich základě 

jsem v teoretické části stanovila odhad velikosti pozemku na minimálně 

15 000 m2. Výsledný pozemek odpovídá minimální rozloze stanovené na 

základě analýzy ostatních beachvolejbalových areálů. Je o velikosti skoro 

22 000 m2. 

3. Vlastník pozemku  

Vlastníkem pozemku je v tomto případě Hlavní město Praha. To je nejlepší možná 

varianta. V práci je předpokládáno, že se návrh sportovního areálu městské části 

zalíbí a posvětí ho. 

4. Občanská vybavenost  

V okolí se nachází velké množství škol, ať už mateřských, základních, 

středních či vysokých. To klubu podle respondenta č. 3 (viz příloha) zajišťuje 

členy areálu, v případě že je areál schopný děti a studenty zaujmout. 

Zároveň se v okolí nachází několik velkých firem nebo například obchodní 

centrum Nové Butovice, které přinášejí pro klub velké příležitosti ať už vůči 

spolupracím nebo jako potenciální zdroj zákazníků. 

5. Okolní prostředí  

Okolí areálu působí bezpečně a upraveně. Nachází se zde sportovní klub Motorlet 

Praha, obchodní centrum Nové Butovice, zeleň a několik obytných budov. Není 

tedy žádný důvod obávat se nevhodnosti prostředí. 

6. Technická infrastruktura  

K pozemku jsou zavedené všechny potřebné rozvody, není třeba se v tomto 

ohledu obávat nějakých komplikací.  

Ideální pro výstavbu beachvolejbalového areálu s víceúčelovým využitím a současně 

tedy finální vybraný pozemek se nachází v Jinonicích na Praze 5. Pozemek má ideální 

rozlohu. Je o velikosti přes 20 000 m2. Jeho vlastníkem je hlavní město Praha a zároveň 

ho má ve správě městská část Praha 5. Díky těmto skutečnostem byla volba jednoduchá. 

Takovéto parcely jsou v současné době spíše výjimkou nežli pravidlem. Odkoupení 
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pozemku by v tomto případě nepřipadalo v úvahu a místo toho bych jednala s Prahou o 

pronájmu. Konkrétněji o dlouhodobém pronájmu na 30 let s možností prodloužení. 

 

 

 

 

Jak je na obrázku č. 7 popsáno, potenciální místo by bylo opravdu ideální. Nachází se 

v blízkosti několika základních škol, např. Tyršova základní škola, mateřských škol, Jesle 

a škola Korálky, i středních škol, Gymnázium Jana Heyrovského. V dojezdové 

OBRÁZEK Č. XY A NÁZEV A ZDROJ  

Obr. 6: Informace o pozemku, Zdroj: 

https://www.ikatastr.cz/#kde=50.04873,14.35847,17&info=50.04839,14.36068 

Obr. 7: Umístění pozemku, Zdroj: 

https://www.ikatastr.cz/#kde=50.04873,14.35847,17&info=50.04839,14.36068 



37 

 

vzdálenosti městkou hromadnou dopravou jsou i některé fakulty vysokých škol jako 

například na Jinonicích Fakulta Filozofie Univerzity Karlovy nebo na Karlově náměstí 

Přírodovědecká fakulta UK, 1. Lékařská fakulta UK a mnoho dalších. Zároveň jde o 

dobrou pozici v rámci obytných zón v okolí. Areál by se nacházel kousek od sídliště Nové 

Butovice a současně od metra Nové Butovice. Praha 5 je zároveň velmi nakloněna 

výstavbě sportovišť a zvelebování okolí pro své obyvatele. 

Součástí vyhodnocení vhodnosti pozemku je i proces zkoumání, zda je pozemek 

z půdního hlediska vhodný pro stavbu, zda neexistují nějaké zákazy pro výstavbu nebo 

jestli už nejsou s pozemkem jiné plány. Je třeba zjistit účel pozemku a další informace, 

které nám poskytne katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí, jak je vidět na 

obrázku č.8.  

 

 

Obr. 8: Určení velikosti pozemku, Zdroj: 

https://www.ikatastr.cz/#kde=50.04873,14.35847,17&info=50.04839,14.36068 
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Žlutě vybarvené pozemky na obrázku č. 9 značí místa, která jsou využívaná pro 

sportovní nebo rekreační účely. Pozemek naproti přes ulici od mnou vybraného 

pozemku je využíván sportovním klubem Motorlet Praha, kde se nachází fotbalová a 

tenisová hřiště. Naopak pozemek na stejné straně ulice napravo od vytipovaného 

pozemku je využíván k rekreačním účelům. Jde prakticky jen o veřejné prostranství 

mezi domy.  

5.2 Návrh areálu 

Jakmile je vybraný pozemek, na kterém by měl být areál vystaven, můžeme se přesunout 

k další části práce, a to k vytvoření návrhu na konkrétní uspořádání areálu. Areál by měl 

sloužit jak k celoročnímu trénování plážové školy, tak i k pořádání mezinárodních 

beachvolejbalových turnajů světové série. Proto se při výstavbě kurtů a zázemí musíme 

soustředit na stanovená kritéria Mezinárodní volejbalové federace.  

Skládá se z centr kurtu, vedlejších kurtů, haly se třemi nebo šesti kurty, 

z dvoupatrového zázemí, tréninkové zdi, dětského hřiště, workoutového hřiště, 

parkoviště a travnaté plochy.  

Na následujícím obrázku č.10 je letecký návrh prostoru celého areálu včetně popisu 

rozmístění: 

Obr. 9: Sportovní vyžití v okolí pozemku, Zdroj: 
https://www.ikatastr.cz/#kde=50.04873,14.35847,17&info=50.04839,14.36068 
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Zázemí 

Dětské a 
workout hřiště 

Hala – 

varianta tří 
kurtů 

Parkoviště 

Centr kurt 

Vedlejší kurty 

Travnatá plocha 

Tréninková zeď 

VJEZD 

Obr. 10: Návrh rozmístění areálu, Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.1 Popis kurtů a jejich účelu  

K dispozici by mělo být šest kurtů pohromadě, jeden centr kurt a dva další venkovní kurty 

odsunuté kousek stranou. Budou mít určité rozdíly v parametrech i v účelu využití. Šest 

kurtů je naplánováno tak, aby se daly předělat na tři nadstandartní kurty pro FIVB 

soutěže. Zároveň budou přes zimu zakryté halou. Centr kurt je navrhován tak, aby se po 

všech stranách okolo něj daly postavit tribuny. Zároveň má být centr kurt využíván hlavně 

reprezentanty a vybranými tréninkový mi skupinami v letním období. Další dva kurty 

budou zařízeny tak, aby mohly být při mezinárodních soutěžích využívány jako 

rozcvičovací a tréninkové kurty, ale zároveň mají dostatečné parametry, aby při běžném 

chodu areálu mohly sloužit k národním turnajům. Všechny kurty musí být kvůli soutěžím, 

a především kvůli FIVB orientovány jedním směrem, v tomto případě od severu k jihu.  

5.2.2 Výběr haly 

Přes zimní sezónu bude zajištěná hala, která umožní sportování i v chladnějších měsících. 

Při výběru haly pro tento areál je třeba zvážit několik hledisek. Aby mohly být kurty přes 

letní sezónu využívány i pro mezinárodní a národní akce, je třeba mít možnost odkrýt 

střechu a stěny haly a umožnit průsvit slunečních paprsků, popřípadě halu kompletně 

odstranit. Nad hrací plochou nesmí být dle FIVB kritérií 12,5 m žádná překážka. Tato 

podmínka komplikuje některá řešení zakrytí kurtů. V případě přetlakové haly nevzniká 

žádný problém. Hala by se však musela každý rok stavět a bourat, musely by pro ni být 

skladovací prostory, a to přináší výdaje rok co rok. Každý tento úkon stojí od 60 000,- Kč 

se svépomocí až 150 000,- Kč také s lehkou svépomocí. To jest s pomocí zaměstnanců 

klubu, popřípadě nějakých dobrovolníku (z řad členů) zadarmo nebo za nějaké výhody 

v klubu. Pokud by každý tento úkon dělala pouze firma bez pomoci dobrovolníků, pak 

by samozřejmě každý úkon stál až 300 000,- Kč, tedy dvojnásobek. Samotná přetlaková 

hala je ale nejlevnější variantou ze všech. Hala zakrývající 4 kurty stojí 3,5-5,5 milionu 

korun, podle volby materiálu, základů a jednotlivých komponentů. Hala zakrývající mnou 

navrhnuté kurty, včetně betonových základů, LED svítidel, nouzového vchodu, hlavního 

vchodu a vzduchové aparatury, by podle stavební firmy X stála 6,2 milionu korun včetně 

DPH.  

Pevná hala, jako je v pelhřimovském beachklubu (viz. obrázek č. 4), přináší již 

zmiňované komplikace. Plachtu, která zakrývá dřevěnou konstrukci, je možné odstranit 

pouze po stranách, ale nikoli na střeše. Tím pádem by sice hala mohla fungovat přes 

zimní sezónu, ale přes letní by zabraňovala pořádání mezinárodních akcí a tím bránila 
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hlavní myšlence výstavby areálu. Cena haly pro tři až čtyři kurty dle respondenta č. 7 

(viz příloha) stojí od 6 milionů korun do 10 milionů korun. V rámci odhadu od stavební 

firmy, která má s výstavbou takovéto haly zkušenosti, je odhadovaná cena pro 6 kurtů 

minimálně 10 milionu korun. Dle mého názoru je tato cena velmi optimistická a 

vystavění haly na zadané parametry je velmi složité. Zároveň by se v případě pevné 

haly musely vystavět další kurty mimo ni, které by fungovaly pouze přes letní sezónu, 

ale splňovaly by parametry mezinárodních akcí. 

Toto řešení se neshoduje s myšlenkou výstavby areálu, jehož cílem návrhu je využití pro 

místní beachvolejbalové hráče a hráčky a po upravení pro mezinárodní akce FIVB a tím 

hráče celého světa. Právě přestavba nebo úprava kurtů není u pevné haly možná. Jediná 

možnost výstavby pevné haly, která by splňovala pravidlo přestavby stávajících kurtů na 

kurty hrací s parametry mezinárodních kritérií, je hala s vyšší technologií jako je 

v německém Hamburgu. Hala s otevírací střechou. Tato varianta je dle dostupných 

dotačních výzev na české poměry velmi finančně náročná a prozatím finančně 

neudržitelná. V současné době není beachvolejbal na dostatečné marketingové úrovni, 

aby se našel investor, který by takový projekt financoval. Beachvolejbal by u nás musel 

mít mnohonásobně vyšší sledovanost a návštěvnost jako je u primárních sportů.  

V průběhu vytváření a psaní práce jsem samozřejmě zvážila i variantu nové technologie 

– konstrukce haly pokryté plachtou, která by se dala odkrýt po všech stranách včetně 

střechy. Hala by byla tvořená pouze k zakrytí kurtů mimo tribuny a ostatní doplňky, ale 

bohužel není taková technologie v současné době vypracovaná a žádná stavební firma, 

kterou jsem oslovila, mi nebyla schopná předložit projekt a ani finanční návrh výstavby. 

Výsledný návrh haly je vypracovaný v grafickém provedení na obrázku č. 11. Jde o 

letecký pohled na kurty, které budou v zimě zakryté přetlakovou halou. Při 

mezinárodních akcích se dají kurty přestavět na tři nadstandartní kurty. Ty jsou 

vyznačené červeně. Mají okolo sebe volnou zónu širokou pět metrů, a navíc je okolo 

kurtů prostor pro sezení hráčů a zapisovačů skóre. Mezi jednotlivými kurty je plánovaná 

ochranná síť. Tím, že jsou kurty navrhované včetně nadstandartního volného prostoru, 

který není nutný pro domácí turnaje a tréninkové potřeby, je jejich velikost neobvyklá. 

Běžné beachvolejbalové haly mají rozměry maximálně 36x36 metru. Když by hala měla 

klasické rozměry, dala by se pořídit za mnohem nižší cenu, jelikož se prodávají krásné 

zachovalé použité haly. Rozměry 68x26 metru jsou na rozměry beachvolejbalové haly 

netradiční. Od toho se odvíjí vyšší cena haly. 
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5.2.3 ROZMÍSTĚNÍ MÍSTNOSTÍ V ZÁZEMÍ 

Zázemí je vymýšlené s velkou možností vyžití. Některé prostory jsou původně 

plánované kvůli potřebě pro turnaje světové série, ale zároveň se tyto prostory tvořené 

„navíc“ dají využít za běžného chodu a přináší veliký potenciál. Jóga místnost, salonek, 

fyzioterapeutická místnost, kongresová místnost nebo zasedací místnost se dají 

pronajímat. V kongresové nebo zasedací místnosti se můžou vzdělávat současní 

beachvolejbalový trenéři, ať už zaměstnaní v tomto nebo cizím klubu, jakožto plnění 

jednoho z úkolů klubu – pomoci vzdělávání se trenérům klubu a tím zvyšování kvality 

trénování a beachvolejbalu u nás. Jsou navrhované dvě dámské a dvě pánské šatny, 

které pomůžou snížit přetlak při turnajích nebo v nejvytíženějších hodinách areálu.  

V prvním patře je naplánovaná restaurace, dětský koutek, záchody, salonek/bar a terasa, 

ze které je vidět jak na centr kurt a halu.  

Přízemí je znázorněné na obrázku č. 12. 

Obr. 11: Návrh haly – se šesti kurty, Zdroj: Vlastní zpracování 
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V této kapitole jsem navrhla vzhled areálu, umístila ho na potenciální pozemek a určila 
halu, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější ke stavbě pro tento areál.   

V následující kapitole navrhnu financování takového areálu, určím jeho počáteční 
náklady a na závěr vypočtu návratnost investice. 

5.3 Financování areálu 

Nejprve si musíme vyčíslit položky pro výstavbu areálu a stanovit si jeho odhadovanou 

cenu. Následující tabulka č. 3 vše popisuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzioterapie 

Obr. 12: Návrh zázemí. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 3 Počáteční náklady        
Položka Množství Info Cena Celkem 

Písek 1177,6 m3 550 647 680,00 Kč 

Doprava písek 40 Náklaďáků 5000 200 000,00 Kč 

Sítě 9  3000 27 000,00 Kč 

Lajny 9  1600 14 400,00 Kč 

Kůly 9 Pár 10000 90 000,00 Kč 

Míče 100 množstevní sleva 1000 100 000,00 Kč 

Obaly na kůly 9 Pár 6000 54 000,00 Kč 

Anténky 9 Pár 1000 9 000,00 Kč 

Hala 1 Odhad 6200000 6 200 000,00 Kč 

Geotextílie 2808 m2 50 140 400,00 Kč 

Vykopání prostru kurtů 1177,6 m3 150 176 640,00 Kč 

Uložení stavebního odpadu 1177,6 m3 175 206 080,00 Kč 

Ochranné sítě 1752 m2 220 385 440,00 Kč 

Ostatní náklady 1 Odhad 500000 500 000,00 Kč 

Výstavba zázemí 1 Odhad 35000000 35 000 000,00 Kč 

Elektronika 1 Odhad 250000 250 000,00 Kč 

Umyvadla 25  1500 37 500,00 Kč 

Záchody 26  3500 91 000,00 Kč 

Pisoáry 12  3000 36 000,00 Kč 

Sprchy 16 Odhad 1500 24 000,00 Kč 

Skříňky šatní 240 Odhad 3000 720 000,00 Kč 

Vybavení kanceláří 3 Odhad 30000 90 000,00 Kč 

Vybavení konferenčního sálu 1 Odhad 100000 100 000,00 Kč 

Vybavení zasedací místnosti 1 Odhad 25000 25 000,00 Kč 

Vybavení recepce 1 Odhad 50000 50 000,00 Kč 

Vybavení salonku 1 Odhad 250000 250 000,00 Kč 

Dětské hřiště 1 Odhad 500000 500 000,00 Kč 

Zeleň 1 Odhad 100000 100 000,00 Kč 

Parkoviště 1 Odhad 100000 100 000,00 Kč 

Chodníky 1 Odhad 250000 250 000,00 Kč 

Výtah do skladu 1  700000 700 000,00 Kč 

Práce 1 Odhad 5000000 5 000 000,00 Kč 

Stavbyvedoucí 1 Odhad 300000 300 000,00 Kč 

Materiál 1 Odhad 50 000 50 000,00 Kč 

Projektová dokumentace 1 Odhad 250000 250 000,00 Kč 

Pozemek  6 Odhad 20000 120 000,00 Kč 

Software 1 Odhad 50000 50 000,00 Kč 

Celkem    52 844 140,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poté si stanovíme zakladatelský rozpočet areálu a nastíníme jeho financování v tabulce 

č.4: 

 

AKTIVA Hodnota (Kč)  PASIVA Hodnota (Kč) 
Dlouhodobý majetek   Vlastní zdroje  

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

50 000,-  Základní kapitál 500 140,- 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

52 844 140,00,-  Dotace 35 244 000,00,- 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0,-  Investor 10 000 000,- 

Oběžný majetek   Cizí zdroje  

Zásoby 50 000,-  Dlouhodobý 
bankovní úvěr 

8 800 000 

Krátkodobý finanční 
majetek 

1 600 000,-    

 AKTIVA CELKEM 54 544 140,00 

Kč 

 

 PASIVA 

CELKEM  

54 544 140,00,- 

Kč 

 

 

Odhadovaná cena areálu je tedy necelých 53 milionů Kč, přesněji 52 844 140,- Kč. 

Dotační výzvy jsou vypisovány zpravidla jeden rok dopředu, ale jejich trvání je už 

odlišné. Všechny využité výzvy jsou u tohoto projektu brány jako vzor pro následující 

roky a je očekáváno, že budou vypsány v podobném znění, popřípadě z finančního 

hlediska ve stejném, jako jsou v současnosti. V tomto případě je plánováno financovat 

výstavbu areálu z větší části z dotací vypsaných na výstavbu nového sportoviště. 

Takovéto dotační výzvy, které se týkají i výstavby areálu na Praze 5, vypsala v roce 2020 

Národní sportovní agentura, kraj Praha i městská část Praha 5. Národní sportovní agentura 

vypsala dotační výzvu 13/20 v rámci programu č. 162 52 (Národní sportovní agentura, 

2020) týkající se sportovní infrastruktury a investičních projektů od 10 milionů Kč a výše, 

o kterou by bylo žádáno jako o hlavní zdroj financování. Je možné získat až 70% celkové 

částky výstavby, ale v rámci této práce je počítáno s nižší. Hlavní město Praha také 

vypisuje dotace na podporu výstavby sportovišť v Praze. Pro tento projekt by bylo žádáno 

o dotaci Programu na podporu sportu a tělovýchovy, konkrétně bodu II. (Praha, 2020), 

kde je možné získat od 500 000,- do 15 000 000,- Kč. Městská část Praha 5 vyhlásila 

dotační programy na podporu sportu pro rok 2021 (Praha 5, 2020), ve kterých je vypsáno 

několik výzev, o které by se areál ucházel a mohl by žádat o 300 000-2 500 000,- Kč 

Tabulka 4 Zakladatelský rozpočet 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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v rámci podpory výstavby sportoviště a o až 300 000,- v rámci výzvy pro pořízení 

majetku. 

Jako poslední dva vlastní zdroje jsou vklad podnikatele a vklad investora. Vklad 

podnikatele je ve výši 500 140,- Kč. Jde o počáteční vklad, který bude poskytnut 

zápůjčkou a který mu bude vrácen, co nejdříve to bude možné. Je třeba sehnat investora 

nebo investory, kteří poskytnou alespoň pět milionů korun, jelikož zmiňovaná dotace od 

NSA je vyplácena až ex-post a lze ji vyplácet maximálně ve třech částech, tudíž areál 

bude muset být ze začátku financován mimo poskytnutou dotaci od státu.  

Jediným cizím zdrojem financování je plánovaný bankovní podnikatelský úvěr ve výši 

8 800 000,- Kč. Dle současných bankovních nabídek je odhadován fixní úrok 7 %. 

Celková splacená částka tedy bude ve výši 9 416 000,- Kč. Měla by být na 6 let, což 

znamená měsíční splátku 130 778,- Kč.  

Na výstavbu zázemí je v tabulce vyčleněno 35 milionů korun, i když odhad odborníkem 

(viz příloha) je 25,5 milionu korun. Je vytvořená 25% rezerva celkových nákladů 

z důvodu možných vyšších očekávaných výdajů oři realizaci.  

Podrobněji je plánované financování vypsáno v následující tabulce. Je i navržené 

rozmezí, ve kterém se daná položka může pohybovat (tzn. pokud bude získána dotace 

od hlavního města Prahy ve výši 15 milionů korun, pak se nemusí shánět investor, který 

by poskytnul 10 milionů, ale postačí pouze 5, atd.). Avšak celkový součet samozřejmě 

musí dát minimálně požadovaných necelých 53 milionů korun. Je možné, že se podaří 

dosáhnout na vyšší částku, než je nutné, což by samozřejmě pomohlo v počátcích 

s financováním různých aktivit klubu.  

Tabulka 5 Možné varianty financování  

Zdroj: Částka (Kč): 
Dotace – Národní sportovní agentura – rozvoj 

sportu, výstavba sportoviště 

30 000 000-36 990 898,- Kč 

Dotace – hlavní město Praha – výstavba 
sportoviště 

500 000- 15 000 000,- Kč 

Dotace – Praha 5 – výstavba sportoviště 300 000-2 500 000,- Kč 

Dotace – Praha 5 – pořízení majetku 0-300 000,- Kč 

Vlastní vklad podnikatel 500 140,- Kč 

Bankovní úvěr 8 800 000,- Kč 

Investor/ři 5 000 000-10 000 000,- Kč 

CELKEM: 54 544 140-72 791 038,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4 Návratnost investice 

K tomu, abych mohla vypočítat návratnost investice, si stanovím odhadované roční 

náklady a výnosy areálu. Ty jsou vypsány v tabulce č.6 a č.7: 

Tabulka 6 Roční výnosy areálu      

Výnosy celkem   11 457 800,00 Kč 

Položka Množství Cena (v Kč) Celkem 

Děti 2x týdně 100 10000 1 000 000,00 Kč 

Děti 1x týdně 30 8000 240 000,00 Kč 

Děti 3x týdně 20 12000 240 000,00 Kč 

Výkonnostní děti 20 21000 420 000,00 Kč 

Dlouhodobý pronájem zima 30 27000 810 000,00 Kč 

Dlouhodobý pronájem léto 30 11000 330 000,00 Kč 

Kempy pro dospělé 192 3400 652 800,00 Kč 

Školní tréninky 5 63000 315 000,00 Kč 

Krátkodobý pronájem (zima) 30 20000 600 000,00 Kč 

Open kempy 50 3200 160 000,00 Kč 

Krátkodobý pronájem (léto) 20 15000 300 000,00 Kč 

Mimořádné akce (písek) 1 100000 100 000,00 Kč 

Ostatní příjmy 1 200000 200 000,00 Kč 

Pronájem restaurace 12 60000 720 000,00 Kč 

Pronájem jóga místnosti 12 15000 180 000,00 Kč 

Pronájem konferenční sál 12 15000 180 000,00 Kč 

Pronájem zasedací místnost 12 10000 120 000,00 Kč 

Pronájem salonek 12 20000 240 000,00 Kč 

Dotace kraj - podpora mládeže 1 1 650 000 1 650 000,00 Kč 

Dotace kraj - provoz areálu 1 1 600 000 1 600 000,00 Kč 

Dotace kraj - sport pro všechny 1 220000 220 000,00 Kč 

Dotace kraj - sportovní akce 35 18 000 630 000,00 Kč 

Dotace městská část - podpora mládeže 1 250 000 250 000,00 Kč 

Dotace NSA - rozvoj a podpora sportu 1 300 000 300 000,00 Kč 

Výnosy celkem   11 457 800,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Mezi roční náklady se započítávají i odpisy, které jsou ve výsledku pro klub kladné, 

jelikož si tak snižují daně. V rámci tohoto areálu jsou odpisy počítané vůči zázemí a 

vybavení kurtů. Jsou odepisovány lineárně, jelikož se neočekává úbytek návštěvnosti, a 

tím výnosů areálu, následkem opotřebení majetku.  

Klub má v plánu tvořit i rezervy, jelikož můžou nastat neočekávané výdaje, jako 

například vlivem špatného počasí může spadnout přetlaková hala a její zpětné postavení 
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je velmi finančně náročné. Samozřejmě může kdykoli dojít k ponížení uznaných dotací, 

a tak by měl být klub připraven na jakékoli finanční trhliny v jeho finančním plánu na 

následující rok. 

Tabulka 7 Roční náklady areálu     

Položka Množství Cena (v Kč) Celkem 

Provoz haly 1 1000000 1 000 000,00 Kč 

Mzda trenéři (děti) 40 40000 1 600 000,00 Kč 

Mzda trenéři (kempy) 44 9600 422 400,00 Kč 

Mzda trenéři (školy) 38 4000 152 000,00 Kč 

Mimořádné akce (písek) 1 60000 60 000,00 Kč 

Ostatní výdaje 1 140000 140 000,00 Kč 

Elektřina (zázemí) 12 22000 264 000,00 Kč 

Voda (zázemí) 12 25000 300 000,00 Kč 

Plyn (zázemí) 12 35000 420 000,00 Kč 

Klíčoví zaměstnanci 12 170000 2 040 000,00 Kč 

Zaměstnanci recepce 365 2400 876 000,00 Kč 

Ostatní zaměstnanci 365 2000 730 000,00 Kč 

Sportovní akce 40 25000 1 000 000,00 Kč 

Rezervní fondy 1 200000 200 000,00 Kč 

Splátka úvěru 12 130778 1 569 336,00 Kč 

Pronájem pozemku 12 20000 240 000,00 Kč 

Odpisy zázemí 1 300 000 300 000,00 Kč 

Odpisy vybavení kurtů  1 38880 38 880,00 Kč 

Celkem   11 352 616,00 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Postup pro získání výsledku hospodaření je jednoduchý. Sečteme si výnosy, od nich 

odečteme součet nákladů a získáme buď kladný nebo záporný výsledek – zisk nebo ztrátu. 

V případě tohoto areálu je hospodářský výsledek kladný, tudíž evidujeme zisk. Zisk je 

přes 100 000,- Kč a postupně se bude vyplácet jako navrácení vkladu, který podnikatel 

na počátku zapůjčil.  

Návratnost investice v % jsem vypočetla následovně: 

ROE= EAT / Vlastní kapitál, kde EAT je zisk po zdanění 

ROE= 105 184 / 500 140 = 0,2103 

To znamená, že investice vložená podnikatelem na výstavbu areálu se mu vrátí zhruba za 

4 roky a 9 měsíců.  
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6 DISKUZE 

Finanční plán pro výstavbu je obecně celkem složitý proces a reálně je i velmi finančně 

náročný, jelikož s ním souvisí mnoho odborných posudků a jeho součástí je i 

profesionální návrh celého podnikatelského projektu. Finanční plán je podle Synka 

(2011) a Vebera (2012) shodně popisován, jako souhrn reálných hodnot, konkrétněji 

reálných hodnot počátečních nákladů pro výstavbu areálu. V této práci je finanční plán 

prováděn na základě rešerší a neformálních rozhovorů, které přináší pouze kvalifikované 

odhady a předpokládané ceny jednotlivých položek seznamu nákladů na výstavbu areálu. 

Zároveň jsou k odhadům cen kurtů a stavby zázemí použity dokumenty, kde prvním 

z nich je krycí list soupisu prací, který byl podkladem ke stavbě jiných již fungujících 

kurtů. Druhým dokumentem je nástřel ceny zázemí stanovený odborníkem firmy X, který 

není zpracován detailně pro reálnou stavbu, ale pouze pro tuto práci. Není prováděn 

kompletní reálný výzkum, neboť pouze projektová dokumentace k podnikatelskému 

záměru výstavby stojí v řádů desetitisíců až statisíců korun a obecně jsou informace o 

výstavbách beachvolejbalových areálů a jejich cenách citlivé informace, které nejsou 

areály ochotny veřejně poskytovat. Je očekávatelné, že reálně by byly počáteční náklady 

areálu na výstavbu vyšší, než je v práci popsáno.  

Součástí finančního plánu je dle Vebera, Srpové a kolektivu (2012) i konkrétní návrh 

financování podnikatelského záměru a určení zdrojů financování. K tomu slouží i 

zahajovací rozvaha, která má podnikateli pomoci v počátcích s odhadem celkových 

potřebných zdrojů, k identifikování rizik záměru a současně má podnikateli ukázat, zda 

je podnikatelský plán realizovatelný. Projekt je v analytické části označen jako 

realizovatelný, ale pouze v případě, že se podaří sehnat celkovou částku investice, která 

je složena z podnikatelského úvěru, z dotací, z vlastního kapitálu a z peněz od investora. 

Konkrétně dotace jsou velkým rizikem. Ačkoli se do celkové potřebné částky zahrnulo i 

několik procent navíc (25 % celkových nákladů) na vyšší výdaje spojené s výstavbou, je 

možné, že se nepovede sehnat celá potřebná částka. Dotace jsou v teoretické části dle 

neformálních rozhovorů s respondenty č. 4, č. 5 a č. 6 označené za velmi podstatné, ale 

zároveň těžko sehnatelné. Každý rok jsou vypisované jiné dotační výzvy a může se stát, 

že se v následujících letech nevypíšou buďto vůbec nebo v jiném znění s jiným účelem 

použití. To by změnilo výsledek zkoumání na těžko realizovatelný projekt. 

Do práce není zahrnut rozpočet na mezinárodní akce FIVB. Jsou vypsané výzvy 

k pořádání mezinárodních akcí od Národní sportovní agentury i od magistrátu hlavního 
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města Prahy 5. Český volejbal neboli dříve Český volejbalový svaz také podporuje akce 

tohoto typu. Je předpokládáno, že akce nebudou výrazně ziskové, ale především přinesou 

sportu a areálu dobrou reklamu.  

Vybraný pozemek je pouze potenciálním pozemkem, který by stanoven na základě 

teoretických poznatků zmíněných v teoretické části. Pro získání souhlasu využití 

pozemku je třeba souhlas města, ke kterému vede dlouhá a náročná cesta včetně podpory 

městské části Prahy 5 a místních občanů. Jde o velmi náročný a složitý proces s úřady. 

 Výsledky práce je možné využít při výstavbě beachvolejbalového (i některého jiného 

sportovního) areálu. Výsledky je v takovém případě potřebné zahrnout do hloubkových 

rozhovorů, pomocí kterých by se stanovili kompletní a důkladné jednotlivé položky 

nákladů a výnosů areálu, které jsou v současné práci zpracované na základě 

kvalifikovaného odhadu pouze obrysově. Zároveň je při reálné výstavbě nutné vytvořit 

odbornou projektovou dokumentaci a současně propočet konkrétního návrhu odborníkem 

kvůli stanovení jednotlivých cen výstavby. Jsou třeba důkladnější hodnoty. 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se věnuje plánu stavby a financování areálu beachvolejbalu, který bude 

splňovat kritéria FIVB pro pořádání mezinárodních turnajů světové série.  

Mým hlavním cílem práce bylo navrhnout vzhled areálu, včetně jeho umístění, a jeho 

financování, aby byl dlouhodobě udržitelný. Pro dosažení cíle bylo třeba splnit dílčí cíl 

práce. Ten se zabývá vzhledem a funkčností areálu pomocí předem stanovených kritérií. 

Hlavním z kritérií byla možnost pořádání mezinárodních akcí světové série FIVB, které 

jsou pospány v příručce FIVB, pouze pomocí lehké úpravy areálu do požadované podoby, 

aniž by areál finančně tratil při běžném provozu. Kritéria se mi podařilo do návrhu areálu 

zahrnout, aniž by ho finančně výrazně zatěžovala, ba naopak areál v průběhu roku získá 

další finanční zdroje. Dílčí cíl byl tedy splněn. 

 Dále se muselo pro splnění hlavního cíle provést několik následujících úkolů. Nejdříve 

jsem musela nalézt pozemek, na kterém by se areál mohl potenciálně vystavět. Pozemek 

měl odpovídat předem stanoveným požadavkům jako je například dopravní dostupnost, 

občanská vybavenost nebo vhodné okolní prostředí. Pozemek se mi podařilo najít na 

Praze 5 v Jinonicích naproti sportovnímu areálu SK Motorlet Praha. Velikost daného 

pozemku je skoro 22 000 m2.  

Dále jsem porovnávala a hodnotila klady a zápory současných beachvolejbalových 

areálu, na jejichž základě jsem společně se zahrnutím kritérií FIVB teprve mohla 

navrhnout nový areál. Areál se mi podařilo dle požadavků navrhnout. Nachází se v něm 

přetlaková hala se šesti kurty a při pořádání mezinárodní akce se třemi kurty, jeden centr 

kurt (s možností výstavby tribun okolo něj), dva vedlejší kurty, dětské hřiště společně 

s venkovním sezením, workoutové hřiště, tréninková zeď pro výuku techniky 

beachvolejbalu, travnatá plocha pro další sportovní využití (při akcích je možné tuto 

plochu využít pro doprovodný program) a velké zázemí. V zázemí se nachází šatny, 

recepce, kanceláře, restaurační zařízení společně s možností sezení na terase, salonek/bar, 

dětský koutek, jóga místnost, místnost pro fyzioterapeuta a zasedací a kongresová 

místnost. 

Dále jsem musela zjistit cenu výstavby areálu – cenu pozemku, zázemí, kurtů a cenu haly. 

Současně jsem hledala a porovnávala ceny jednotlivého vybavení areálu, včetně vybavení 

šaten, vybavení kanceláří, ceny elektroniky, beachvolejbalových doplňků a mnoho 

dalšího. Po zjištění cen veškerého vybavení a ceny výstavby jednotlivých prvků areálu 
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jsem vše sečetla a zjistila celkové počáteční náklady na výstavbu beachvolejbalového 

areálu, které jsou 52 844 140,00,- Kč. K nim bylo třeba připočíst ještě odhadované 

potřebné peníze do začátku podnikání, které byly stanoveny na 1 600 000,- Kč. Součtem 

těchto dvou položek jsem zjistila celkové počáteční náklady na výstavbu areálu 

54 544 140,- Kč.  

Pokračovala jsem definováním vhodných zdrojů financování sportovního areálu a 

jednotlivě určovala jejich finanční možnosti. Například jsem musela identifikovat vhodné 

vypsané dotační výzvy, určit velikost vlastního kapitálu nebo nalézt možnosti 

podnikatelského úvěru. Financování areálu je nejvíce závislé na dotačních výzvách, na 

kterých může získat 30 800 000,- Kč až 54 790 898,- Kč. Vlastní kapitál byl stanoven ve 

výši 500 140,- Kč, podnikatelský úvěr ve výši 8 800 000,- Kč s měsíčními splátkami 

130 778,- Kč na dobu 6 let s úrokem 7 %. 

Posledním a závěrečným úkolem bylo vypočítat návratnost investice vlastního kapitálu, 

která byla určena na 4 roky a 9 měsíců. 

Hlavní cíl se mi podařilo splnit v případě, že by byly vypsány podobné nebo stejné 

dotační výzvy. V případě, že by tak nebylo učiněno, cíl práce by bylo velmi těžké až 

nemožné splnit.  
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Velmi stručný soupis neformálních rozhovorů: 

Respondent 1:  

Dlouhodobé rezervace – hodina stojí 500,- kč  (nebo 490,-), zimní rezervace je na 33 – 

35 týdnů, obvykle jsou dlouhodobé rezervace na 2 hodiny a ne jenom jednu.  Letní 

rezervace – na to je poloviční sazba, pod 300,- kč. Sundání haly stojí okolo 150 000,- kč 

a stavění haly je okolo 150 000,- také, foukání do haly jde 40 týdnů, cca 10 měsíců, a to 

stojí průměrně 12k elektřiny za měsíc, tudíž 120k za elektriku za 10 měsíců a topení stojí 

v průměru 25k za měsíc. Jde o halu o 4 kurtech. Muselo by se přepočítat na halu o 6 

kurtech. Náklady jsou počítány při vytíženosti haly od 14 do 22 hodin. Jak vidíš u nás, 

máme spolupráce s několika firmami, které nám dávají zadarmo (za reklamu) věci, 

vybavení a tak. Restaurace se většinou pronajímá zařízená, jelikož jsou tam vestavěná 

zařízení. Odhad ceny restaurace na Hamru – restaurace stojí 4 miliony a na Pankráci cca 

třeba 2 miliony. Nejvýhodnější pro podnikatele v rámci pronájmů restaurace, hřišť i 

dalších místností jsou dlouhodobé pronájmy, vždycky. Školky ti platí a škola taky – 

1800,- za dvě hodiny za halu a jednoho trenéra (2 třídy, 50 dětí). Neodlišuji, pokud je to 

škola nebo školka. Jiné vybavení areálu: Nejdřív je třeba domluvit se s někým, kdo by to 

používal. Jde o to, zajistit si to dopředu. Určitě by se dalo pronajmout jak zasedací 

místnost, tak i joga místnost dopředu. Hala o délce 70 m není problém, úměrně stoupne i 

cena haly oproti hale 40 x 40 m. Když klub generuje nějaký zisk, tak s velkou 

pravděpodobností raději nakoupí něco pro členy (pro klub) než aby své zisky danil. 

Například my koupili dodávku, abychom se s hráči mohli přesouvat na turnaje ve větším 

počtu společně.  

Respondent 2: 

Nafukovací hala (v případě čtyř kurtů) stojí cca 3,5-5,5 milionu, postavit a zbourat kolem 

120k (každý úkon kolem 60k se svépomocí, bez ní klidně 100k) elektrika odhadem 10k 

měsíčně (jenom za to že stojí) a světla v průměru 5k měsíčně. Topení je individuální, jde 

o to, jestli se topí olejem nebo plynem (jestli je přípojka nebo primagas nádoby) topná 

sezóna 300k – 500k. Průměrná topná hodina na 4 kurty 400kč. Když je -15 stupňů tak to 

může být až 1k.  

Respondent 3:  

Jestli by školy neměla svoje sportoviště, myslím tím beach a zázemí pro tyto sporty, určitě 

by je ráda využívala. Jde o to, jak jsou školy vybavené a o které sporty mají zájem. V 
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současné době je beach moderní. Využívali by to. Beach je za mě lepší oproti ostatním 

sportům díky variabilitě počtu hráčů. Fotbal a tenis se ve škole moc hrát nedá, a navíc se 

třídy často půlí. Střední školy má na starosti kraj, který je zřizovatelem (ústředním). 

V Praze to je samozřejmě Praha. U základních škol je zřizovatelem obec, což je v případě 

Prahy také Praha.  

Zřizovatel středních škol je magistrát, tak je dobré otevřít si stránky škol, zjistit jakou 

mají kapacitu a jak jsou obsazen. Podle toho se dá odhadnout, jaký jim dávají peníze na 

provoz a následně jaké mohou mít provozní výdaje.  

Respondent 4: 

Nová technologie haly je za mě nesmysl. Když by bylo možné takovou halu finančně 

udržet, už by tady dávno byla. U přetlakových hal záleží na typu vyhřívání. Haly mají 

různé druhy izolací a různé druhy vytápění, podle toho se odvíjí cena provozu haly.  

Dotační výzvy musíš sledovat a reagovat velmi rychle. Vyplnit žádost správně není 

jednoduché. Dotace se řadí se mezi největší příjmy klubu, tudíž je třeba o ně bojovat a 

stále kontrolovat vypsané dotační výzvy, zda nemůžeš dosáhnout na nějakou další. 

Využíváš je na vše. Především díky dotacím můžeš pořádat kvalitní sportovní akce. To 

klubu pomůže se zviditelnit a třeba díky tomu sežene nějaké sponzory nebo partnery.  

Respondent 5: 

Ahoj, Hrozně záleží na kvalitě, jak to uděláš. 

KURTY: Tuna písku stoji 23,- 9 Kč bez dph. Kubík písku váží 2 tuny. Doprava cca 50,- 

Kč za km a na náklaďák se ti vejde nějakých 20-40 tun podle velikosti náklaďáku. 

Rozměry kurtu znáš, takže zaleží, jak hluboké to uděláš. Lajny, kuly, sítě najdeš na webu. 

Pak bude záležet, zda potřebuješ halu – pokud ano, musíš mít kolem betony, mikropiloty 

atd. Ale když budeš počítat 400.000 na kurty tak mas velmi kvalitní, minimum je podle 

mne 250.000 Kč, záleží, jak daleko poveze spisek. 

TRIBUNY: Opět záleží, jak je uděláš. Já znám tribuny z lešení, ty stojí cca 500 tis. Pro 

pár stovek lidí. Samozřejmě se dají pronajímat mobilní tribuny.  

ZÁZEMÍ: Malé zázemí, nevyhovující FIVB, může stát 3-4 miliony korun. Odhadem 

velké zázemí včetně plnění kritérií FIVB může stát 30 mil. Kč 
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DOTACE: Stavět areál bez klubu, tj bez dětí a chtít dotace je podle mě nemožné. 

Teoreticky dává NSA a magistrát ale je to velmi složité. Dotace jsou pro klub zásadní a 

mají převahu v příjmech klubu. 

POZEMEK: Nejlepší je najít pozemek, který patří Praze (městu, obci) a který si 

dlouhodobě pronajmeš (na 20, 30 nebo 50 let třeba) 

Respondent 6:  

Dotace se sehnat samozřejmě dají, jde o dotace ze tří sektorů – od státu, od kraje a od 

obce. Jednotlivé výzvy vyhlašují vždy dopředu (přibližně na podzim předchozího roku). 

Žadatel musí splňovat daná kritéria a musí podat včas žádost. Někdy jsou dotace 

poskytnuty v plné výši, v případě že žádost byla oprávněná a její účel se shodoval 

s účelem dotace. Někdy je zamítnuta a někdy je poskytnuta pouze částečně, jelikož 

žádosti velmi často plně nekorespondují s účelem výzvy. Není lehké samozřejmě dotace 

získat, ale když jsou žádosti správně vyplněné a oprávněné, není to nemožné. 

Kluby dotace využívají prakticky úplně na všechno. Na provoz, na sportovní akce, na 

vybavení areálu, na rekonstrukce na mzdy a podobně.  

Respondent 7: 

Pevná hala jako je v Pelhřimovském Beachwellu má oproti přetlakové hale výhody, že 

nebrání hraní ani při zhoršeném počasí. Cenově se cena takovéto haly pohybuje od 6 do 

12 milionů na 4 kurty, podle požadavků a technologie. Na vaše rozměry by taková hala 

stála od 10 milionů korun. Ale pokud potřebujete halu, která je přes léto bez střechy, tak 

můžu nabídnout pouze přetlakovou halu. Novější technologie není možná, halu 

s otevírací střechou i stěnami postavit neumíme. Takovou technologii neznáme. 

Přetlakovou halu jsme tedy navrhnuli v nejlepším možném provedení – týká se izolace, 

vytápění, LED osvětlení, ukotvení a podobně. Cena je bez DPH necelých 5 milionů 

(konkrétní odhad je 4 890 000,-). V ceně je zahrnutý betonový základ, ukotvení haly, síť 

pro ukotvení, hala, nouzové dveře, vzduchotechnika, vchodové dveře i LED osvětlení. 


