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ABSTRAKT 

 

Název:  

Marketingový plán výstavby hřiště na plážový volejbal 

 

Cíle práce: 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu pro výstavbu hřiště na plážový 

volejbal, který bude sloužit jako návrh na rozšíření sportovního areálu tělovýchovné 

jednoty Sever Žatec. 

  

Metody: 

K dosažení cílů jsem použila metodu SWOT analýzy, která slouží pro rozbor silných a 

slabých stránek a pro odhad příležitostí a hrozeb projektu, dále metodu párového 

porovnání, která analyzuje konkurenci na základě více kritérií a metodu zkoumání 

dokumentů, pozorování a neformálních rozhovorů. 

 

Výsledky: 

Práce podrobně popisuje postup výstavby hřiště na plážový volejbal, poukazuje na 

úskalí a možné chyby, zdůrazňuje výhody nového hřiště a navrhuje jeho využití. 

 

Klíčová slova: 

Plážový volejbal, marketingový plán, marketingový mix služeb, SWOT analýza, 

metoda párového porovnání, metoda zkoumání dokumentů, metoda pozorování, 

neformální rozhovor, občanské sdružení.  



ABSTRACT (English version) 

 

 

Title: 

Marketing plan of building a beachvolleyball court 

 

Objectives: 

The objective of my dessertation is to make a project of building a beachvolleyball 

court. The project will serve as concept for expansion of sports club Sever Žatec.  

 

Methods: 

For reaching the objectives I have used a SWOT analysis of the strenghts, weaknesses, 

opportunities and threats of the project, than paired comparison analysis, that analyze 

competing business, the method of documents researching, observation and informal 

interview. 

 

Results: 

The dissertation describes the building of beachvolleyball court in detail, shows 

possible problems, advantages and possibilities of usage. 

 

Keywords: 

Beachvolleyball, marketing plan, service marketing mix, SWOT analysis, paired 

comparison analysis, documents researching, observation, informal interview, non-

governmental organisation. 
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1. ÚVOD 
 

 Hlavním předmětem mé diplomové práce je všeobecně rozšířený sport – plážový 

volejbal, neboli beachvolejbal. Jedná se sice o odnož klasického šestkového volejbalu, 

nicméně si troufám říci, že stejně oblíbeného. Myslím, že každý, kdo někdy hrál 

volejbal, vyzkoušel i plážovou variantu na písku. Přesto volejbalisté nejsou jedinými 

zákazníky beachvolejbalových kurtů. Na písek si rád přijde zahrát i člověk, který se 

nikdy volejbal hrát neučil. Důvodem je nenáročnost na počet hráčů, zábava při pohybu 

po písku a také to, že se jedná o jeden z nejčastějších sportů na koupalištích a plážích. 

Velkou výhodou na rozdíl od jiných sportů je naprostá nenáročnost na výbavu. Člověk 

ke hře kromě plavek nebo kraťasů a trička nic nepotřebuje. Oproti jiným sportům si 

plážový volejbalista nemusí pořizovat obuv, speciální výstroj ani žádné náčiní. 

 Já osobně se volejbalu na amatérské úrovni věnuji již od základní školy a 

společně s plážovým volejbalem patří mezi mé nejoblíbenější sporty. V místě mého 

bydliště však hřiště na plážový volejbal chybí. Z tohoto důvodu, a také z důvodu 

kladných ohlasů na téma beachvolejbalové hřiště v Žatci, se vypracování návrhu na 

výstavbu samo nabízí. 

Pár plánů výstavby pískového hřiště v Žatci již vzniklo, ale žádný z nich se 

nikdy  neuskutečnil. Většinou se jednalo o soukromníky, kteří projekt nerealizovali. 

Nejschůdnějším projektem na uskutečnění je rekonstrukce městského koupaliště, které 

je již několik let uzavřeno a jehož plán obnovy se stále odkládá. Proto se mi zdá vhodné 

navrhnout projekt tělovýchovné jednotě, která spravuje poměrně velký sportovní areál 

s venkovními i vnitřními hřišti, a v jejímž majetku je i nevyužívaný prostor vhodný 

k výstavbě jednoho pískového hřiště. TJ navíc spolupracuje s žateckým volejbalovým 

klubem, jež by byl ochotný se angažovat do shánění finančních prostředků na výstavbu 

hřiště. 

V případě vybudování hřiště na plážový volejbal by totiž volejbalový klub mohl 

nabízet kvalitnější letní soustředění volejbalistům nejen místního klubu, ale i ostatním 

klubům z okolí. Tím by nejen ušetřil finance na zajišťování soustředění mimo Žatec, ale 

zároveň i finance z pořádání soustředění získal. 

Mimo obrovské výhody alternativních tréninků pro VK Sever Žatec by nové 

hřiště znamenalo i zkvalitnění sportovního vyžití pro celý žatecký region. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

2. 1  Cíl práce 

 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření projektu pro výstavbu hřiště na plážový 

volejbal, který bude sloužit jako návrh na rozšíření sportovního areálu tělovýchovné 

jednoty Sever Žatec. Předkládaný projekt by měl být v podobě marketingového plánu 

výstavby, který nejlépe charakterizuje důležité informace nutné k rozhodování o 

schválení návrhu. 

Výsledkem mé práce je podrobný popis, jak postupovat při výstavbě hřiště na 

plážový volejbal, co je třeba znát, jaké kroky stavba zahrnuje, jak je časově a nákladově 

náročná a čemu je třeba se vyvarovat. Práce poukazuje na úskalí a možné chyby, 

zdůrazňuje výhody hřiště a navrhuje jeho využití. Zároveň analyzuje konkurenci 

v okolí. 

 

2. 2  Úkoly práce 

 

Pro dosažení cíle a předpokládaných výsledků bude třeba především: 

1. Analyzovat prostředí plánované stavby – tělovýchovnou jednotu Sever Žatec a její 

zázemí. 

2. Analyzovat největší osamostatněný oddíl – volejbalový klub Sever Žatec. 

3. Stanovit cíl podnikání a cílovou skupinu. 

4. Vypracovat analýzu konkurenčního prostředí. 

5. Na základě zkoumání dokumentů, pozorování a rozhovorů vypracovat podklady 

pro SWOT analýzu. 

6. Vypracovat samotnou SWOT analýzu projektu výstavby. 

7. Vypracovat marketingový mix pro poskytování služby – pronájmu hřiště. 

8. Vypočítat hrubé náklady na projekt a nastínit možnou roční tržbu. 

9. Shrnout veškeré informace a analýzy do návrhu marketingového plánu. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

3. 1  Služba 

 

3. 1. 1  Vlastnosti služeb 

 

 VAŠTÍKOVÁ (2008) odkazuje na Americkou marketingovou asociaci, která 

charakterizuje služby jako samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, 

které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku 

nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. 

Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží. 

 Dále píše, že k rozlišení zboží a služeb se používá větší počet vlastností. Mezi 

nejběžnější charakteristiky služeb patří: 

 

1. nehmotnost 

2. neoddělitelnost 

3. heterogenita 

4. zničitelnost 

5. vlastnictví 

 

Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjejí další 

vlastnosti. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před 

koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lez vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které 

se při marketingové komunikaci zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým 

pohledem ověřit, zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. Některé prvky, 

které představují kvalitu nabízené služby, jako například spolehlivost, osobní přístup 

poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota apod., lze ověřit až při nákupu a spotřebě 

služby. Výsledkem této skutečnosti je větší míra nejistoty zákazníků při poskytování 
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služby. A to bez ohledu na to, zda se jedná o službu tržní nebo veřejnou či neziskovou. 

Zákazník má tak ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli podobných služeb. 

Tuto nejistotu se marketing služeb snaží překonat posílením marketingového mixu 

služeb o prvek materiální prostředí, zdůrazněním významu komunikačního mixu a 

zaměřením se na vytváření silné značky, popřípadě obchodního jména firmy nabízející 

dané služby. Zatímco producenti zboží ve snaze dosáhnout lepších výsledků nabízejí ke 

svému hmotnému zboží doplňkové nehmotné služby, producenti služeb se snaží o co 

největší zhmotnění nabízené služby. 

Nehmotnost služeb je příčinou, že zákazník obtížně hodnotí konkurující si 

služby, obává se rizika při nákupu služby, klade důraz na osobní zdroje informací a jako 

základ pro hodnocení kvality služby používá cenu. 

 

Neoddělitelnost služeb od producenta služeb 

Produkci a spotřebu zboží od sebe lze oddělit. Plavky jsou ušity v zimě, dodány 

do velkoobchodu, maloobchodu a posléze před letní sezónou zakoupeny zákazníkem. 

Zákazník, který si plavky vezme s sebou na dovolenou s cestovní kanceláří k moři, 

získává službu spočívající v zásadě v poskytnutí dopravy na místo, ubytovacích služeb a 

stravy. Služba je produkována v jeho přítomnosti, to znamená, že zákazník se zúčastní 

poskytování služby, je tedy neoddělitelnou součástí její produkce. 

Jedná se o další charakteristickou vlastnost služby. Poskytovatel služby a 

zákazník se musí setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává 

poskytnutím služby, mohla být realizována.  

 

Heterogenita 

Heterogenita neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality 

služby. V procesu poskytování služby jsou přítomní lidé, zákazníci a poskytovatelé 

služby. Jejich chování nelze vždy předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné 

stanovit určité normy chování. (Přesto jsou u mnoha typů služeb tyto normy stanoveny, 

například pravidla chování u cestujících hromadnou dopravou.) 

Nelze provádět výstupní kontroly kvality před dodáním služby, jako tomu bývá 

u zboží. Proto je možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to dokonce i 
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v jedné firmě. Může dojít i k tomu, že jeden a týž člověk může tentýž den poskytnout 

jinou kvalitu jím nabízené služby.  

Variabilita výstupů procesů poskytování služeb, tedy jejich výsledného efektu, 

zvyšuje význam vytváření postavení služby ve vztahu ke konkurenci a má také vliv na 

zdůrazňování obchodního jména a značky. 

 

Zničitelnost služby 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že služby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. Pro daný okamžik jsou ztracené, zničené. 

Neznamená to, že špatně poskytnuté služby nelze reklamovat. Jen v některých 

případech však lze nekvalitní službu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. Zničitelnost 

služby je příčinou, že zákazník službu obtížně reklamuje. Producent  služby může být 

konfrontován jak s nadbytečnou, tak s nenaplněnou kapacitou. 

 

Nemožnost vlastnit službu 

Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu 

zboží přechází na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služby nezískává 

směnou za své peníze zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí 

služby. 

V případě veřejných služeb je mu toto právo využívat služby produkované 

státem nabízeno směnou za jím placené daně nebo sociální či zdravotní pojištění. 

Nemožnost vlastnit službu má vliv na konstrukci distribučních  kanálů, jimiž se 

služba dostává k zákazníkům. Distribuční kanály jsou obvykle přímé, nebo velmi 

krátké. Na zprostředkovatele nemůže přecházet vlastnické právo, jak tomu zpravidla 

bývá u výrobků. Místo toho mohou nabízet práva k poskytnutí služby. 

Nemožnost vlastnit služby je příčinou, že zákazník vlastní pouze právo na 

poskytnutí služby. (7, s. 20 - 23 ) 
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KOTLER s ARMSTRONGEM vidí službu takto:  

 Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby 

může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. (4, s. 38) 

 

3.1.2  Klasifikace služeb 

 

VAŠTÍKOVÁ (2008) ve své knize rozděluje služby následovně: 

 

Odvětvové třídění služeb 

Základní klasifikace služeb rozděluje služby následujícím způsobem: 

 Terciální: Jako typické zástupce těchto služeb uvedeme restaurace a hotely, 

holičství a kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba 

domácích přístrojů a domácností, rukodělné a řemeslnické práce dříve 

prováděné doma a další domácí služby. 

 Kvartérní: Sem můžeme zařadit dopravu, obchod, komunikace, finance a správu. 

Charakteristickým rysem těchto služeb je usnadňování, rozdělování činností a 

tím i zefektivnění práce. 

 Kvintetní: Příkladem jsou služby zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. 

Hlavním rysem tohoto sektoru je, že poskytované služby své příjemce mění a 

určitým způsobem zdokonalují. 

 

Tržní versus netržní služby 

Tato kategorie rozlišuje služby, které lze směnit na trhu za peníze, a služby, jež 

v důsledku určitého sociálního a ekonomického prostředí představují výhody, které je 

nutné rozdělovat pomocí netržních mechanizmů. 
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Služby pro spotřebitele a služby pro organizace 

Spotřebitelské služby se poskytují jednotlivcům a domácnostem, kteří využívají 

službu pro svůj vlastní užitek, a ze spotřeby této služby zpravidla neplyne žádná další 

ekonomická výhoda.  

Služby pro organizace jsou poskytovány podnikům a dalším organizacím a 

slouží k vytvoření dalších ekonomických užitků.  

 

Členění na základě prodejce 

V tomto případě je klasifikace služeb prováděna podle charakteru postavení 

poskytovatele. Rozeznáváme: 

 Podle povahy podniku: 

o Soukromý ziskový 

o Soukromý neziskový 

o Veřejný ziskový 

o Veřejný neziskový 

 Podle vykonávané funkce: komunikace, poradenství, zdravotní péče a jiné. 

 Podle zdroje příjmů: 

o Pocházející z trhu 

o Pocházející z trhu plus dary, dotace 

o Pocházející z darů 

 

Klasifikace podle trhu kupujícího 

Tato klasifikace služeb zohledňuje postavení kupujícího služby podle následujících 

kritérií: 
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 Druh trhu: 

o Spotřebitelský trh 

o Služby pro výrobní spotřebu 

o Vládní trh 

o Zemědělský trh 

 Způsob koupě: 

o Služby běžné potřeby 

o Speciální (luxusní) služby 

o Nevyhledávané služby 

 Motivace: 

o Služba je prostředek k získání něčeho 

o Služba je cílem sama o sobě 

 

Rozdělení služeb podle formy jejich charakteru a poskytování 

Další členění služeb si všímá jejich formy, frekvence poskytování a kontaktu 

s člověkem, jak ukazuje následující rozdělení: 

 Podle formy služby: 

o Uniformní služby 

o Služby dohodnuté (na zakázku) 

 Podle zaměření: 

o Na člověka 

o Na stroj 

 Podle formy styku se zákazníkem: 

o Vysoký kontakt 

o Nízký kontakt 
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Klasifikace služeb pro potřeby marketingu 

 Jaký je způsob distribuce služby: služba jde za zákazníkem (pečovatelská 

služba) nebo zákazník přichází za službou (opravárenské služby). 

 Jaký je charakter poptávky po službě: fluktuace poptávky, sezónnost, špičky 

 Jaké jsou vztahy poskytovatele služby se zákazníkem: vysoký, střední, nízký 

kontakt. 

 Do jaké míry lze přizpůsobit službu požadavkům individuálních zákazníků. (7, 

s. 13 – 18) 

 

3.1.3  Cenová strategie 

 

Při stanovení cenové strategie říká VAŠTÍKOVÁ (2008), že je nejprve nutné 

znát její cíle. Tyto cíle musí být v souladu s celkovou marketingovou strategií firmy, 

často jsou s ní totožné. 

Definujeme-li cenovou strategii, musíme brát v úvahu následující důležité 

faktory: 

 náklady 

 konkurenci 

 hodnotu služeb pro zákazníka 

 

Náklady představují základ ceny, kterým lze ocenit určitou službu, zatímco 

hodnota, kterou služba představuje pro zákazníka, je stropem, který je zákazník ochoten 

zaplatit. Ceny stejných nebo podobných konkurenčních služeb mohou určovat místo, 

jaké cena služby zaujme na cenové škále vytvořené mezi cenovým základem a cenovým 

stropem. Hovoříme pochopitelně o cenách čistě tržních služeb. 

Nelze zapomínat, že především u zbytných a luxusnějších druhů služeb může být 

cena pro spotřebitele indikátorem kvality poptávané služby. Je to proto, že spotřebitel 

nemá v důsledku nehmotnosti služeb jiné hmatatelné důkazy kvality. 
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Náklady 

Určení nákladové stránky cenové rovnice je důležité, ale může být obtížné. 

V oblasti služeb můžeme pozorovat tři typy nákladů – fixní, semivariabilní a variabilní. 

Fixní náklady jsou náklady, které budou organizaci nabíhat i v případě, že 

nebude poskytovat žádné služby. Jedná se především o správní režie (nájemné, odpisy, 

pojištění, vodné, energie, mzdy administrativních zaměstnanců, cestovné, doprava, 

úroky, údržba a opravy). 

Semivariabilní náklady souvisí s počtem obsluhovaných zákazníků a objemem 

služeb, které organizace realizuje. Patří k nim provozní náklady, jako například náklady 

na dodatečné komunální služby, úklid prostor, kde jsou služby poskytovány, mzdy a 

platy vyplácené za přesčasy nebo za dodatečnou pracovní sílu. Tyto náklady závisí na 

typu poskytovaných služeb, počtu osob zaměstnaných poskytováním služby a rozsahem 

požadovaného dodatečného vybavení.  

Variabilní náklady jsou spojeny s přírůstkem prodeje. V mnoha organizacích 

jsou tyto náklady velmi nízké, blíží se nule. O tom, zda se organizace rozhodne pro 

zvýšení objemu prodeje a tím i příjmů, rozhoduje mezní analýza. Mezní analýza 

spočívá v porovnání přírůstku příjmů a přírůstku nákladů za každou další realizovanou 

jednotku služby. Platí, že organizace maximalizuje zisk v případě, kdy se mezní příjmy 

(MR) rovnají mezním nákladům (MC). 

Kromě těchto typů nákladů rozlišujeme při tvorbě ceny náklady přímé a 

nepřímé.  

Přímé náklady jsou takové náklady, které můžeme přímo vyhodnotit na jednotku 

služby. 

Nepřímé náklady většinou nelze přesně stanovit na jednotku služby, jedná se 

zpravidla o režijní náklady a je nutno je alokovat, tedy rozpočítat na jednotku služby. 

Stanovením výše přímých a nepřímých nákladů a míry zisku vytváříme cenovou 

kalkulaci dané služby. 
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Konkurence 

Vzhledem k poměrně značnému počtu konkurentů na trzích služeb a mnohdy 

těžko rozlišitelných konkurenčních produktů schopných okamžité substituce musí 

organizace pečlivě sledovat ceny služeb konkurence. Zároveň by měla znát i kvalitu 

konkurenčních produktů a porovnávat míru změn kvality a ceny. V případě 

konkurenčních cen má tvůrce ceny tři možnosti: stanoví cenu vyšší než je průměr na 

trhu, průměrnou, nebo nižší než průměr. V případě oligopolních trhů, kdy se na trhu 

objevuje jedna nebo několik dominantních organizací poskytujících vzájemně 

zaměnitelné služby, hovoříme o těchto firmách jako o cenových vůdcích, které ostatní 

menší firmy následují. 

 

Hodnota služby pro zákazníka 

Hodnota reprezentuje pro spotřebitele užitek, který pro něj představuje služba. 

Rozdíl mezi cenou, kterou spotřebitel ve skutečnosti zaplatí, a hodnotou, kterou je 

ochoten zaplatit za získání hledaného užitku, se nazývá spotřebitelský přebytek. 

Jestliže zákazník dospěje k názoru, že jeho náklady spojené se získáním služby 

byly neúměrné získanému užitku, obdržel negativní čistou hodnotu.  

Čistou hodnotu služby (nebo též spotřebitelský přebytek) může organizace 

poskytující služby zvýšit buď přidáním užitků nebo snížením nákladů zákazníka, 

nejlépe pak kombinací obou přístupů. Souvisí to především se zdokonalováním procesu 

poskytování služeb. Přitom dochází rovněž ke snižování vlastních nákladů 

poskytovatele služby zvýšením produktivity jejich poskytování. 

Zákazník zpravidla nehodnotí službu samu o sobě, ale srovnává ji 

s konkurenčními službami. (7, s. 110 - 113) 

 

3.2  Marketing 

 

VAŠTÍKOVÁ (2008) definuje marketing jako „manažerský proces, 

zodpovídající za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při 

dosahování zisku“. 
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Cílem organizace je vytvořit, získávat a udržet si zákazníka. Aby organizace 

mohla vytvořit, získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit a dodat zboží a 

služby, které lidé chtějí, oceňují, a to za podmínek atraktivních pro zákazníky. 

Zákazníků musí být takový počet, pro který bude výhodné dodávat. 

Má-li organizace být při realizaci těchto činností zisková, musí získat příjem 

přesahující náklady, dostatečně vysoký a pravidelný , který dokáže přilákat, udržet a 

rozvíjet kapitál. Organizace si musí udržet náskok před konkurenční nabídkou. 

V neziskových nebo dotovaných organizacích má tento faktor menší význam. 

Žádná organizace nemůže tyto činnosti provádět instinktivně nebo náhodně. 

Musí objasnit své cíle, své strategie k dosažení cílů a plánů. (7, s. 24) 

 

3. 3  Marketingový mix služeb 

 

Podle VAŠTÍKOVÉ (2008) marketingový mix představuje soubor nástrojů, 

jejichž pomocí marketingový manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. 

Jednotlivé prvky mixu může marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i 

v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci 

zisk. 

Původně obsahoval marketingový mix čtyři prvky – v angličtině 4P – produkt 

(product), cenu (price), distribuci (place) a marketingovou komunikaci (promotion). 

Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 

čtyři P pro účinné vytváření marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především 

vlastnosti služeb, o kterých jsme se již zmínili. Proto bylo nutné k tradičnímu 

marketingovému mixu připojit další 3 P. 

Materiální prostředí (physical evidence) pomáhá zhmotnění služby, lidé (people) 

usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb, procesy (processes) 

usnadňují a řídí poskytování služeb zákazníkům. Sledování a analýzy procesů 

poskytování služeb zefektivňují produkci služby a činí ji pro zákazníka příjemnější. 
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3.3.1  Produkt 

 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý 

proces, často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je 

její kvalita. Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image 

značky a sortimentu produktů. 

 

3.3.2  Cena 

 

Manažer rozhodující o ceně si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (různých slev), úlohy ceny při 

snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služeb se cena, jak již bylo řečeno, stává významným 

ukazatelem kvality. Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další 

specifika při tvorbě cen služeb. Veřejné služby nemají zpravidla žádnou cenu, nebo 

mají cenu dotovanou. To znamená, že organizace musí věnovat pozornost nabídkové 

straně stanovení ceny, tedy nákladům. 

 

3.3.3  Distribuce 

 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. 

Souvisí s místní lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného zprostředkovatele 

dodávky služby. Kromě toho služby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, 

tvořících součást služby. 

 

3.3.4  Lidé 

 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby – zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků 
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marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že 

zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. Organizace 

se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování  zaměstnanců. Stejně tak by měla 

stanovovat určitá pravidla pro chování zákazníků. Obojí hledisko je důležité pro 

vytváření příznivých vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci. 

 

3.3.5  Materiální prostředí 

 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit dostatečně 

službu dříve, než ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je 

svým způsobem důkazem o vlastnostech služby.  

 

3.3.6  Procesy 

 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

služby je důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba 

poskytována. Proto je nutné provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, 

klasifikovat je a postupně (zejména u složitých procesů) zjednodušovat jednotlivé 

kroky, ze kterých se procesy skládají. (7, s. 26, 27) 

KOTLER a ARMSTRONG uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic 

marketingu následující definici marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor 

taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 

(4, s. 105) 

 

3.4  Konkurence 

 

Na trhu zpravidla nejsme jediní, kteří poskytují zákazníkům podobné výrobky. 

Nacházíme se v rámci určitého odvětví v konkurenčním prostředí, kde jsme obklopeni 

 22



 

mnoha dalšími firmami, které usilují o totéž jako my. Vzájemné soupeření mezi 

firmami vytváří konkurenci. Takto ve své knize charakterizuje konkurenci KOZEL 

(2006).  

Na konkurenci nelze pohlížet pouze jako na firmy, které produkují stejné zboží či 

služby pod jinou značkou. Podle nahraditelnosti produktu můžeme rozlišovat čtyři 

úrovně konkurence: 

 

1. Konkurenční varianty výrobku v rámci značky – výrobce produkuje pod jednou 

značkou víc variant daného výrobku. 

2. Konkurenční značky v rámci výrobkové formy – firma považuje za své 

konkurenty všechny firmy nabízející stejný produkt. 

3. Konkurenční formy výrobku v rámci výrobkové třídy – zpravidla se jedná o 

alternativy, které má spotřebitel k dispozici při uspokojení potřeby. 

4. Konkurenční výrobkové třídy v rámci základní potřeby – spotřebitelé nakupují 

produkty, aby uspokojili své potřeby. 

 

Maximální hranice zisku v odvětví a tím i přitažlivost odvětví závisí na intenzitě 

konkurence. Tu sleduje např. Porterova analýza pěti konkurenčních sil (viz obr. č. 1). 

Mezi těmito pěti silami existují vazby. Pokud dojde ke změně jedné z pěti sil, může to 

mít vliv na ostatní. (5, s 29 – 32) 
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Hrozba nově vstupujících firem

Vliv dodavatelů 

Dodavatelé 

Potencionální nové 
firmy 

Konkurence v odvětví 

Soupeření mezi 
existujícími firmami 

Zákazníci 

  Substituty 

Hrozba substitučních produktů 

Vliv odběratelů 

 
Obr. č. 1  Porterova analýza konkurenčních sil 

Zdroj: KOZEL (2006) 

 

3.5  Občanská sdružení 

 

TOPINKA a STANJURA (2001) uvádí, že naprostá většina sportovních 

organizací působících v České republice v oblasti masového výkonnostního sportu a 

vrcholového sportu používá formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. O 

sdružování občanů.   

 Právní norma občanského sdružení upravuje pouze obecné zásady spolkové 

činnosti občanů v oblasti uspokojování jejich zálib a koníčků. V současné době je již 

zřejmé, že norma, jejíž vznik je spojen s érou legislativních změn z počátku 90. let, 

přestává svým obsahem i charakterem stačit současným potřebám neziskové sféry. 

 Speciální právní norma upravující specifickou oblast sportu a tělesné výchovy 

v České republice vůbec neexistuje. V přípravě je návrh zákona o sportu, který by měl 

do budoucna tuto roli plnit – tento vládní návrh zákona o sportu má však povahu normy 

deklaratorní a prakticky vůbec nereflektuje na potřebu řešit řadu praktických problémů, 

se kterými se sportovní organizace při své činnosti nutně setkávají.  

 Čím je legislativní prostředí ve vztahu ke sportu a tělovýchově neurčitější, tím 

větší úkol zbývá pro zakladatele sportovních organizací a samozřejmě tím větší prostor 
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mají pro realizaci vlastních představ a nápadů ve věcech tvorby základních dokumentů 

nových sportovních organizací. Zakladatelé nového občanského sdružení stojí před 

nelehkým úkolem vytvořit právní dokument, který bude splňovat podmínky dané 

zákonem o sdružování – mimochodem velmi stručné a výkladově volné – a který bude 

zároveň garancí pro všechny členy sdružení v tom smyslu, že zajistí chod sdružení na 

základě demokratických principů respektovaných soukromým právem. (6, s. 7) 

 

3.5.1  Rozdělení neziskových organizací v oblasti sportu 

  

TOPINKA a STANJURA (2001) se zabývají typologií sportovních organizací. 

Ve sportovním prostředí vedle sebe paralelně působí několik druhově i institucionálně 

rozličných typů sportovních organizací. Příčinou je (již dříve popsaný) roztříštěný a 

nehomogenní právní rámec, v němž jsou sportovní organizace nuceny se pohybovat. (6, 

s. 24) 

Z hlediska právního tedy rozlišujeme mezi sportovními organizacemi: 

 Občanská sdružení dle zákona 83/1990 Sb. 

 Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se 

zákonem 116/1985 Sb. O podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v České republice  

 Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní 

správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování například 

vrcholového sportu, zřízená podle zákona č. 576/1990 Sb. o hospodaření  

s rozpočtovými prostředky České republiky  a obcí v České republice. Od 

1.1.2001 je právní forma rozpočtových organizací nahrazena právní formou 

Organizační složky státu 

 Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech, pokud jsou tyto subjekty založeny za účelem 

shromažďování prostředků určených k rozvoji sportu a tělesné výchovy.  
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 Zájmová sdružení právnických osob podle paragrafu 20f – 21 občanského 

zákoníku, pokud je účelem jejich existence činnost v oblasti tělovýchovy a 

sportu 

 Zájmová sdružení a družstva vzniklá podle zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodního zákoníku za účelem provozování sportovní činnosti – zejména u 

vrcholových celostátních soutěží v kolektivních sportech 

 Obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., pokud 

poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sportu a tělovýchovy.   

 

3.5.2  Občanská sdružení v oblasti sportu      

  

Úprava základní právní existence občanských sdružení je provedena zákonem 

č.83/1990 Sb. o sdružování občanů (8, 2010), nelze je zřídit administrativním aktem a 

tudíž nemají zřizovatele a nad sebou tzv. nadřízený orgán. Občanské sdružení nelze 

založit výlučným postupem právnických osob a v případě dohody nebo za účasti s 

fyzickými osobami.  Občanské sdružení mohou založit výlučně 3 fyzické osoby, z nichž 

alespoň jedna musí být zletilá. Listinou osvědčující právní existenci spolku jsou stanovy 

registrované na Ministerstvu vnitra České republiky. Klub vzniká jako právnická osoba 

nikoli dnem schválení vlastních stanov, ale až dnem registrace těchto stanov na MVČR. 

Registraci stanov klubu nemůže MVČR odmítnout, může ji pouze vrátit k úpravě.  

 Klub po založení může být nositelem živnostenského oprávnění na poskytování 

sportovních a tělovýchovných služeb, provozování sportovních a tělovýchovných 

zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici, průvodcovskou činnost apod. Klub je 

účetní jednotkou, jeho členem může být i právnická osoba. Klub se může rozdělit na 

dva a více klubů, po dohodě s jinými fyzickými a právnickými osobami může zakládat i 

jiné právnické osoby (například obchodní společnosti, nadace apod.). Klub se nemůže 

slučovat právnickými osobami typu obchodní společnost a zároveň nemůže být jako 

podnik předmětem prodeje.  

V oblasti sportu rozdělujeme občanská sdružení na: 

 Zastřešující sportovní organizace (ČSTV) 
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 Samostatné sportovní organizace (Česká asociace sportu pro všechny, Střelecký 

svaz apod.) 

 Sportovní kluby a Tělovýchovné jednoty 

3.6  Plážový volejbal 

 

3.6.1 Charakteristika hry 

 

 Plážový volejbal se od klasického volejbalu hraného šesti hráči liší podstatnými 

rozdíly. Nejen způsobem hry, ale také pravidly. Podle pravidel na českých oficiálních 

stránkách plážového volejbalu se jedná o sport hraný dvěma družstvy o dvou hráčích na 

pískovém hřišti rozděleném sítí. Za zvláštních okolností je možno použít různých 

variant hry, aby byla dostupná pro každého. 

Účelem hry je poslat míč povoleným způsobem přes síť na zem do pole soupeře 

a zabránit soupeři udělat totéž. 

Družstvo má tři odbití k vrácení míče (včetně tečování na bloku). 

Míč je uveden do hry podáním: úderem do míče podávajícím přes síť do pole 

soupeře. Hra pokračuje až do okamžiku než se míč dotkne hřiště, letí mimo nebo se 

družstvu nepodaří vrátit míč předepsaným způsobem. 

V beachvolejbalu družstvo, které vyhrálo rozehru, získá bod (tzv. rally point 

system). Když přijímající družstvo vyhraje rozehru, získá bod a právo podávat. V tomto 

případě musí dojít ke změně podávajícího hráče. (16) 

 Jedná se spíše o velmi stručný výňatek z pravidel. Zatímco KAPLAN (2001) 

definuje hru takto: 

 Plážový volejbal, beachvolejbal, nebo také pískový volejbal – pokud se hraje 

mimo pláže – je sportovní hra charakteristická soupeřivou činností dvou (v závodní 

formě dvoučlenných) družstev, jejichž hráči prokazují svou převahu nad soupeřem lepší 

tělesnou kondicí a lepším ovládáním míče k zisku potřebného počtu bodů a setů, a tedy 

vítězství v utkání. 

 Střídání herních situací, jejich velká variabilita a rozdílné úkoly hráčů při 

realizaci herních kombinací řadí plážový volejbal mezi hry s velkým emotivním 
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nábojem, což ještě více umocňuje přírodní prostředí, ve kterém se zejména velké turnaje 

a mistrovství konají. Velké množství rozeher v utkání klade mimořádné nároky na 

spolupráci hráčů. Přerušování a zapojování pozornosti i nutnost bezprostřední reakce na 

činnost soupeře předpokládají tvořivý proces ve stále se měnících podmínkách. To vše 

zvyšuje nároky na morálně-volní vlastnosti a kultivaci osobnosti hráče. 

 Plážový volejbal patří v současné době ke sportovním hrám těšícím se velké 

popularitě, zájmu aktivních hráčů, diváků a také sponzorů. Oficiální soutěže jsou 

obyčejně dotovány příjemnou finanční odměnou, což dotváří jedinečnost atmosféry 

plážového volejbalu. Výsledek utkání však záleží na úrovni herních dovedností a 

ovládání míče. Boj se redukuje na vzájemnou výměnu míčů s minimální možností 

proniknout na polovinu soupeře (přesah bloků, šlápnutí za pomyslnou střední čáru). To 

snižuje potenciální možnost úrazů a zvyšuje přitažlivost pro ty hráče a diváky, kteří rádi 

prožívají drama boje bez přímých osobních kontaktů. Toto je mimo jiné patrně 

důvodným motivem přitažlivosti plážového volejbalu pro ženy. 

 Plážový volejbal je vhodnou rekreační hrou, protože uspokojuje potřebu pohybu 

s nižší energetickou náročností bez škodlivých zdravotních následků, pohybu na 

čerstvém vzduchu nebo v přírodním prostředí a plní mimo jiné funkci společenskou, 

regenerační, zábavnou a kompenzační. Z hlediska zdravotního má svá významná 

pozitiva, která jsou dána samotným charakterem a vlastnostmi písčitého povrchu hřiště 

a prostředím, v němž se utkání hrají. Sportovní činnost, pohyb prováděný na pláži nebo 

písečných hřištích má na organizmus hráčů všestranně kladnou odezvu. (2, s. 9) 

 

3.6.2  Historie 

 

 Pro doplnění kompletních informací o plážovém volejbale je třeba proniknout i 

do jeho historie. KAPLAN (2001) se ve své knize historii stručně věnuje. 

 Kdy se začal hrát volejbal na plážích, je obtížné určit. Je však obecně známo, že 

USA a Brazílie byly mezi prvními, kde se plážový volejbal začal hrát. V Santa Monice 

v Kalifornii to bylo již v letech 1927 – 30 a právě tam byl v roce 1930 uspořádán první 

turnaj dvoučlenných družstev. Podle informací prof. Zoula Rabella, který v Brazílii 

postavil první „rete“ (to je název pro hřiště plážového volejbalu), první turnaj na pláži 

Copacabana uspořádaly v roce 1941 noviny „Jornal des Sports“. Silný mediální vliv 
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sportovních novin je odpovědný za oficiální založení mnoha hřišť na plážích 

Copacabana, Ipanema, Leblan a mnoha dalších. První týmy byly složeny z klubových 

hráčů, kteří si o víkendech a volném čase chodili zahrát volejbal na pláž. Na rozvoji 

plážového volejbalu se rozhodující měrou podíleli Američané, Brazilci a Italové. 

Popularita a vhodné obchodní prostředí byly příčinou k pořádání finančně dotovaných 

turnajů pro hráče světové úrovně. 

 Velký úspěch a získané zkušenosti z předcházejících let podpořily Kocha 

Tavarese uskutečnit sen příznivců plážového volejbalu – uspořádat ve dnech 17. – 22. 2. 

1987 na Ipanema Beach v Rio de Janiero I. mistrovství světa. Zúčastnilo se ho 20 týmů 

ze 7 zemí (USA, Brazílie, Kuba, Japonsko, Itálie, Francie a Argentina). Na přeplněném 

stadionu s deseti tisíci míst viděli diváci dramatické herní výkony vysoké úrovně, 

prvními mistry světa se stala americká dvojice Smith a Stoklas. V roce 1988 se 

v Brazílii konalo II. mistrovství světa, kterého se osobně zúčastnil prezident FIVB      

dr. Ruben Acosta, titul získala americká dvojice Powers – Kiraly. 

 Na stále rostoucí popularitu a zájem široké veřejnosti reaguje FIVB projektem 

dalšího rozvoje a organizování MS na nejvyhlášenějších  plážích světa. Na podporu 

King of the Beach World Series (Světová série králů pláže) založila FIVB speciální 

světovou radu pro plážový volejbal, v níž měli zastoupení obchodní agenti a sportovní 

delegáti ze zemí, ve kterých se turnaje Světové série pořádali. V roce 1988 zřídila FIVB 

při svém hlavním sekretariátě zvláštní radu pro kontrolu a řízení, tzv. Beach Volleyball 

Concill. Pro Evropu pracuje v rámci Evropské volejbalové federace designovaný 

koordinátor pro plážový volejbal. (2, s. 11) 

 Důležitým mezníkem pro plážový volejbal byl i vstup na letní olympijské hry. 

Těmi prvními, kterých se účastnilo 24 ženských a 24 mužských dvojic, byly OH 

v Sydney 2000. 

 

3.6.3  Plážový volejbal v ČR 

 

 Jak se rozvíjel plážový volejbal u nás, popisuje KAPLAN (2001) následovně:  

S plážovým volejbalem se volejbalová veřejnost stále ještě seznamuje a proniká 

do jeho tajů, zákonitostí, organizace hry a zvláštních pravidel. Tento sport se u nás 
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úspěšně rozvíjí a získává stále více aktivních hráčů i obdivovatelů. Vznik v ČR je 

podmínečně vázán k výstavbě prvního umělého hřiště u nás. S plážovým volejbalem 

přišli do styku pouze hráči volejbalové reprezentace při zahraničních zájezdech, 

zejména do Itálie, Francie, Jižní Ameriky, nebo hráči působící v zahraničních angažmá. 

Tito hráči měli možnost jako první vidět plážový volejbal v reálu a také si jej případně 

zahrát. 

Průkopníky plážového volejbalu a staviteli prvního „rete“ v ČSFR jsou 

volejbalisté Zbrojovky Brno. Pod vedením ing. Zdeňka Václavíka a dalších nadšených 

funkcionářů tohoto volejbalového oddílu byla v roce 1987 v rekreačním středisku 

Káčata vybudována svépomocí dvě písková hřiště. Od začátku května do konce srpna 

zde začali hráči Zbrojovky (muži i dorostenci) trénovat a hrát. Jako první v republice 

uspořádali v roce 1987 dva celostátní turnaje dvojic. (2, s. 12, 13) 
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4. METODOLOGIE 
 

4.1  Zkoumání dokumentů 

 

HENDL (2005) ve své knize o kvalitativním výzkumu popisuje metodu 

zkoumání dokumentů následovně.  

Analýza dokumentů patří ke standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak 

v kvantitativním výzkumu. Dokumenty – všechno napsané nebo prostě zaznamenané – 

mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. V dokumentech se projevují osobní 

nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou 

knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy. Za 

dokumenty se však mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence. 

Rozmanitost dokumentů znamená první výhodu této strategie zkoumání.  

Otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem těžko získaly. Druhou 

výhodou je okolnost, že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež 

vznikají při uskutečňování rozhovorů nebo pozorování, měření a testování. V těchto 

případech přítomnost výzkumníka nebo jiné faktory v důsledku výzkumných aktivit 

ovlivňují myšlení a chování zkoumaných jedinců. Subjektivita výzkumníka hraje roli 

při výběru dokumentů, ale ne v informacích, které jsou obsaženy v dokumentech. 

Mluvíme o nereaktivním způsobu sběru dat. (1, s. 132) 

 V případě projektu výstavby hřiště je tato metoda využita při čerpání informací 

pro SWOT analýzu. Zdrojem a tudíž zkoumaným dokumentem jsou stanovy TJ Sever 

Žatec (viz příloha č. 4), jež jsou na požádání volně k dispozici u předsedy TJ. Dalším 

zdrojem jsou pak oficiální pravidla plážového volejbalu. 

 

4.2  Neformální rozhovor 

 

 Neformální rozhovor podle HENDLA (2005) se spoléhá  na spontánní 

generování otázek v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného 
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pozorování v terénu). Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační 

rozhovor. 

 Nashromážděná data se liší od rozhovoru k rozhovoru. V mnoha případech se 

může s jednou osobou provést několik takových rozhovorů. Pak se otázky mění a 

probíhající interview staví na těch předešlých. Tazatel se snaží rozvinout předchozí 

témata nebo hledá nové směry, přičemž partneři zpracovávají témata svým vlastním 

způsobem. 

 Síla neformálního rozhovoru spočívá 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. Slabinou neformálního rozhovoru je to, že získání daného 

množství požadovaných informací trvá delší dobu. Kvalita informací také velmi závisí 

na schopnosti tazatele vést takový rozhovor. Ani srovnání dat z rozhovorů není 

jednoduché, protože struktura jednotlivých rozhovorů se liší. Analýze vzniklého textu 

rozhovoru musí výzkumník věnovat hodně času, aby našel a utřídil jednotlivé typy 

informací. (1, s. 175) 

 Metoda je opět využita pro analýzu SWOT. Rozhovory probíhaly v období od 

února do dubna 2010 s členy vedení tělovýchovné jednoty Sever Žatec a volejbalového 

klubu Sever Žatec. Jmenovitě se jedná o JUDr. Karla Krčmárika, předsedu VK, Libora 

Mana, předsedu TJ a Mgr. Jaroslava Vrbatu, trenéra VK. Snahou při všech rozhovorech 

bylo získat co nejvíce informací o chodu TJ a VK, možnostech rozšíření sportoviště, 

jeho služeb a možných způsobech,  dále o zkušenostech s plážovým volejbalem a 

využití případného nového hřiště. 

 

4.3  Pozorování 

 

 HENDL (2005) o metodě pozorování píše, že tento způsob provedení výzkumu 

je samozřejmou částí mnoha výzkumných akcí kvalitativního charakteru. Jednání a 

chování lidí jsou cílem prakticky každého zkoumání, jež se týká jedince nebo skupiny. 

Je zcela přirozené pozorovat různé projevy lidí. Rozhovory obsahují vždy směs toho, co 

je, a toho, co si o tom respondent myslí. Pozorování naproti tomu představuje snahu 

zjistit, co se skutečně děje. Schopnost pozorovat – tak jako schopnost vést rozhovor – se 
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užívá i při každodenních činnostech. V kvalitativním výzkumu jde o její promyšlené 

používání. Přitom nejde jenom o vizuální, ale často i o sluchové, čichové a pocitové 

vjemy. Pozorování nám také pomáhá doplnit naši zprávu o popisu prostředí. 

 Výzkumné pozorování lze klasifikovat podle následujících dimenzí: 

 

 skryté – otevřené pozorování: informuje pozorovatel o své činnosti účastníky děje? 

 zúčastněné (participantní) – nezúčastněné (neparticipantní) pozorování: do jaké míry 

pozorovatel participuje na dění? 

 strukturované – nestrukturované pozorování: provádí se pozorování na základě 

předem daného předpisu? 

 pozorování v umělé situaci – v přirozené situaci 

 pozorování sebe samého – někoho jiného 

 

Obvykle se forma interakce nebo role pozorovatele v kvalitativním pozorování 

situuje na kontinuu: 

 

účast na dění neúčast na dění 

    úplný účastník         účastník jako pozorovatel        pozorovatel jako účastník        úplný pozorovatel 

Obr. č. 2 Kontinuum formy interakce 
Zdroj: Hendl 2005 

 

 Ačkoli jedna role může být hlavní, v různých fázích výzkumu nebo jeho 

situacích přijímá výzkumník různé role podle potřeby. 

 Úplný účastník se stává rovnoprávným členem skupiny a tráví se skupinou 

většinu času. Členy skupiny neinformuje o své pravé totožnosti. 

 Účastník jako pozorovatel přijímá roli rovnoprávného člena skupiny, ale 

účastníci si jsou vědomi jeho totožnosti. 
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 Pozorovatel jako účastník funguje spíše jako tazatel. Provádí pozorování, ale 

málo se zúčastňuje dění ve skupině. Jako v předchozím případě si jsou ostatní vědomi 

jeho totožnosti. Ve srovnání s předchozími rolemi má výzkumník menší šanci hlouběji 

proniknout ke zkušenostem jedinců ve skupině. 

 Úplný pozorovatel přijímá roli vnějšího pozorovatele. Lidé obvykle při tomto 

způsobu nevědí, že jsou pozorováni. Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že 

neovlivňuje chování členů skupiny. Na druhé straně roli úplného pozorovatele lze 

převzít pouze na veřejných místech, ne v uzavřených komunitách. (1, s. 191, 192) 

 Pro účely vytvoření SWOT analýzy je metoda pozorování využita víceméně 

k podrobnému popisu prostředí plánovaného projektu a kvality služeb. Předmětem jsou 

však i tréninkové jednotky VK Sever Žatec, které od dubna probíhají ve venkovním 

prostředí na antukových hřištích, a především tréninkové jednotky v rámci týdenního a 

víkendového beachvolejbalového kempu na Máchově jezeře, jež probíhají celý červenec 

a srpen a pořádá je beachklub Pankrác Praha pod vedením zkušených trenérů Milana 

Hadravy, Miroslava Nekoly, Pavla Krče a dalších.  

 Pro potřeby získání informací k projektu výstavby slouží role pozorovatele jako 

účastníka, který provádí otevřené, nestrukturované pozorování v přirozené situaci 

někoho jiného. 

 

4.4  Rozhovor s expertem 

 

 Podle HENDLA (2005) se postup uplatňuje při studiu znalostí profesionálů, 

např. při zkoumání rozhodovacích postupů v dané oblasti, při vytváření expertních 

systémů různých typů. Úkolem je zachytit a analyzovat obsah a organizaci znalostí 

člověka, který je v dané oblasti expertem, a využít tyto poznatky pro jiné cíle. Celý 

postup představuje systematické uplatnění různých typů rozhovorů. 

 Příprava experta je velmi důležitou částí přípravy celé elicitace. Je nutné 

kontaktovat experta a prodiskutovat s ním všechny problematické body, vysvětlit mu 

postup a jednotlivé typy interview a také cíle elicitace. Expert má přitom příležitost 

klást otázky a tak usměrnit plánování akce. Je žádoucí uvážit motivaci experta a udělat 

vše pro to, aby se zvýšil jeho zájem na dobrém výsledku studie. 
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 Elicitační proces se provádí jako série iterativních kroků, z nichž každý je 

situován na určité úrovni podrobností a zaměřen do určité podoblasti. Postup se 

průběžně upravuje (ve spolupráci s expertem), jak se proces elicitace znalostí rozvíjí. 

Jeden cyklus elicitace je strukturován užitím určitého typu techniky interview v různých 

fázích procesu. (1, s. 189) 

 Tato metoda kvalitativního výzkumu je zdrojem asi největšího objemu 

odborných informacích v projektu. Z rozhovoru s expertem, panem Alešem Dvořákem, 

jsou čerpány nejen technické údaje, ale také údaje o postupu výstavby a další 

podkladové informace k SWOT analýze. Pan Dvořák je pracovník projekční kanceláře 

ing. Pavla Adamce a zároveň i trenérem VK Sever Žatec, takže spolupráce s ním je pro 

projekt patrně nejvíce přínosná. Rozhovory a konzultace s ním probíhaly prakticky od 

začátku tvorby projektu, tedy od září 2009. 

 

4.5  Metoda párového porovnání 

 

 Tato metoda je možná pro svou jednoduchost hojně využívaná v různých 

oblastech výzkumu. Dá se s ní setkat při hledání nejvhodnějšího produktu, při volbě 

nejvhodnějších hodnotících kritérií, tak při vyhodnocování SWOT analýzy a 

porovnávání jednotlivých kvadrantů. Zkrátka je to univerzální metoda sloužící 

k rozhodování mezi více produkty či variantami.  

 DOBEŠ (2010) na svých internetových stránkách uvádí, že se jedná o metodu 

zvanou jako metoda porovnání ve Fullerově trojúhelníku. Váha důležitosti se u této 

metody určuje pomocí srovnávání preferenčních vztahů dvojic kritérií. Tato metoda je 

vhodná pro větší počet kritérií a snižuje subjektivní chyby rozhodovatele. (11) 

 KOUDELKOVÁ (2009) ve své bakalářské práci píše, že je tato metoda založena 

na zjišťování počtu preferencí pro každé kritérium vzhledem ke všem ostatním kritériím 

souboru. 

Používá pro odhad vah pouze informace, které ze dvou kritérií je při párovém 

srovnání důležitější. Srovnávání se provádí v tzv. Fullerově trojúhelníku.  

Schéma Fullerova trojúhelníku znázorňuje následující tabulka č. 1, kde K1 – Kn 

vyjadřuje jednotlivá kritéria. 
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Kritérium K1 K2 K3 … Kn 
Počet 

preferencí 

K1  1 0 … 1  

K2   0 … 1  

K3     0  

…     …  

Kn-1     1  

Kn       

Tab. č. 1 Schéma Fullerova trojúhelníku 

Zdroj: Koudelková (2009) 

 

Uživatel postupně srovnává každá dvě kritéria mezi sebou. Určuje, zda preferuje 

kritérium v řádku před kritériem ve sloupci (dle výše uvedené tabulky č. 1). Pokud 

preferuje kritérium uvedené v řádku, zapíše hodnotu 1, v opačném případě 0. Na závěr 

se pro každé kritérium stanoví počet preferencí, který se rovná součtu jedniček v řádku 

a nul ve sloupci daného kritéria. (13) 

 HÁLEK (2010) ve své prezentaci hodnotí metodu jako vhodnou pomůcku pro 

určitou objektivizaci ryze "citových" rozhodnutí k sestavení pořadí výhodnosti na 

základě hodnocení typu "lepší - horší". Postup je znám jako metoda párového 

porovnání. (12) 

Pro variantu výběru nejvhodnějšího výrobku HÁLEK (2010) navrhl následující 

postup: 

1. Vytvoříme si seznam výrobků a jeho jednotlivé položky očíslujeme pořadovým 

číslem. 

2. Sestavíme si trojúhelník párů. Slouží nám k tomu, abychom mohli porovnávat 

vždy jednu položku seznamu proti druhé tak, abychom postupně porovnali 

všechny párové kombinace 

3. Hodnotíme podle předem daného měřítka. 

4. Spočítáme zakroužkovaná pořadová čísla a sestavíme tabulku s výsledným 

pořadím. 

Vypovídací schopnost výsledků při použití popsaného postupu lze zvýšit tak, 

že pořadí výhodnosti opakujeme vícekrát, vždy podle jiného měřítka. (12) 

 36



 

Úkolem metody v tomto případě  je postupně porovnat všechny konkurenty 

z okolí na základě různých kritérií. Dílčími výsledky jsou pořadí hřišť od nejlepšího po 

nejhorší dle každého kritéria zvlášť. Konečným výsledkem je pak pořadí hřišť 

zohledňující všechna kritéria dohromady. Jinak řečeno, cílem metody párového 

porovnání hřišť na plážový volejbal je nalézt největšího konkurenta v okolí Žatce, jež 

v součtu všech kritérií vychází nejlépe. 

V každé tabulce představující porovnání hřišť na základě jednoho kritéria se 

postupně porovnává každé hřiště s každým (všechna hřiště napsaná v prvním sloupci 

tabulky se porovnají se všemi hřišti napsanými v prvním řádku tabulky). V případě, že 

hřiště z prvního sloupce vychází na základě kritéria lépe než hřiště v prvním řádku, 

napíše se do společného pole znaménko plus, v opačném případě se napíše znaménko 

mínus. Nedá-li se stanovit, které hřiště je lepší, napíše se do pole číslo nula. Po vyplnění 

celé tabulky tímto způsobem se do dalšího sloupce sečte počet kladných ohodnocení 

(znamének plus) každého hřiště. V závěru se do posledního sloupce napíše pořadí hřišť 

dle daného kritéria od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocené (tzn. první místo má 

hřiště s největším počtem znamének plus). V případě shodného počtu znamének u více 

hřišť se hřiště o umístění podělí. 

Konečné umístění se zjistí z poslední tabulky, kam jsou napsány body (počty 

znamének plus) získané z jednotlivých tabulek. Na základě celkového součtu se stanoví 

konečné pořadí: čím větší počet bodů, tím lepší umístění. Výsledkem je tedy hřiště s 

nejlepším kompromisem všech kritérií. 

 

4.6  SWOT analýza 

 

VAŠTÍKOVÁ (2008) ve své knize píše, že jednou ze základních metod 

marketingového auditu je SWOT analýza. Tato metoda je nazvána podle počátečních 

písmen těchto anglických slov: 

 S – strenghts (síly) 

 W – weaknesses (slabosti) 

 O – opportunities (příležitosti) 

 T – threats (hrozby) 
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Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma 

dokáže zhodnotit na jedné straně své silné a slabé stránky (analýza S/W) a jednak jak 

dokáže identifikovat vhodné příležitosti a hrozby (O/T). 

Dále pak Vaštíková podrobně popisuje analýzu vnějšího prostředí (analýza O/T) 

neboli příležitostí a ohrožení, kde rozpracovává strukturu makroprostředí a 

charakterizuje jeho jednotlivé složky. Poukazuje na to, že se v odborné literatuře 

demografické, kulturní a přírodní faktory společně nazývají jako sociální. Dále jmenuje 

konkrétní příklady jednotlivých faktorů a navrhuje otázky, na které by si firma při 

výzkumu měla odpovědět. 

 Stejně jako analýze vnějšího prostředí, se následně věnuje i analýze vnitřního 

prostředí firmy neboli analýze S/W, která charakterizuje externí a interní 

mikroprostředí. Opět podrobně popisuje jednotlivé faktory externího mikroprostředí, 

kterými jsou zákazníci, dodavatelé, konkurence, zprostředkovatelé služeb a veřejnost, a 

interního mikroprostředí, kterými jsou výrobní, technické, technologické, finanční a jiné 

podmínky. (7, s. 58) 

KOTLER (1998) mnohem stručněji charakterizuje SWOT analýzu jako 

komplexní hodnocení silných a slabých stránek, hodnocení příležitostí a služeb firmy či 

jiného subjektu. Analýza se rozděluje do dvou etap. 

 Tou první je analýza vnějšího prostředí, tedy příležitostí a hrozeb. Zde se sledují 

síly makroprostředí (demografické, ekonomické atd.) jež ovlivňují zisky a dále pak 

sledování a vyhodnocování důležitých vývojových trendů.  Marketingová příležitost je 

oblastí potřeb zákazníka, při jejichž uspokojování může firma profitovat. Příležitosti 

mohou být klasifikovány z hlediska jejich přitažlivosti a pravděpodobně úspěchu. 

Přičemž pravděpodobnost dosažení úspěchu bude záviset nejen na tom, zda její 

obchodní síla bude odpovídat klíčovým požadavkům trhu, ale také na tom, zda bude 

větší než síla konkurence. 

 Druhou etapou je analýza vnitřního prostředí, neboli silných a slabých stránek. 

Stejně důležité, jako rozpoznání atraktivních příležitostí, je také jejich následné 

pozitivní využití. Z toho vyplývá, že je nezbytné pravidelně vyhodnocovat silné a slabé 

stránky dané jednotky. Ale není možné, aby všechny podnikatelské aktivity měly pouze 

silné a slabé stránky. Zde se tedy nabízí zásadní otázka, zda by se firma měla věnovat 

výhradně těm příležitostem, u kterých by docházelo k uplatnění silných stránek, nebo 

 38



 

daleko lepším příležitostem, které by ovšem vyžadovaly velké úsilí a snahu pro získání 

potřebných silných stránek. 

 Nezbytná je samozřejmě také dokonalá spolupráce jednotlivých útvarů ve firmě. 

(3, s. 20 a dále) 
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5. ANALÝZA TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SEVER 
ŽATEC 

 

5.1  Tělovýchovná jednota Sever Žatec 

 

 Sportovní areál TJ Sever Žatec se nachází v rekreační zóně na pravém břehu 

řeky Ohře přímo u jezu, v blízkosti koupaliště a fotbalového areálu FK Slavoj Žatec.  

 Areál (viz obr. č. 3) je členěn na vnitřní a vnější část. Vnitřní část tvoří 

pingpongová a víceúčelová hala, recepce, zázemí, ubytovna, sociální zázemí a šatny. 

Vnější část tvoří 3 antukové kurty, jeden s tribunou. Hřiště jsou vybavena osvětlením a 

úložnou nářadí. Dále se ve venkovní části nachází tenisový kurt s úložnou nářadí a 

klubovna se sociálním zázemím, kantýnou a krátkodobým ubytováním. Areál je 

kompletně oplocen a nachází se u něj hlídané parkoviště. 
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Vysvětlivky: 
  1 – volejbalové hřiště vedlejší 
  2 – volejbalové hřiště vedlejší 
  3 – centrální volejbalové hřiště 
  4 – tenisové hřiště 
  5 – hlavní víceúčelová hala 
  6 – pingpongová hala 
  7 – klubovna s šatnami a sprchami 
  8 – tribuna 
  9 – nářaďovna 
10 – parkoviště 
        plot     
        hřiště na plážový    
        volejbal 

Obr. č. 3 Nákres uspořádání sportovního areálu 
Zdroj: vlastní tvorba 
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TJ Sever Žatec poskytuje kromě zázemí pro dnes již osamostatněný volejbalový 

klub Sever Žatec ještě služby v rámci jednotlivých oddílů:  

- oddíl stolního tenisu – početně největší oddíl, jehož členové hrají v kategorii 

dospělých mužskou divizi, krajské a okresní soutěže. Oddílová mládež zkouší své štěstí 

v okresní soutěži dospělých a dále pak v okresních a krajských soutěžích své věkové 

kategorie. Mládežnickou základnu v současné době tvoří družstvo minižáků, mladších a 

starších žáků. Mládeži se věnuje trenérská dvojice bratrů Jaroslava a Jindřicha 

Samkových. 

- oddíl lyžování – stěžejní činností oddílu je pořádání veřejné lyžařské školy. 

Pokud jsou vhodné sněhové podmínky, jsou zkušení instruktoři připraveni každý víkend 

vyjet do hor a věnovat se dětem. 

 - oddíl tenisu – početně nejmenší oddíl, jehož členové se věnují tenisu rekreačně. 

 - ASPV (Asociace sportu pro všechny) – dlouholeté cvičitelky se věnují 

pohybové průpravě předškoláků, školáků a dospělých.  

 

Nejvyšším orgánem TJ je Valná hromada složená ze zástupců všech oddílů a 

volí výkonný orgán a revizní komisi. Výkonným orgánem je výkonná rada, jejímž 

posláním je plnit úkoly TJ. V čele výkonného výboru je předseda pan Libor Man, 

místopředseda, hospodář a další členové, kteří řídí činnost TJ, hospodaří s jejím 

majetkem a spolupracují se sportovními svazy, s orgány města, s podniky a dalšími 

organizacemi a fyzickými osobami. 

Revizní komise má za úkol především kontrolovat hospodaření výkonného 

orgánu. 

 

5.2  Historie tělovýchovné jednoty Sever Žatec 

 

Tělovýchovná jednota Sever Žatec byla založena v roce 1962. Zakládajícím 

oddílem byl oddíl odbíjené společně s oddílem lyžování. 
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Vznik názvu tělovýchovné jednoty 

Členové lyžařského oddílu z řad tehdejší armády měli v Krušných horách 

k dispozici chatu nazvanou „Severka“. Při hledání názvu pro nově se zakládající TJ 

bylo místo tehdy tradičních názvů Spartak, Dynamo, Lokomotiva a podobně, 

rozhodnuto použít vazbu na název zmíněné chaty a nově zakládané tělovýchovné 

jednotě dát název SEVER. 

 

Působiště tělovýchovné jednoty Sever 

První působiště volejbalového oddílu Severu bylo na škvárovém podloží 

zasypaného slepého ramene řeky Ohře nad jezem v části města, kterému se říká 

Podměstí. Zde byly zabudovány dva sloupky a hrálo se. První hřiště zatím využívala 

jediná kategorie – muži v okresním přeboru. 

Možnost výstavby nového působiště volejbalového oddílu Sever Žatec se 

naskytla po vybudování silničního obchvatu města na trase Most – Plzeň, když 

v prostoru mezi tímto obchvatem a řekou zůstal prostor se zbytkem skládky odpadu. 

Město nemělo pro tento prostor žádné smysluplné využití, proto přivítalo návrh 

TJ Sever vybudovat na tomto pozemku kurty na volejbal, a převedlo pozemky do 

majetku TJ. 

Postupně se v tomto prostoru podařilo mimo vlastní kurty postavit tak zvaný 

TESCO objekt letních šaten a při celkovém dokončování venkovního areálu, kdy bylo 

nutno vybudovat oplocení (vzhledem k blízkosti řeky), byla vybudována i krytá tribuna. 

Od 60. let, kdy se začínalo budovat na bývalém popelišti, tedy vznikal poměrně 

rozsáhlý areál. Ke třem osvětleným volejbalovým hřištím, jednomu tenisovému hřišti a 

TESCO baráku, který se z původních letních šaten přestavěl na letní ubytovnu, přibyla i 

víceúčelová hala. Ta vznikla v 70. letech v bývalé Akci „Z“. Součástí jejího zázemí jsou 

šatny pro halu i venkovní kurty a v prvním patře ubytovna. 

Vzhledem k rozvoji volejbalu v Žatci a zvýšení potřeby tréninkových hodin 

v hale, kde působila i druhá největší složka TJ – oddíl stolního tenisu, bylo zapotřebí 

vybudování nových prostor, díky kterým by se uvolnila kapacita hlavní haly pro 

volejbal. Po několik letech jednání s různými institucemi se podařilo získat dotaci         
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4 miliony Kč od MŠMT ČR a 2,5 milionu Kč jako kofinancování od města Žatce. Do 

konce roku 2006 byla herna stolního tenisu dostavěna. 

Tato akce byla zatím poslední činností k rozšíření TJ Sever Žatec, jež má 

v současné době hodnotu přibližně 20 milionů Kč. 

 

5.3  Volejbalový klub Sever Žatec 

 

 Volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Sever Žatec byl zakládajícím oddílem a 

byl vždy i nejpočetnějším. Jeho prvními členy byla skupina mužů, kteří se účastnili 

okresního přeboru. S postavením nových hřišť se členská základna začala pomalu 

rozrůstat. Velký rozvoj začal náborem dívek, u nichž byl největší zájem o tento sport. 

Díky ročníkům kolem roku 1972 se podařilo dostat až do přeboru ČR starších žákyň. To 

se pochopitelně odrazilo i v propagaci a náboru dalších ročníků. Ve spolupráci se 

základními školami byly vytvářeny volejbalové sportovní třídy. Jednou z odchovankyň 

volejbalového oddílu byla např. Pavlína Šenoldová, která si zahrála v juniorské 

reprezentaci. 

 Důležitá byla i propagace žateckého volejbalu v zahraničních turnajích 

především v Oostelbeers v Holandsku. 

 Významnou epizodou byla spolupráce s armádou po roce 1990, kdy pod 

hlavičkou VK VTJ Sever Žatec se v hale TJ hrála národní liga mužů. Z té doby získal 

volejbalový klub vlastní právní subjektivitu i jako součást celé TJ Sever, která je 

vlastníkem nemovitostí.  

Skutečnost, že žatecký volejbal má v současné době více než 200 člennou 

základnu (prakticky jedinou na lounském okrese), má své kořeny především 

v soustavném vytváření materiální základny a na ní navazující dlouhodobou práci 

převážně s mládeží.  

VK Sever Žatec tvoří čtyři oddíly: senioři, muži, ženy a přípravka. Největší 

zájem o volejbal byl vždy u dívek, proto je oddíl žen nejpočetnější. V současné době 

členky klubu hrají v kategorii mladších a starších žaček, kadetek, juniorek a žen. Muži 

mají své zástupce pouze ve starších žácích a juniorech, nicméně přípravka chlapců, ve 
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které se konečně vyrovnaly počty s dívkami, přináší nové naděje na rozšíření mužského 

volejbalu. 

 Co se týká vedení volejbalového klubu, ve funkci předsedy je pan Karel 

Krčmárik, místopředsedou je pan Jaroslav Noska. 
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6. MARKETINGOVÝ PLÁN 
 

Pro souhrnné představení kompletního projektu je použit marketingový plán 

s následující strukturou: 

 

1. Cíl podnikání 

2. Cílová skupina 

3. Analýza konkurence 

a. Vytyčení konkurenčních hřišť 

b. Základní údaje o konkurenčních hřištích 

c. Analýza konkurence podle metody párového srovnání 

4. SWOT analýza projektu výstavby 

5. Marketingový mix služeb 

6. Materiální zdroje 

7. Finanční rozpočet 

 

6.1  Cíl podnikání 

 

 Cílem podnikání je rozšířit nabízené služby tělovýchovné jednoty Sever Žatec 

pro veřejnost a zároveň zkvalitnit přípravu hráčů volejbalového klubu Sever Žatec. 

Pronájem hřiště přinese po návratu investice přísun financí potřebných pro chod 

občanského sdružení a přiláká nové zákazníky. 

 

6.2  Cílová skupina 

 

 Cílová skupina je vzhledem k popularitě plážového volejbalu poměrně pestrá. 

Základem jsou hráči závodního i amatérského volejbalu. Přidat se k nim však může i 

 46



 

méně sportovní část obyvatel města a okolí, kterým nepůjde tolik o sportovní výkon, 

jako spíš o zábavu na písku, kterou dosud zažívali jen na koupalištích. 

 Z hlediska věkových kategorií je cílová skupina zaměřena na mládež až po 

dospělé středního věku. 

 Podle rozdělení geografického je cílovou skupinou obyvatelstvo Žatecka a 

nejbližšího okolí do vzdálenosti 10 – 15 km. 

 

6.3  Analýza konkurence 

 

6.3.1  Vytyčení konkurence 

 

Za konkurenci se považuje každé hřiště na plážový volejbal, které je určené 

veřejnosti a které se nachází ve vzdušné vzdálenosti do 25 km od Žatce.  

 

Celkem se ve stanoveném okruhu nachází 11 pískových hřišť. Jejich seznam se 

nachází v tabulce č. 2. 

 

Pořadové 
číslo 

Hřiště 

1 Autocamp U Hráze 

2 koupaliště Kadaň 

3 DDM Šuplík Kadaň 

4 Aquapark Klášterec nad Ohří 

5 TJ Veros Chomutov 

6 VK Ervěnice Jirkov 

7 Kamencové jezero 

8 koupaliště Ressl Most 

9 koupaliště Koldům Litvínov 

10 koupaliště Louny 

11 koupaliště Podbořany 

Tab. č. 2 Konkurenční hřiště v okolí Žatce 

Zdroj:  vlastní tvorba 
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 Všechny konkurenční hřiště jsou zaneseny do mapy (viz příloha č. 6), která 

nastiňuje jejich rozložení v okolí Žatce. 

Kompletní informace o všech hřištích se nachází v tabulce, která je v příloze     

č. 5. Navíc jsou zde napsány i údaje o dostupnosti hřišť různými způsoby. 

Základní informace nutné ke srovnání dle daných kritérií se nachází 

v následující kapitole 6.3.2. 

 

6.3.2  Základní informace o konkurenčních hřištích v okolí Žatce 

 

Autocamp U Hráze 

Adresa:  Vikletice, 438 01  ŽATEC 

Popis:  Jedná se o jedno neoplocené hřiště na břehu Nechranické přehrady, 

kvalita písku ani vybavení hřiště neodpovídá oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba:  1. 5. – 31. 10. 

Cena pronájmu:  50 Kč/h 

Vzdálenost1:  13 km 

 

Koupaliště Kadaň 

Adresa: U Stadionu 1855, 432 01  KADAŇ 

Popis: Jedná se o jedno oplocené hřiště vedle městského koupaliště, kvalita 

písku neodpovídá oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba: 1. 6.  – dle počasí 

 9 – 19 h 

Cena pronájmu: 100 Kč/h + vstupné 40 Kč/os 

Vzdálenost: 25 km 

 

                                                 
1 Nejkratší cesta po silnici 
  zdroj: www.mapy.cz 
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DDM Šuplík Kadaň 

Adresa: Na Průtahu 1856, 432 01  KADAŇ 

Popis: Jedná se o jedno 2 roky staré oplocené hřiště na sídlišti, jež provozuje 

dům dětí a mládeže „Šuplík“. Kvalita odpovídá oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba: dle počasí 

 Po – Čt: 11 – 19 h 

 Pá: 10 – 18 h 

Cena pronájmu: 150 Kč/h 

Vzdálenost: 24 km 

 

Aquapark Klášterec nad Ohří 

Adresa: U koupaliště 1, 431 51  KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

Popis: Jedná se oplocenou pískovou plochu, na které může být postaveno až 

šest hřišť. Hřiště se nachází přímo v areálu aquaparku a nabízejí i jiná 

využití než na plážový volejbal. Kvalita písku i vybavení odpovídá 

oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba: 1. 5. – 30. 9. 

 9 – 19 h 

Cena pronájmu: 80 Kč/h + vstupné 50 Kč 

Vzdálenost: 33 km 

 

TJ Veros Chomutov 

Adresa: Mýtná 4962, 430 03 Chomutov 

Popis: Jedná se o dvě velmi kvalitně postavená a vybavená hřiště, která se 

nachází ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty Veros Chomutov. 

Otevírací doba: dle počasí 

 9 – 21 h 
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Cena pronájmu: 140 Kč/h 

Vzdálenost: 21 km 

 

VK Ervěnice Jirkov 

Adresa: Mlýnská 1127, 431 11 Jirkov 

Popis: Jedná se o jedno velmi kvalitní osvětlené hřiště odpovídající oficiálním 

pravidlům, umístěné je v rozsáhlém sportovním areálu s dobrým 

zázemím. 

Otevírací doba: 1. 4. – 31. 10. 

 11 – 23 h (nebo dle dohody) 

Cena pronájmu: 140 Kč/h 

 180 Kč/h 

Vzdálenost: 23 km 

 

Kamencové jezero 

Adresa: Mostecká, 430 03 Chomutov 

Popis: Jedná se o jedno neoplocené hřiště v areálu Kamencového jezera, 

kvalita písku ani vybavení neodpovídá oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba: 1. 5. – 30. 9. 

 9 – 19 h 

Cena pronájmu: 100 Kč/h + vstupné 20 Kč/os 

Vzdálenost: 20 km 

 

Koupaliště Ressl Most 

Adresa: Slovanská ulice 802/1, 434 01 Most 

Popis: Jedná se o jedno volně přístupné rekonstruované hřiště v opraveném 

areálu městského koupaliště, kvalita odpovídá oficiálním pravidlům. 
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Otevírací doba: 1. 6. – 30. 8.  

 9 – 19 h 

Cena pronájmu: zdarma, vstupné 70 Kč/os 

Vzdálenost: 26 km 

 

Koupaliště Koldům Litvínov 

Adresa: Podkrušnohorská 100, 436 01  Litvínov-Horní Litvínov 

Popis: Jedná se o jedno neoplocené hřiště v areálu koupaliště, které je po 

rekonstrukci. Kvalita hřiště odpovídá oficiálním pravidlům. 

Otevírací doba: 1. 5. – 30. 9. 

 9 – 19 h 

Cena pronájmu: 100 Kč/1,5 h + vstupné 75 Kč/os 

Vzdálenost: 38 km 

 

Koupaliště Louny 

Adresa: Prokopa Holého 1920, 440 01 Louny 

Popis: Jedná se o jedno nově postavené hřiště, které odpovídá oficiálním 

pravidlům. Nachází se uvnitř areálu městského koupaliště, jež bylo 

rekonstruováno.   

Otevírací doba: 15. 5. – 15. 9. 

 9 – 20 h 

Cena pronájmu: 100 Kč/h + vstupné 75 Kč/os 

Vzdálenost: 22 km 
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Koupaliště Podbořany 

Adresa: Mírová 615, 441 01 Podbořany 

Popis: Jedná se o dvě neoplocená hřiště nacházející se v areálu koupaliště. 

Písek i vybavení odpovídá oficiálním pravidlům, rozměry hřiště však 

nikoli (nenachází se zde volné zóny).  

Otevírací doba: 1. 5. – 30. 9. 

 10 – 20 h 

Cena pronájmu: 10 Kč/h + vstupné 40 Kč/os 

Vzdálenost: 16 km 

 

6.3.3  Analýza konkurence podle metody párového srovnání 

 

 Aby se dala jednotlivá hřiště vůbec srovnat, je třeba si předem stanovit, jaké 

údaje u každého hřiště hodnotit, neboli zkonkretizovat srovnatelná kritéria, která jsou 

společná pro všechna hřiště a zároveň důležitá pro rozhodování zákazníka. Jelikož pro 

každého člověka je každé kritérium jinak důležité, jsou všechna brána jako stejně 

důležitá a na stejné úrovni. 

 

Výběr srovnávacích kritérií je následující: 

 Kvalita hřiště 

 Doba využití hřiště 

 Počet hřišť k dispozici 

 Cena za pronájem hřiště 

 Vzdálenost hřiště 

 Časová dostupnost hřiště 

 

Mimo prvního kritéria jsou všechna porovnatelná na základě daných údajů, jdou 

tedy objektivně hodnotit bez použití subjektivního názoru. U kvality hřiště je již 
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subjektivní názor použit, ale na základě údajů stanovených oficiálními pravidly. Čili se 

o ryze subjektivní pocit nejedná. 

 

Kvalita hřiště 

Toto kritérium nehodnotí osobní dojem z kvality hřiště, ale kvalitu, kterou by 

mělo hřiště mít na základě oficiálních pravidel. Konkrétně se jedná o správné rozměry, 

typ a hloubku písku a kvalitní vybavení jako je síť, čáry a míč. Předpokladem je dobrá 

znalost pravidel plážového volejbalu. 

 

Doba využití hřiště 

Dobou využitelnosti je myšlena délka denní otevírací doby a jakou část z roku je 

hřiště přístupno. V případě koupališť nebo kempů je tento údaj ovlivněn provozem 

celého areálu, v případě sportovišť je provoz omezen víceméně počasím. 

 

Počet hřišť k dispozici 

Jedná se o jasně stanovené kritérium hodnotící počet hřišť, které se v daném 

místě nachází a je na nich možno hrát. 

 

Cena za pronájem hřiště 

Pro porovnávání je brána plná cena bez jakýchkoliv slev a bez půjčovného za 

míč. Součástí ceny je nejen čistá částka za pronájem hřiště, ale v případě koupališť i 

částka vstupného. Pro přesnější srovnání je cena vypočítána na jednu osobu a 

předpokládá se varianta, že hrají čtyři hráči. Konkrétně se tedy cena pronájmu vydělí 

čtyřmi a k této částce se přičte vstupné. 

Pro porovnávání je nižší cena lepší než větší. Ve výsledné tabulce jsou tedy 

hřiště seřazena od nejlevnějšího pronájmu, po nejdražší. 
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Vzdálenost hřiště 

Jelikož potenciálního zákazníka více než vzdálenost na mapě zajímá kolik ujede 

kilometrů, když pojede sportovat do jiného místa než se momentálně nachází, není 

vhodné volit pro porovnání vzdušnou vzdálenost. Konkrétním srovnávacím údajem je 

délka nejkratší cesty ze Žatce ke konkurenčnímu hřišti. 

 

Časová dostupnost 

Nejkratší vzdálenost hřiště neznamená i nejrychlejší dostupnost, a proto je třeba 

zohlednit i časové kritérium dostupnosti. V tomto případě se porovnává doba dojezdu 

osobním automobilem ze Žatce ke konkurenčnímu hřišti. 
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6.3.3.1  Párové srovnání hřišť dle jejich kvality 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  - - - - - - - - - - 0 11 

2 +  - - - - + - - - - 2 9 

3 + +  - - - + - - - + 4 7 

4 + + +  + + + + + + + 10 1 

5 + + + -  - + - + - + 6 5 

6 + + + - +  + + + + + 9 2 

7 + - - - - -  - - - - 1 10 

8 + + + - + - +  + - + 7 4 

9 + + + - - - + -  - + 5 6 

10 + + + - + - + + +  + 8 3 

11 + + - - - - + - - -  3 8 

Tab. č. 3 Párové srovnání hřišť dle jejich kvality 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 Aquapark Klášterec nad Ohří 

2 VK Ervěnice Jirkov 

3 městské koupaliště Louny 

4 koupaliště Ressl Most 

5 TJ Veros Chomutov 

6 koupaliště Koldům Litvínov 

7 DDM Šuplík Kadaň 

8 koupaliště Podbořany 

9 koupaliště Kadaň 

10 Kamencové jezero 

11 Autocamp U Hráze 

Tab. č. 4 Pořadí hřišť dle jejich kvality 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Tabulka s výsledným pořadím hřišť ukazuje, která hřiště byla kvalitně 

postavena, jsou dobře udržována, a naopak která hřiště tu kvalitu a péči nemají. Nejlépe 

jsou na tom hřiště v Klášterci nad Ohří, Jirkově a Lounech, nejhůře v Autocampu, na 
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Kamencovém jezeře a v Kadani. To jsou hřiště, která by náročnějšího zákazníka 

neuspokojila.     

 

6.3.3.2  Párové srovnání hřišť dle doby jejich využití 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  + + + + - + + + + + 9 2 

2 -  - - - - - + - - - 1 10 

3 - +  + - - + + + + + 7 4 

4 - + -  - - 0 + 0 - 0 2 6 – 9 

5 - + + +  - + + + + + 8 3 

6 + + + + +  + + + + + 10 1 

7 - + - 0 - -  + 0 - 0 2 6 – 9 

8 - - - - - - -  - - - 0 11 

9 - + - 0 - - 0 +  - 0 2 6 – 9 

10 - + - + - - + + +  + 6 5 

11 - + - 0 - - 0 + 0 -  2 6 – 9 

Tab. č. 5 Párové srovnání hřišť dle doby jejich využití 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 VK Ervěnice Jirkov 

2 Autocamp U Hráze 

3 TJ Veros Chomutov 

4 DDM Šuplík Kadaň 

5 městské koupaliště Louny 

6 Aquapark Klášterec nad Ohří 

7 Kamencové jezero 

8 koupaliště Koldům Litvínov 

9 koupaliště Podbořany 

10 koupaliště Kadaň 

11 koupaliště Ressl Most 

Tab. č. 6 Pořadí hřišť dle doby jejich využití 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Vzhledem k tomu, že většina pískových hřišť se nachází na koupalištích, 

otevírací doba je velmi podobná, ne-li stejná. Některá koupaliště mají pevně stanovenou 

délku sezóny a nepředpokládají přizpůsobování počasí. Pokud však počítají se změnami 

v otevíracích dobách, je to víceméně kladně hodnoceno v případě shod v době 

přístupnosti veřejnosti. Hřiště ve sportovních areálech mají velkou výhodu, že délku 

letní sezóny nemusí řešit a zpřístupňují hřiště veřejnosti dle zájmu. Proto na prvních 

místech tabulky jsou VK Ervěnice i TJ Veros. Doplňuje je Autocamp, protože ač má 

stanovenu délku sezóny, nemá stanovenu denní pronajímací dobu. Zákazník si může jít 

zahrát prakticky kdykoli, pokud je ještě venku světlo. Nejkratší otevírací dobu pak mají 

koupaliště v Mostě a Kadani. 

 

6.3.3.3  Párové srovnání hřišť dle počtu kurtů 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 4 - 11 

2 0  0 - - 0 0 0 0 0 - 0 4 – 11 

3 0 0  - - 0 0 0 0 0 - 0 4 – 11 

4 + + +  + + + + + + + 10 1 

5 + + + -  + + + + + 0 8 2 – 3 

6 0 0 0 - -  0 0 0 0 - 0 4 – 11 

7 0 0 0 - - 0  0 0 0 - 0 4 – 11 

8 0 0 0 - - 0 0  0 0 - 0 4 – 11 

9 0 0 0 - - 0 0 0  0 - 0 4 – 11 

10 0 0 0 - - 0 0 0 0  - 0 4 - 11 

11 + + + - 0 + + + + +  8 2 – 3 

Tab. č. 7 Párové srovnání hřišť dle počtu kurtů 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 Aquapark Klášterec nad Ohří 

2 TJ Veros Chomutov 

3 koupaliště Podbořany 

4 Autocamp U Hráze 

5 koupaliště Kadaň 

6 DDM Šuplík Kadaň 

7 VK Ervěnice Chomutov 

8 Kamencové jezero 

9 koupaliště Ressl Most 

10 koupaliště Koldům Litvínov 

11 městské koupaliště Louny 

Tab. č. 8 Pořadí hřišť dle počtu kurtů 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Toto srovnání je poměrně jednotvárné, protože se na konkurenčních místech 

málokdy nachází více hřišť. Výjimku tvoří aquapark v Klášterci nad Ohří, TJ Veros a 

koupaliště v Podbořanech. Tato hřiště proto zaujímají první místa v tabulce. 

6.3.3.4  Párové srovnání hřišť dle ceny za pronájem 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  + + + + + + + + + + 10 1 

2 -  - + - - - + + + - 4 7 

3 - +  + - - + + + + + 7 4 

4 - - -  - - - 0 + + - 2 8 – 9 

5 - + + +  0 + + + + + 8 2 – 3 

6 - + + + 0  + + + + + 8 2 – 3 

7 - + - + - -  + + + - 5 6 

8 - - - 0 - - -  + + - 2 8 – 9 

9 - - - - - - - -  + - 1 10 

10 - - - - - - - - -  - 0 11 

11 - + - + - - + + + +  6 5 

Tab. č. 9 Párové srovnání hřišť dle ceny za pronájem 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 Autocamp U Hráze  

2 TJ Veros Chomutov 

3 VK Ervěnice Jirkov 

4 DDM Šuplík Kadaň 

5 koupaliště Podbořany  

6 Kamencové jezero  

7 koupaliště Kadaň 

8 Aquapark Klášterec nad Ohří  

9 koupaliště Ressl Most  

10 koupaliště Koldům Litvínov 

11 městské koupaliště Louny 

Tab. č. 10 Pořadí hřišť dle ceny za pronájem 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Jelikož se do ceny pronájmu počítá i vstupné v případě koupališť, první příčky 

zaujímají hřiště postavená ve sportovních areálech nebo na místech bez výběru 

vstupného. Nejlevněji si zákazník se svými třemi kamarády zahraje v Autocampu, kde 

bohužel cena odpovídá kvalitě hřiště. Na druhém a třetím místě je TJ Veros a VK 

Ervěnice. Nejdražšími hřišti jsou hřiště na koupalištích v Lounech, Litvínově a Mostě. 
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6.3.3.5  Párové srovnání hřišť dle jejich vzdálenosti 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  + + + + + + + + + + 10 1 

2 -  - + - - - + + - - 3 8 

3 - +  + - - - + + - - 4 7 

4 - - -  - - - - + - - 1 10 

5 - + + +  + - + + + - 7 4 

6 - + + + -  - + + - - 5 6 

7 - + + + + +  + + + - 8 3 

8 - - - + - - -  + - - 2 9 

9 - - - - - - - -  - - 0 11 

10 - + + + - + - + +  - 6 5 

11 - + + + + + + + + +  9 2 

Tab. č. 11 Párové srovnání hřišť dle jejich vzdálenosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 Autocamp U Hráze 

2 koupaliště Podbořany 

3 Kamencové jezero 

4 TJ Veros Chomutov 

5 městské koupaliště Louny 

6 VK Ervěnice Jirkov 

7 DDM Šuplík Kadaň 

8 koupaliště Kadaň 

9 koupaliště Ressl Most 

10 Aquapark Klášterec nad Ohří 

11 koupaliště Koldům Litvínov 

Tab. č. 12 Pořadí hřišť dle jejich vzdálenosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Příliš velké rozdíly ve vzdálenostech okolních hřišť nejsou, přesto je výsledkem 

porovnání skutečnost, že nejkratší cestu po silnicích zákazník ujede do Autocampu, 

Podbořan a na Kamencové jezero. Naopak nejdelší trasu musí ujet zákazník do 

Litvínova, Klášterce nad Ohří a do Mostu.  
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6.3.3.6  Párové srovnání hřišť dle jejich časové dostupnosti 

 

Číslo 
hřiště 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Pořadí 

1  + + + + + + + + + + 10 1 

2 -  - + + + - - + - - 4 7 

3 - +  + + + - + + + - 7 4 

4 - - -  - + - - + - - 2 9 

5 - - - +  + - - + - - 3 8 

6 - - - - -  - - + - - 1 10 

7 - + + + + +  + + + - 8 3 

8 - + - + + + -  + - - 5 6 

9 - - - - - - - -  - - 0 11 

10 - + - + + + - + +  - 6 5 

11 - + + + + + + + + +  9 2 

Tab. č. 13 Párové srovnání hřišť dle jejich časové dostupnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Výsledné 
pořadí 

Hřiště 

1 Autocamp U Hráze 

2 koupaliště Podbořany 

3 Kamencové jezero 

4 DDM Šuplík Kadaň 

5 městské koupaliště Louny 

6 koupaliště Ressl Most 

7 koupaliště Kadaň 

8 TJ Veros Chomutov 

9 Aquapark Klášterec nad Ohří 

10 VK Ervěnice Jirkov 

11 koupaliště Koldům Litvínov 

Tab. č. 14 Pořadí hřišť dle jejich časové dostupnosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Protože nejkratší vzdálenost neznamená i nejrychlejší cestu, je tato tabulka 

s výsledky odlišná od té předcházející. Nejrychleji se sice zákazník autem dostane také 

do Autocampu, Podbořan a na Kamencové jezero, ale nejdéle mu to potrvá do 

Litvínova, Jirkova a do Klášterce nad Ohří. 
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6.3.3.7  Získané body v jednotlivých srovnáních 

 

V následující tabulce č. 15 jsou sečteny získané body v jednotlivých 

hodnoceních a vytvořeno konečné pořadí, které by mělo pomoci rozhodování o 

nejlepším hřišti na plážový volejbal dle daných šesti kritérií za předpokladu, že všechna 

kritéria mají stejnou váhu. 

 

Číslo 
hřiště 

Kvalita 
hřiště 

Doba 
využití 

Počet 
hřišť 

Cena Vzdálenost 
Časová 

dostupnost 
Počet 
bodů 

Konečné 
pořadí 

1 0 9 0 10 10 10 39 2 

2 2 1 0 4 3 4 14 10 

3 4 7 0 7 4 7 29 5 

4 10 2 10 2 1 2 27 6 

5 6 8 8 8 7 3 40 1 

6 9 10 0 8 5 1 33 4 

7 1 2 0 5 8 8 24 8 

8 7 0 0 2 2 5 16 9 

9 5 2 0 1 0 0 8 11 

10 8 6 0 0 6 6 26 7 

11 3 2 8 6 9 9 37 3 

Tab. č. 15 Získané body v jednotlivých srovnáních 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Konečné 
pořadí 

Hřiště 

1 TJ Veros Chomutov 

2 Autocamp U Hráze 

3 koupaliště Podbořany 

4 VK Ervěnice Jirkov 

5 DDM Šuplík Kadaň 

6 Aquapark Klášterec nad Ohří 

7 městské koupaliště Louny 

8 Kamencové jezero 

9 koupaliště Ressl Most 

10 koupaliště Kadaň 

11 koupaliště Koldům Litvínov 

Tab. č. 16 Konečné pořadí hřišť 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Ve výzkumu konkurenčního prostředí těsně zvítězilo hřiště TJ Veros Chomutov, 

jež má nejlepší poměr kvality, doby využití, počtu hřišť, ceny, vzdálenosti a časové 

dostupnosti. Těsně na druhém místě je Autocamp U Hráze, který spíš zaujme méně 

náročného zákazníka. Na třetím místě je pak koupaliště Podbořany, kde se nachází 

téměř nová dvě hřiště, ale určená pro zákazníka, kterému nebudou vadit nedostatečné 

rozměry a ocení prostředí koupaliště. Nejhůře dopadlo hřiště na koupališti v Litvínově, 

které je nepříliš kvalitní, drahé a především hodně vzdálené. To samé platí i pro 

předposlední místo, které patří hřišti na koupališti v Kadani.  

Samozřejmě každý zákazník preferuje jiné přednosti hřiště, proto by tento 

výzkum měl sloužit pouze pro orientaci na trhu, kde si zákazník vybere třeba jen na 

základě jedné tabulky, jež je dílčí součástí výzkumu. 

 

6.4  SWOT analýza 

 

V této kapitole je projekt výstavby hřiště hodnocen pomocí metody SWOT. 

Jedná se o silné stránky a návrhy na jejich posílení, o slabé stránky a jejich 

minimalizaci, o příležitosti a jejich využití a o ohrožení a jejich zabránění. Nejprve jsou 

napsány jednotlivé faktory do přehledných tabulek a poté podrobně charakterizovány.  

Podkladem pro vytvoření SWOT analýzy jsou zjištění vyplývající 

z následujících metod získávání dat, jež jsou podrobně popsány v metodologické části: 

 Zkoumání dokumentů – zkoumání stanov TJ Sever Žatec a pravidel plážového 

volejbalu 

 Neformální rozhovory s vedením TJ Sever Žatec a VK Sever Žatec 

 Pozorování tréninkových jednotek a prostředí 

 Rozhovor s expertem 

 Analýza konkurence 
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6.4.1  Silné stránky projektu 

 

Silná stránka Návrh na posílení silné stránky 

Nenáročnost sportu na počet hráčů Inzerce na hledání sparing partnerů 

Početná volejbalová základna VK Sever Žatec Přilákání nových členů 

Velký počet místních amatérských hráčů 

volejbalu 

Přilákání dalších hráčů z okolí, nehráčů 

volejbalu 

Venkovní prostředí Zpříjemnit pobyt venku (posezení u hřiště, 

opatření proti dešti,…) 

Příjemné prostředí v blízkosti řeky a 

procházkové zóny  

Vytvořit plánek okolí s vytyčením zajímavých 

míst 

Snadné zahlédnutí z frekventované 

komunikace  

Umístění informační tabule k silnici 

Součást velkého sportovního areálu  Nabídka permanentek s možností kombinace 

sportů 

Možnost ubytování Zajištění plné penze, polopenze či snídaní 

Vlastní oplocené parkoviště Rozšíření parkovacích míst, úprava plochy 

Šatny a sprchy s toaletami kousek od kurtu  Rekonstrukce 

Nenáročnost údržby Pravidelná kompletní úprava povrchu, opatření 

pro zimní období 

Oplocení hřiště  Kontrola neporušení pletiva, zábrany proti 

přelezení, kontrola zamykání branek při 

nepoužívání 

Vícestranné využití pískového hřiště  Propagace méně známých sportů 

Non-stop recepce – možnost neomezeného 

pronájmu (omezení pouze světlem) 

Zajištění osvětlení hřiště 

Platba pouze za využití hřiště a vybavení (bez 

vstupného) 

Možnost předplacení hodin (zdarma míč např.) 

 Tab. č. 17 Silné stránky 

 Zdroj: vlastní tvorba 
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Nenáročnost sportu na počet hráčů 

Plážový volejbal má od klasického šestkového volejbalu výhodu v počtu 

potřebných hráčů. Zatímco v klasickém volejbale je podle pravidel potřeba minimálně 

12 hráčů, plážový volejbal si zahrají již 4 hráči. Díky tomu je organizace hry mnohem 

snazší. Pokud si někdo bude chtít zahrát, sežene si další 3 hráče, zamluví hřiště a může 

si jít zasportovat prakticky kdykoli, aniž by musely být domlouvané pravidelné hodiny 

na celou sezónu, jako tomu bývá u  klasického volejbalu. 

 Ještě posílit tuto výhodu by se dalo pomocí inzertní tabule v areálu, kde by si 

lidé psali, že shání spoluhráče na určité úrovni, a nechávali na sebe kontakty. Takový 

systém se docela úspěšně praktikuje např. ve squashových a tenisových centrech. 

 

Početná volejbalová základna VK Sever Žatec 

Do sportovního areálu TJ Sever Žatec dochází pravidelně každý den velký počet 

sportovců. Mimo hráčů tenisu a stolního tenisu, jsou to především členové VK Sever 

Žatec, jehož členskou základnu tvoří přibližně 200 členů. A většina volejbalistů si ráda 

plážový volejbal zahraje. Čili z jejich strany se dá z počátku předpokládat největší 

obsazení hřiště. 

 Díky novému sportu by se členská základna mohla ještě rozrůst. Nejen o 

volejbalisty, ale také o plážové volejbalisty díky vzniku nového oddílu. Také by VK 

měl mít předplacené pevné hodiny. 

 

Velký počet místních amatérských hráčů volejbalu 

V Žatci má volejbal dlouhou historii a je velmi oblíbeným sportem u všech 

věkových kategorií. V současné době je tu odhadem přes 100 amatérských hráčů, kteří 

se účastní různých amatérských soutěží a lig (Žatecká liga, AVL – amatérská 

volejbalová liga). Většina z nich si také ráda zahraje plážový volejbal, kvůli kterému 

však musí dojíždět do okolních měst a už se tento sport pro ně stává jak finančně, tak 

časově náročný. Hřiště na plážový volejbal přímo v Žatci jistě velmi uvítají a stanou se 

další početnou skupinou stálých zákazníků. 
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 Stejně jako u členů volejbalového klubu se dá předpokládat, že by nové hřiště 

mohlo přilákat nové hráče z okolních vesnic i z řad lidí, kteří se klasickému volejbalu 

aktivně nevěnují. Počet amatérských hráčů Žatecka by se tak ještě rozšířil. 

 

Venkovní prostředí 

Venkovní prostředí může být jak silnou, tak slabou stránkou. Silnou stránkou je 

v případě, že je příjemné počasí a lidé nechtějí sedět doma ani sportovat uvnitř. 

Obzvláště v letních měsících a teplých jarních a podzimních dnech je plážový volejbal 

jedním z nejoblíbenějších sportů u vody.  

 Posílit tuto silnou stránku by šlo vytvořením míst, která by zpříjemnila pobyt 

venku. Například pomocí přístřešků proti horkému slunci nebo případnému dešti. Také 

posezení s občerstvením by podpořilo delší pobyt ve sportovním areálu. 

 

Příjemné prostředí v blízkosti řeky a procházkové zóny 

Areál se nachází v těsné blízkosti řeky, po obou březích vedou pěší stezky hojně 

využívané turisty i cykloturisty. Mimo okolí sportovního areálu, kde je silniční obchvat 

nejblíže řece, je to velmi poklidná oblast, kam se lidé rádi chodí procházet nebo jen 

krmit labutě. Takže i díky tomuto se lidé dozví o novém hřišti. Navíc pokud by si přijel 

zahrát někdo z okolí, může spojit hru s procházkou nebo návštěvou městských hradeb a 

historického centra Žatce, které se nacházejí v blízkosti areálu. 

 Ještě by se tato silná stránka dala podpořit umístěním turistické mapy Žatce a 

nejbližšího okolí, kde by byly vytyčeny nejen turistické trasy, ale také zajímavosti, které 

stojí za to v Žatci navštívit. Zároveň by taková tabule mohla sloužit i pro reklamu 

různých podniků, jako jsou restaurace, kluby, kavárny, hotely apod., které by poskytly 

finance na vznik informační tabule s mapou. 

 

Snadné zahlédnutí z frekventované komunikace 

Jak již bylo řečeno, kolem areálu, byť v jiné výškové úrovni, vede městský 

obchvat. Jedná se o frekventovanou silnici, což by se dalo brát i jako pozitivum. Ze 

silnice je krásně vidět na celý areál, čili pravděpodobnost zahlédnutí nové stavby je 
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velmi vysoká. Lidé by se mohli více zajímat o nové hřiště, což by se ještě dalo podpořit 

dobře viditelnou reklamou umístěnou na plotě nebo na hale sportovního areálu. Po 

obchvatu nejezdí pouze lidé ze vzdálených míst, ale také místní či obyvatelé okolních 

vesnic a měst, kteří by do areálu mohli také časem zavítat. 

 

Součást velkého sportovního areálu  

Sportovní areál bude mít vždycky výhodu před samotným jedním hřištěm. Více 

možností vyžití v rámci jednoho areálu je mnohem kvalitnější službou. I doplňkové 

služby mohou být kvalitnější a obsáhlejší (např. zázemí, občerstvení, prodej sportovních 

potřeb apod.). Výhodou je také možnost provozovat více sportů v jednom známém 

prostředí, které zákazníkům vyhovuje. 

 Podporou této silné stránky by mohly být permanentky, které by v sobě 

zahrnovaly více sportů (např. tenis, plážový volejbal, stolní tenis) a platily by na určitý 

počet hodin. Především by se mělo zkvalitnit již zmiňované občerstvení, které je 

v areálu na minimální úrovni. 

 

Možnost ubytování 

Již se vznikem víceúčelové haly vznikly i ubytovací prostory. V současné době 

se jedná o ubytovnu turistického typu, čili velký komfort se nedá očekávat, ale nízká 

cena ano. Využívaná je především pro případy soustředění, přespání týmů v případě 

vícedenních turnajů, ale i případnými náhodnými zájemci mimo řady sportovců. 

Každopádně to představuje velkou výhodu hlavně pro možnost pořádání vícedenních 

turnajů, které by se mohly zavést i v případě plážového volejbalu. 

 Služba ubytování by se dala ještě vylepšit nabídkou stravování. Pokud by nebyl 

zájem o plnou penzi, polopenze a nebo jen snídaně, by ohlasy měly kladné. Nepřipadá 

v úvahu vařit přímo v areálu, ale zajistit dovoz jídel v případě objednávek je běžná 

praxe. Navíc to s jistým předstihem lze určitě řešit i nárazovými objednávkami bez 

závazků pravidelného odběru. 
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Vlastní oplocené parkoviště 

Při dostavbě pingpongové haly se zároveň z plochy, kryté ze dvou stran halami, 

stalo parkoviště. Prostor se oplotil a parkoviště bylo nabídnuto zákazníkům. Do té doby 

i v současné době je k parkování v případě velkého počtu zákazníků používán i prostor 

mezi novou halou a dopravním hřištěm, který je poměrně velký, využívaný vlastně jen 

k tomuto účelu, ale není majetkem TJ. 

 Vzhledem k tomu, že prostor oploceného parkoviště neprošel žádnou úpravou a 

střídají se tam místa rozbitého asfaltu s místy travnatými nebo štěrkovými, bylo by 

vhodné pro posílení této stránky upravit povrch na kvalitnější parkoviště. Jistě by se pak 

dalo využít více plochy a vznikl by větší počet parkovacích míst. 

 

Šatny a sprchy s toaletami kousek od kurtu 

Jak již bylo řečeno, víceúčelová hala nabízí možnost ubytování včetně sociálních 

zařízení. Navíc je však na druhé straně areálu (u tenisového kurtu) vybudovaná 

klubovna, která k těmto účelům sloužila dříve, a dnes slouží jako šatna se sprchami a 

toaletami a také je tam vyčleněn malý prostor pro fungování kiosku v případě 

sportovních akcí. 

 Nicméně je tomu již dávno, co tento objekt prošel úpravami, a proto by měla pro 

lepší nabídku služeb proběhnout rekonstrukce s ohledem na častější využití hráči 

plážového volejbalu. Prostor pro kiosek by byl zachován, ale s tím, že by tam byla stálá 

nabídka základního sortimentu, ne pouze příležitostní. 

 

Nenáročnost údržby 

Pískové hřiště jako takové není příliš náročným povrchem na úpravu. Oproti 

například antukovým hřištím, která se musí válcovat, zametat, srovnávat a vlhčit, se 

pískové hřiště musí pouze urovnávat, aby vrstva písku byla rovnoměrná. Pokud má však 

údržba hřiště zůstat nenáročnou, musí se provádět pravidelně po každém použití 

zákazníkem. Hned od začátku provozu hřiště by bylo dobré naučit zákazníky uklízet po 

sobě a před odchodem zkontrolovat hrací plochu, zda je v pořádku, bez odpadků a 

nečistot. Předpokládá se, že po delším používání i svědomitém zametání hrablem, se na 

hřišti vytvoří prohlubně v místech nejčastějšího pohybu hráčů. Poté by mělo být na 

 68



 

údržbáři, aby (většinou pomocí lopaty) zarovnal povrch písku, jak má být. Tuto práci 

mu ulehčí i informovanost zákazníků o správném postupu úpravy hřiště. 

 

Oplocení hřiště 

Oplocení hřiště má mimo svých ochranných funkcí proti nedovolenému vstupu, 

také obrovskou výhodu v podobě zábrany proti odkutálení nebo odletu míče. V tomto 

případě i proti ztrátě míče v řece. Zároveň díky stínící tkanině má svou příjemnou 

funkci jakožto tvorba stínu a díky folii i jako zábrana úniku písku. Každý, kdo si v létě 

šel zahrát plážový volejbal, byl velmi rozladěn kvůli věčnému běhání pro spadlý míč, 

jenž se odkutálel do velké dálky. Nejenže to je unavující, ale zároveň to i znepříjemňuje 

hru věčným čekáním na podání soupeře. I mít se kam schovat před horkým sluncem, 

když se nehraje, je vítaným komfortem. 

 Posílení této silné stránky pomůže jedině pravidelná kontrola a údržba oplocení, 

aby se předešlo nedovolenému vstupu kvůli špatné kontrole uzamčení branek (musí 

zůstat při hře odemčené, aby se dalo chodit pro míče, které by přeletěly plot), možná 

opatření proti přelezení plotu a kontroly nepoškození plotu. Pro jistotu by bylo dobré na 

noční hodiny uklízet ze sloupků síť, jež je docela nákladnou položkou vybavení hřiště. 

 

Vícestranné využití pískového hřiště  

Pískové hřiště se dá využít nejen k plážovému volejbalu, který je asi 

nejrozšířenější variantou plážového sportu, ale také k jiným sportům. Na písku se dá 

hrát fotbal, házená, nohejbal či tenis. Rozměry plánovaného hřiště jsou ale přizpůsobené 

plážovému volejbalu. Nestačily by plážovému fotbalu (musí mít 37 x 28 m) a plážové 

házené (27 x 12 m). Rozměry by ale vyhovovaly plážovému tenisu a nohejbalu (stejné 

rozměry jako pro plážový volejbal). Tyto sporty by si kdokoli mohl bez omezení 

vyzkoušet, protože není nutná přestavba hřiště. U fotbalu a házené (pokud by se přešly 

nedostatečné rozměry) by se musely z hřiště odstranit sloupky. Problém to samozřejmě 

není, jen je to časově náročnější kvůli vykopání děr v písku kolem sloupků a jejich 

následnému zasypání. Každopádně hřiště bude na tuto variantu připravené a pouzdra na 

sloupky ani beton nebude ohrožovat skrz písek zdraví hráčů. Jen se nepředpokládá 

demontáž na krátký časový úsek. 
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 Jedinou podporou této silné stránky je propagace těchto sportů, osvětlení jejich 

pravidel a pořízení správného vybavení (míče, rakety). 

 

Non-stop recepce – možnost neomezeného pronájmu 

Díky ubytovně je velkou výhodou neustálá přítomnost recepčních a otevřená 

recepce. Z tohoto důvodu je venkovní pronájem omezen pouze světlem. Pro jedno 

antukového hřiště toto omezení neplatí, protože se kolem něj nachází světla. Pravidelně 

se tu tedy mohou pořádat tzv. „noční turnaje“.  

Proto je návrhem na posílení funkce non-stop recepce výstavba osvětlení kolem 

hřiště na plážový volejbal, aby mohl být pronajímám po delší dobu, než je omezeno 

světlem. 

 

Platba pouze za využití hřiště a vybavení 

Většina hřišť na plážový volejbal se nachází na koupalištích, a proto nespornou 

výhodou v našem případě je fakt, že aby si hráči mohli jít zahrát, nemusí platit vstupné 

na koupaliště. Samozřejmě to je výhoda pouze pro ty, kteří jdou vyloženě za tímto 

sportem. Půjčovné za míče a vybavení se platí všude, takže to silná stránka není. Ale 

mohla by se jí stát v případě různých akcí. Například při zaplacení stálých hodin může 

být zpoplatnění půjčeného míče zrušeno apod.  
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6.4.2  Slabé stránky projektu 

 

Slabá stránka Návrh na minimalizaci slabé stránky 

Prostor pouze pro jedno hřiště, častá 

obsazenost hřiště, nutná rezervace 

Vybudováním osvětlení zvětšit počet hodin, 

různé ceny během dne 

Blízkost u frekventované komunikace  Podpora výsadby porostů jako přirozených 

bariér 

Nebezpečí pro děti bez dozoru – blízko velký 

jez a frekventovaná komunikace 

Oprava svodidel, pěstování živých plotů 

Umístění sportovního areálu na okraji města Zřízení nové zastávky MHD 

Nekvalitní občerstvení ve sportovním areálu Návrh na poskytnutí prostor pro případné 

zájemce o provoz kvalitního občerstvovacího 

stánku 

 

Nejbližší obchod nebo restaurace 15 min 

chůze 

Podpora rozvoje služeb v občerstvování přímo 

v areálu 

 Tab. č. 18 Slabé stránky 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 

Prostor pouze pro jedno hřiště, častá obsazenost hřiště, nutná rezervace 

Volná parcela má bohužel nepravidelný tvar, který nepřispívá k jejímu plnému 

využití. Ať by bylo natočení hřiště jakékoli, nikdy se tam více jak jedno nevejde. Z toho 

vyplývá pravděpodobnost časté obsazenosti, což je samozřejmě žádoucí a velmi 

pozitivní jev, ale na druhou stranu je tu i pravděpodobnost, že poptávka bude 

převyšovat nabídku, což už může znamenat ušlý zisk.  

Další nevýhodou bude i nezbytná rezervace. To je sice běžné u většiny 

provozovatelů hřišť, ale v případě velkého zájmu, by tato rezervace musela být 

s velkým předstihem, což v dnešní době může být pro zákazníka už nepohodlné.  

Jelikož se na této parcele nedá počítat s další výstavbou, jediným návrhem na 

zlepšení situace by mohlo být prodloužení hrací doby i do nočních hodin, a to jedině 

díky osvětlení kurtu. V areálu se dokonce již jeden osvětlený antukový kurt nachází. 
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Navíc recepce je v provozu nepřetržitě, čili v personálním obsazení by nemusely 

probíhat žádné změny. 

Malou pomocí by také mělo být odlišení cen za pronájem dle atraktivnosti 

jednotlivých hodin během dne. Tím by se měla poptávka více rozprostřít do celého dne. 

 

Blízkost u frekventované komunikace 

Celý areál je postaven podél žateckého obchvatu, avšak na podstatně nižší 

výškové úrovni. Hráči většinou tuto skutečnost ani nevnímají. Ovšem co se týče 

přístupnosti areálu, příjezdová cesta se zde nachází pouze jedna. Pro pěší jsou tu další 

dvě díky podchodům. Jinak je nebezpečné silnici přecházet. Pouze v blízkosti 

kruhového objezdu se nachází přechod pro chodce. 

Minimalizací této slabé stránky může být jedině zpříjemnění pobytu v areálu 

pomocí optického oddělení od silnice. Dobrá by tedy byla výsadba dalších porostů a 

péče o ně. Mimo zkrášlení prostředí by sloužily i jako zvuková clona. 

 

Nebezpečí pro děti bez dozoru – blízko velký jez a frekventovaná komunikace 

Velmi často se stává, že pokud si jdou rodiče zasportovat, berou s sebou i své 

děti. V případě areálu je možnost útěku dětí malá, protože je celý areál oplocen. Hřiště 

na plážový volejbal bude sice také oplocen, ale děti by si uvnitř neměly hrát, aby 

nedělaly v písku díry a nevynášely písek zbytečně mimo hřiště. Proto, pokud by si hrály 

mimo oplocenou zónu, vzniká nebezpečí, které představuje blízký jez a silnice. K silnici 

se nijak lehce děti nedostanou, jelikož je dělí vysoký val se stromy, ale jez je oddělen 

pouze rozbitými svodidly.  

O oplocení celé parcely se zatím neuvažuje, a tak jedinou pomocí by mohla být 

oprava svodidel a výsadba živých plotů. 

 

Umístění sportovního areálu na okraji města 

Město Žatec není velké, přesto je umístění areálu na jeho úplném okraji malou 

nevýhodou. Ve městě se nachází více sportovišť a vzhledem ke svému umístění jsou i 
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více obsazovaná. Pěšky přes celé město, kde se nachází největší sídliště, to trvá 

průměrnou chůzí přibližně 40 min. 

Nejvyužívanější je tedy doprava autem nebo na kole. Pro chodce by jediným 

řešením bylo zřízení bližší zastávky městské hromadné dopravy. Nejbližší se totiž 

nachází cca 10 min chůze. 

 

Nekvalitní občerstvení ve sportovním areálu 

Občerstvení v areálu je na velmi nízké úrovni. Dá se zde zakoupit pouze pár 

druhů nápojů (balených) a pochutin přímo na recepci nebo v automatech. Ani kvůli 

ubytovně zde doposud nebylo zajištěno pravidelné a kvalitní občerstvení. Pouze 

v případě různých sportovních akcí, které probíhají alespoň celý den, se využije část 

venkovní klubovny u tenisového kurtu k lepšímu občerstvení jako je točené pivo, 

klobásy, domácí guláš a podobně. Jedná se však o iniciativu z řad dobrovolníků, 

většinou pořadatelů probíhající akce. 

Minimalizovat tuto slabou stránku není příliš náročné. Zkvalitnit občerstvení by 

pro začátek šlo pouhým rozšířením nabídky současné bez provozu občerstvovacího 

stánku. Nicméně především v letních měsících by provoz malého občerstvení 

s posezením u řeky mohl přilákat více zákazníků. Většina sportovců si po sportovním 

výkonu ráda zajde posedět a popovídat si u osvěžujícího nápoje.  

 

Nejbližší obchod nebo restaurace 15 min chůze  

Stejně jako skromné občerstvení v areálu, je problémem okraje města velká 

vzdálenost obchodu či restauračního zařízení. V případě sportovišť to samozřejmě není 

nezbytnost, ale v případě sportovního areálu s ubytovacím zařízením bez možnosti 

stravování by blízkost malého obchodu či restaurace byla vhodná.  

Tuto slabou stránku nelze z pohledu TJ příliš ovlivnit, ale mohl by to být další 

důvod pro vylepšení služeb v rámci areálu. Jak již bylo řečeno, venkovní klubovna je 

příležitostně k provozu občerstvení poskytována, a tak by bylo dobré tento prostor 

nabídnout stálému zájemci, který by občerstvení provozoval. Otevírací doba by mohla 

být jen o letní sezónu, popř. dle počasí. Také by se zde mohly pořádat oblíbené akce 

v podobě večerních grilování, které by probíhaly například 2 – 3 x týdně dle zájmu. 
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6.4.3  Příležitosti projektu 

 

Příležitost Návrh na využití příležitosti 

Noví zájemci o volejbal  Nabídka členství, zvýhodněných pronájmů 

Přilákání volejbalových klubů na konání 

letních soustředění 

Vytvoření tradice letních soustředění cizích 

klubů 

Založení oddílu plážového volejbalu Noví členové, členské příspěvky, školení 

trenéři 

Nová možnost alternativních tréninků pro VK 

(zlepšování fyzičky, výskoku,…) 

Zlepšování sportovních výsledků jednotlivých 

kategorií, lepší jméno klubu 

Pořádání turnajů Vytvoření pravidelných turnajů a stálý přísun 

financí 

Vyškolení trenérů Pořádání tréninků i pro veřejnost 

Rychlé rozšíření povědomí mezi volejbalisty Ušetření nákladů na propagaci 

Smlouva na pronájem stálých hodin pro VK Pravidelný příjem financí 

Méně známé sporty Přilákání zákazníků, kteří nehrají volejbal 

 Tab. č. 19 Příležitosti 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Noví zájemci o volejbal 

S každým novým sportem a sportovištěm vzniká větší zájem nejen od stávajících 

sportovců, ale především od nových. Cokoli nového nabízí potenciální šanci, že se trefí 

do zájmu lidí, kteří doposud zájem nejevili. Tato šance by se měla využít a různými 

způsoby zjednodušit přístup těmto novým potenciálním zákazníkům. Především jde o 

dostatečné uvedení do povědomí. 

Pokud se objeví zájemci o pravidelné provozování sportu, bylo by dobré jim 

nabídnout členství v klubu nebo možnost zamluvení pravidelných hodin či zvýhodněné 

ceny za pravidelný pronájem. Těmito způsoby si lze nového zákazníka udržet a částečně 

zavázat k dalšímu využívání. 
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Přilákání volejbalových klubů na konání letních soustředění 

Každý volejbalový klub se snaží přes léto zprostředkovat svým členům 

soustředění, při kterém se nejen mají zlepšovat technicky, ale především fyzicky. 

K tomu je důležité vhodné prostředí s možnostmi alternativních tréninků. V případě 

volejbalu je výbornou alternativou plážový volejbal. Sportovní areál tělovýchovné 

jednoty Sever Žatec by se tak díky výstavbě pískového hřiště mohl stát velmi 

atraktivním pro pořádání takovýchto soustředění. Nejen díky třem antukovým hřištím a 

zázemí, ale také hlavně díky ubytovně a novému hřišti. Navíc podél řeky jsou trasy 

vhodné pro běhání a zvyšování fyzické kondice. 

Taková nabídka by mohla být jistě zajímavou pro cizí volejbalové kluby, což by 

mohlo vést k vytvoření tradice pořádání letních soustředění a pravidelnému přísunu 

financí z pronájmu sportovišť a za ubytování. 

 

Založení oddílu plážového volejbalu 

Volejbalový klub Sever Žatec by mohl v případě dostatečného zájmu o plážový 

volejbal založit nový oddíl. Muselo by tomu předcházet vyškolení trenérů a zjištění 

zájmu především z řad mládeže. Jedná se o odlišný sport od klasického šestkového 

volejbalu. Problémem je samozřejmě zimní příprava. Dojíždět do pražských krytých 

hřišť by bylo příliš nákladné, nicméně několikrát za zimu by se to mohlo z členských 

příspěvků a s pomocí sponzorů povést.  

 

Nová možnost alternativních tréninků pro VK 

Největší přínos má z nového hřiště volejbalový klub Sever Žatec, který ho 

pravidelně využívá k alternativním tréninkům šestkového volejbalu nebo v případě 

založení oddílu plážového volejbalu k běžným tréninkům. Běhy a skoky v písku 

znatelně zlepšují fyzickou kondici, rychlost, výskok a posilují dolní končetiny. 

Významné je zpevňování kotníků při pohybu v písku, což bývá nejčastější místo zranění 

hráčů volejbalu. Tréninky v písku by mohly vést k celkovému zlepšení výkonů všech 

věkových kategorií, dobrého jména klubu, a tím i většího zájmu sponzorů o podporu 

žateckého volejbalu. 
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Pořádání turnajů 

V létě je na většině pískových hřišť běžné pořádání amatérských turnajů, kam se 

může přihlásit prakticky každý. O takové turnaje bývá velký zájem, především 

v případě, že se turnaje pravidelně opakují, nebo se dokonce vytvoří tzv. seriály turnajů, 

popř. ligy. Startovné bývá tak velké, aby pokrylo pronájem hřiště a alespoň symbolické 

ceny pro vítěze. I v amatérském turnaji je důležitá motivace výhry. 

Tyto turnaje se dají výborně využít právě k rozšíření povědomí o novém hřišti 

mezi lidmi. Také přilákají diváky, kteří budou kupovat občerstvení, a tím podpoří 

zkvalitnění této služby. 

 

Vyškolení trenérů 

Vyškolení trenérů není samo o sobě příležitostí, ale vede k dalším možnostem 

výdělků. Školení trenéři mohou pořádat pro veřejnost různé kurzy nebo v poslední době 

velmi oblíbené tzv. kempy, kde se v malé skupince zlepšuje technika a hrací systém pod 

vedením trenéra. Mohou to být jak dlouhodobé (týdenní, víkendové), tak krátkodobé 

kempy (denní, večerní). Výhodou takových kempů je, že se zájemci mohou hlásit 

jednotlivě a nemusí hledat spoluhráče. 

 

Rychlé rozšíření povědomí mezi volejbalisty 

V Žatci je volejbal velmi oblíbeným a rozšířeným sportem a volejbalisté se mezi 

sebou většinou znají a potkávají se pravidelně na různých turnajích. Z toho důvodu je 

komunikace mezi nimi provázaná a jakákoli novinka se rozšíří velmi rychle. 

Díky tomu nebude potřeba velká propagace, čímž se ušetří určitá část nákladů. 

 

Smlouva na pronájem stálých hodin pro VK 

Příležitost značných pravidelných příjmů pro návratnost investice do hřiště by 

mohla vzniknout na základě smlouvy s volejbalovým klubem, který již podobnou 

smlouvu s tělovýchovnou jednotou má na pronájem antukových hřišť. 
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Méně známé sporty 

Další příležitostí k přilákání nových zákazníků by byla možnost vyzkoušet si 

další sporty, které se na písku dají hrát. Rozměry sice nevyhovují plážovému fotbalu a 

plážové házené, ale i tak by se tyto sporty daly vyzkoušet v upravené formě. Další 

nabídkou může být plážový tenis, nohejbal či badminton. Asi by nebylo dobré tyto 

sporty nabízet běžně, protože přestavba hřiště (demontáž kůlů) je časově náročná. 

Ovšem zorganizovat víkendovou akci speciálně na ukázku těchto sportů by mohlo 

přinést úspěch a přilákat nové zákazníky, kteří nemají zájem o volejbal. V případě 

tenisu, badmintonu i házené by se hřiště nemuselo předělávat, a tak by se tyto sporty 

mohly stát součástí běžné nabídky služeb.  

 

6.4.4  Hrozby projektu 

 

Hrozba Návrh na zabránění hrozbě 

Nepřízeň počasí Nedá se ovlivnit, vybudování přístřešků proti 

dešti, možnost krytého posezení s občerstvením 

Plánovaná rekonstrukce městského koupaliště 

(včetně hřiště na plážový volejbal) 

Nabídka kvalitnějších služeb 

Růst konkurence Podpora stálých zákazníků 

Nemožnost celoročního provozu Vybudování nafukovací haly, pohyb cen 

v závislosti na počasí 

 Tab. č. 20 Hrozby 

 Zdroj: vlastní tvorba 

 

Nepřízeň počasí 

Největší hrozbou pro všechna venkovní nekrytá sportoviště je počasí. Co se týče 

volejbalu, je ten plážový (na rozdíl od šestkového) v malé výhodě, protože voda netvoří 

na písku louže jako na antuce. Plážový volejbal se dá hrát i v dešti, ale téměř všechny 

hráče nepřízeň počasí odradí. 

Tato hrozba nejde nijak ovlivnit, nicméně lze pobyt venku alespoň zpříjemnit. 

Pro případ deště by se mohly vybudovat alespoň malé přístřešky, popřípadě u 
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sportoviště mít posezení s občerstvením, což by na chvíli mohlo zabránit odchodu všech 

sportovců. 

 

Plánovaná rekonstrukce městského koupaliště 

V Žatci po dlouhou dobu fungovalo městské koupaliště, na kterém se nacházely 

dva kurty na plážový volejbal i s vybavením. Před několika lety však chátrající stav 

koupaliště donutil město k jeho uzavření. Od té doby se plánuje jeho rekonstrukce, ale 

stále zřejmě nejsou dostatečné finance na její uskutečnění. V plánu rekonstrukce se 

nachází i hřiště na plážový volejbal, což by se stalo velkou konkurencí. 

Hrozbě rekonstrukce se nedá zabránit, ale proti konkurenci se bojovat dá. 

Vzhledem k tomu, že dosud není jisté, kdy se s rekonstrukcí začne, může TJ získat stálé 

zákazníky a vybudovat si silnou pozici pro případ, že začne konkurenci čelit. Také bude 

mít více informací o požadavcích a očekáváních zákazníků, které využije při zkvalitnění 

nabízených služeb. 

 

Růst konkurence 

Růst konkurence je více než pravděpodobný, ale ne ve velkém rozsahu. Přesto 

by bylo dobré se na takovou situaci připravit a vytvořit silnou základnu spokojených 

zákazníků, kteří třeba vyzkouší služby u nové konkurence, ale kteří se pak vrátí. Je 

potřeba věnovat zákazníkům pozornost a vnímat jejich návrhy a stížnosti a snažit se jich 

využít k pozitivnímu posunu vpřed ke zlepšení služeb. 

 

Nemožnost celoročního provozu 

Plážový volejbal má oproti šestkovému velkou nevýhodu v tom, že se téměř 

nedá v zimním období hrát. Šestkový volejbal se může hrát jak venku na antuce nebo 

umělé trávě, tak v hale. V případě plážového volejbalu se krytých hřišť nachází v České 

republice jen pár. Nejblíže je to konkrétně v Praze a částky za pronájem jsou většinou 

jednou takové než v létě.  

Jako jediné řešení se nabízí výstavba nafukovací haly, ale pro takhle malý klub a 

malé město je to nerealizovatelné především vzhledem k návratnosti. 
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6.5  Marketingový mix služeb 

 

Vzhledem k tomu, že hřiště bude pronajímáno a bude tedy jeho prostřednictvím 

poskytována služba, je zvolena rozšířená forma marketingového mixu, tzv. 7P. Klasický 

marketingový mix, neboli 4P, je pro přesnější charakteristiku služeb rozšířen o další 3P 

– materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) a proces (process). Výsledný 

marketingový mix služeb má poté následující formu: 

 

7 P: 

1. Product – produkt 

2. Price – cena 

3. Place – místo, distribuce 

4. Promotion – propagace 

5. Physical evidence – materiální prostředí 

6. People – lidé 

7. Process – proces 

 

6.5.1  Produkt 

 

Produktem, jak již bylo zmíněno, je služba. Konkrétně se jedná o pronájem 

jednoho hřiště na plážový volejbal. Tato služba je ve svých začátcích úzce spojena nebo 

spíše podmíněna výstavbou hřiště, o které se píše v kapitole o materiálních zdrojích.  

Hřiště je za poplatek poskytováno široké veřejnosti. Předpokládá se i úzká 

spolupráce s volejbalovým klubem Sever Žatec, kterému by tělovýchovná jednota 

zvýhodnila podmínky pronájmu nového pískového hřiště. V současné době již existuje 

výhodná smlouva o využívání antukových hřišť a haly pro účely výuky volejbalu členů 

klubu. Volejbalový klub tak jako protislužbu udržuje hřiště a zároveň prezentuje 

sportovní areál. Důvodem zvýhodněných podmínek je i fakt, že dříve byl volejbalový 

oddíl součástí tělovýchovné jednoty a působí v areálu již od počátku. 
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Hřiště je pronajímáno převážně pro plážový volejbal a s ním spojené tréninkové 

jednotky v případě využívání volejbalového klubu. Hraní plážového volejbalu však  

není podmínkou, jelikož na písku se dá hrát mnohem více sportů. Z těch, u kterých se 

používá síť v různých výškách, je třeba zmínit plážový tenis, badminton a nohejbal. 

Navíc vzhledem ke konstrukci volejbalových sloupků, které je možno bez větších obtíží 

vysunout, se prostor může využít i k plážovému fotbalu či plážové házené. Beton a 

pouzdra na sloupky jsou totiž bezpečně kryta celou vrstvou písku.  

Pronájem pískového hřiště s sebou přináší velmi širokou nabídku využití, a tím i 

větší počet skupin cílových zákazníků. Méně známé plážové sporty mohou být dobrým 

lákadlem pro zákazníky, kteří rádi vyzkouší něco nového. Nemusí to tedy být jen hráči 

volejbalu. 

 

Součástí služby je: 

 poskytování udržovaného hřiště  

 vybavení na jednotlivé sporty, které bude možno na písku hrát 

 půjčovna hracích potřeb (míčů, raket) 

 bezplatné využívání zázemí (toalety, sprchy, šatny) 

 možnost zakoupení permanentek 

 možnost zamluvení pevných hodin 

 

6.5.2  Cena 

 

Stanovení ceny pronájmu je založeno na stanovení jednotlivých faktorů, jež jí 

ovlivňují. Těmito faktory jsou: 

 náklady 

 konkurence 

 hodnota služby pro zákazníka 
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Náklady v tomto případě představují pouze režii v podobě odpisů, pojištění, 

mezd, oprav a údržby. Tyto náklady se v případě rozšíření sportovního areálu nijak 

výrazně nezmění, proto nejsou nejvhodnější variantou stanovování ceny pronájmu. 

Hlavním vodítkem pro stanovení ceny pronájmu jsou ceny, jež nabízí 

konkurence a hodnota služby pro zákazníka.  

Průměrnou cenou vypočítanou aritmetickým průměrem z cen všech 11 

konkurenčních hřišť je částka 85 Kč/h. Ve výpočtu jsou však zahrnuty i takové extrémy 

jako je 10 Kč/h nebo 50 Kč/h. Tyto výjimečně nízké ceny souvisí i s kvalitou hřišť. 

Nejčastější ceny u kvalitně postavených hřišť podle platných pravidel jsou 100 Kč/h až 

150 Kč/h. 

Dalším faktorem je hodnota služby pro zákazníka. Zde je třeba zdůraznit, že se 

bude jednat o nově vybudované kvalitní hřiště postavené podle oficiálních pravidel, jež 

bude v daném městě bez konkurence. Z těchto důvodů je možné nevolit spodní hranici 

konkurenčních cen, ale tu vrchní, tedy 150 Kč/h. 

Pro přilákání zákazníků může sloužit výhodná cena při zakoupení pernamentky 

na 10 vstupů s 20% slevou 300 Kč. 10 vstupů by pak nestálo 1 500 Kč, ale 1200 Kč. 

Dalším lákadlem pro nové zákazníky může být i zaváděcí vstupné například  

100 Kč/h. 

 

6.5.3  Místo 

 

V této kapitole se hovoří o tom, kde je produkt k dispozici a jak je distribuován 

zákazníkovi. V tomto případě lze pohovořit pouze o místě, kde je možno službu 

využívat, a jak se tam dostat. K distribuci jako takové nedochází, jelikož zákazník musí 

přijít na hřiště, aby službu využil. 

Služba je poskytována na nově vystavěném pískovém hřišti, které se nachází u 

sportovního areálu TJ Sever Žatec. Jak je vidět z následujícího obrázku č. 4, sportoviště 

je situováno mezi řekou a silničním obchvatem města. Celkově se jedná o okraj města. 

Přestože je silnice poměrně frekventovaná, je místo podél řeky oblíbené, především pro 

vycházky nebo jako odpočinkové místo. Silnice je mnohem výš než řeka, a tak nijak 

neruší klid. Navíc pouze v místě na obrázku je takhle blízko. 
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Obr. č. 4 Letecký snímek sportovního areálu 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Prostor u sportovního areálu TJ Sever Žatec, který je k dispozici, je vhodný pro 

výstavbu pouze jednoho regulérního hřiště na plážový volejbal. Regulérním hřištěm je 

myšleno hřiště s dostatečnými rozměry dle oficiálních pravidel a správná orientace 

hřiště – sever-jih. Přestože je výstavba hřiště (odborně nazýváno rete) oproti jiným 

sportovištím relativně jednoduchá a nenáročná, je třeba na ni vyčlenit poměrně velký 

prostor, aby odpovídalo platným pravidlům. 

Existují různé varianty, jak pojmout stavbu hřiště na plážový volejbal. Docela 

často se stává (především na koupalištích), že na úkor velikosti volných zón za 

postranními a zadními lajnami se postaví více hřišť. Taková hřiště sice naprosto vystačí 

letní zábavě u vody, ale hráče, který už plážovému volejbalu rozumí, neuspokojí. 

Nehledě na to, že malé volné zóny představují riziko úrazu. 
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Dobrým nápadem, je stavba, kam se vejdou dvě (byť menší) hřiště, která se 

v případě potřeby dají přestavět na jedno velké regulérní hřiště. V původním návrhu se 

tato varianta také vyskytovala, ale bohužel po konzultaci s projektantem se zjistilo, že 

plocha nemá dostatečné rozměry. Problémem je také nepravidelný tvar vybrané parcely. 

Konečným řešením je tedy jedno hřiště, které je postaveno dle platných pravidel, 

s dostatečně velkými volnými zónami. Celé hřiště je oploceno a zákazníci mohou 

využívat stávající zázemí areálu TJ. 

 

Jak se ke hřišti dostat? 

 

Přesná adresa sportovního areálu je: 

 TJ Sever Žatec 

 Plzeňská 2787 

 438 01 Žatec 

 

Způsob dopravy: 

 

 Osobním automobilem – po Plzeňské ulici dojet ke kruhovému objezdu u 

čerpací stanice Benzina a sjet směrem k ní. Dále pokračovat kolem čerpací 

stanice rovně přes Okurkové náměstí po úzké silnici vedoucí kolem autobazaru a 

podél řeky. Hned za dopravním hřištěm, které bude po levé straně, se nachází 

obě haly, parkoviště a hlavní vstup. Viz obr. č. 5. 

 Autobusem – vystoupit na autobusovém nádraží u hotelu Černý orel a dále 

pěšky přes Kruhové náměstí ulicí Nákladní až ke kruhovému objezdu u čerpací 

stanice Benzina. Dále viz cesta osobním automobilem. 

 Vlakem – vystoupit na hlavním nádraží (v Žatci ještě vlaková stanice Žatec-

západ) a dále pěšky ulicí Rooseveltova třída. Za mostem zatočit doprava do 

ulice U Oharky. Touto ulicí pokračovat až na její konec na Okurkovém náměstí. 

Dále viz cesta osobním automobilem. 
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 Pěšky – využít buď cesty popsané u dopravy autobusem nebo vlakem, nebo jít 

dalšími dvěma přístupovými cestami, které jsou přístupné pouze pěšky (viz obr. 

č. 5). Jedna varianta je podchodem pod ulicí Plzeňská z ulice U Jezu, kdy se 

vyjde přímo u sportovních hal. Druhá varianta je využít podjezdu pod ulicí 

Plzeňská, který propojuje ulici Sládkovu s ulicí U Hřiště, a hned za podjezdem 

zabočit doprava na pěšinu, po které se dojde až ke sportovnímu areálu (ze strany 

budoucího hřiště na plážový volejbal). Viz obr. č. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
                       Sportovní areál         Cesta pěšky z vlakového nádraží 
 
                   

 

 

    Cesta osobním automobilem    Cesta pěšky podchodem 
 
                       Cesta pěšky z autobusového nádraží       Cesta pěšky podjezdem 
 
Obr. č. 5 Schéma cest do sportovního areálu 
Zdroj: vlastní tvorba 

    

 

6.5.4  Propagace 
 

Propagace nového produktu je velmi důležitým krokem k zefektivnění 

návratnosti financí. Problémem je, že bývá poměrně nákladná. Takže vzhledem 

k omezenému rozpočtu, zatím nelze o výrazné propagaci pomocí regionálního rozhlasu 

a novin či televize uvažovat. Prozatím se předpokládá rychlé rozšíření povědomí o 

novém hřišti díky propojenosti volejbalových hráčů v Žatci. Jedná se o malé město 
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(přibližně 20 000 obyvatel), kde se většina volejbalistů navzájem zná. Především díky 

místní amatérské lize a také díky členství ve volejbalovém klubu s velmi početnou 

základnou. Osobní předávání informace je v malé komunitě velmi účinné. Začátkem 

rozšiřování informace o výstavbě je den schválení projektu 

Přesto je propagace podpořena napsáním informačního článku do místního 

týdenníku (Žatecké noviny), kde jsou v předstihu jednoho měsíce a pak jednoho týdne 

do dokončení výstavby čtenářům podány informace o současném stavu a podmínkách 

pronájmu. 

Dalším způsobem propagace je zorganizování propagační brigády. Jedná se o 

protislužbu volejbalového klubu za výhodnou smlouvu o pronájmu nového hřiště. 

Členové klubu roznáší za malou finanční odměnu 150 Kč (z důvodu vytvoření zájmu) 

informační letáky v průběhu přibližně jednoho týdne před dokončením stavby až do 

jejího otevření.  

Poslední propagací jsou 2 velkoplošné reklamní plakáty, které visí na plotě TJ 

Sever Žatec zhruba 1 měsíc před plánovaným otevřením. Jeden plakát je pověšený tak, 

aby byl dobře viditelný ze silnice, a druhý visí z druhé strany na plotě u řeky. 

 

Časový předstih Způsob propagace Náklady 

1 měsíc informační článek v novinách zdarma 

1 měsíc vyvěšení reklamního plakátu 4000 Kč 

1 týden informační článek v novinách zdarma 

1 týden - otevření roznášení letáků 800 Kč, 1500 Kč odměny 

14 dni po otevření informační článek v novinách zdarma 

Tab. č. 21 Přehled propagace 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Popis letáku: 

Počet výtisků:  1000 

Počet roznášejících:  10 

Časový předstih: 1 týden 

Obsah letáku:  co, kdy, kde, otevírací doba, za kolik 

z druhé strany pozvánka na první turnaj týden po otevření, kam se 

přihlásit, symbolické startovné 

Technické údaje: 

 rozměr: A6 (105 x 148 mm) 

 typ papíru: kancelářský (80 g) 

 barevnost: přední i zadní strana černobílá 

 povrchová úprava: žádná 

Náklady:   800 Kč při objednání 6 dní předem 

 

Popis velkoplošného plakátu: 

Počet výtisků:  2 

Umístění:   plot TJ Sever Žatec ze strany silnice a ze strany řeky 

Časový předstih:  1 měsíc 

Obsah plakátu:  pozvání na plážový volejbal na novém hřišti, informace o 

plánovaném otevření, internetová stránka s informacemi a 

telefonní číslo 

Technické údaje: 

 rozměr: 2 490 x 3 560 mm 

 typ papíru: 115 g/m2 lesklý 

 barevnost: přední strana 4 barevná 

Náklady:   2 x 2 000 Kč = 4 000 Kč 
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6.5.5  Materiální prostředí 

 

Když si člověk chce jít zahrát plážový volejbal posuzuje kvalitu služby podle 

kvality hřiště. Je to jediný ukazatel, který člověku může napovědět i při výběru, kam si 

jít zasportovat. Chce-li si zahrát kvalitní volejbal, určitě od hřiště očekává jemný písek 

bez nečistot, nepoškozenou a dobře nataženou síť, správně položené a ukotvené čáry a 

kvalitní míč. Spousta hřišť na plážový volejbal je totiž v souvislosti s cenou 

zanedbávaná a neudržovaná, a tak ani nabízená služba pronajmutí nebude mít velkou 

kvalitu. 

Tím, že je hřiště postaveno nově a podle oficiálních pravidel, nabízená služba má 

velkou kvalitu. Kromě dostatečných rozměrů je v nabídce také: 

 značkové vybavení hřiště (síť, lajny, míče) 

 oplocení hřiště, jak kvůli neoprávněnému vstupu či znečišťování, tak aby se 

zabránilo zdlouhavému chození pro míč 

 místo ve stínu pro nehrající (díky stínící tkanině) 

 dobrý odvod vlhkosti z hřiště, takže případný déšť není překážkou (nebudou se 

vytvářet kaluže) 

 zázemí udržované v čistotě díky pravidelné práci uklizeček 

 možnost zakoupení základního občerstvení přímo na recepci (pivo, limo, káva, 

čaj, drobné pochutiny) 

 možnost ubytování v případě turnajů 

 možnost zakoupení permanentek 

 

Materiální prostředí hřiště zajišťuje opravdu kvalitní nabídku služeb. 
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6.5.6  Lidé 

 

Lidé jsou velmi důležitou součástí poskytování služeb, protože jsou prakticky 

nevylučitelní. Vždy musí existovat někdo, kdo zákazníkovi službu poskytne, komu za ní 

zákazník zaplatí, kdo spravuje celý proces atd. 

V tomto případě tomu není jinak. Nejvíce je do služby zapojován personál 

sportovního areálu, a to konkrétně recepční a údržba.  

Recepční má za úkol komunikovat a jednat s každým zákazníkem, vybírat 

poplatky za pronájem a půjčovné. Buď přímo domlouvá pronájem hřiště nebo jen 

podává informace. A to jak telefonicky, tak osobně. Dále vede údaje o obsazenosti. 

Zároveň musí být schopná řešit vzniklé problémy s technickým vybavením.  

Údržbář pravidelně kontroluje technický stav hřiště a opravuje technické závady 

v co nejkratší době (je-li to v jeho silách). Uklizečky pak udržují čistotu a pořádek 

především v šatnách, sprchách a na toaletách. 

Vedení areálu by mělo motivovat stávající i potenciální nové zákazníky různými 

akcemi, zvýhodněnými hodinami či možnostmi tréninků (veřejné tréninky, 

beachvolejbalové kempy, individuální tréninky,…). 

Součástí služby jsou i samotní zákazníci, proto například jejich dostatečné 

poučení o pravidlech pronájmu a využívání hrací plochy může předejít nepříjemným 

problémům či dokonce konfliktům. 

 

6.5.7  Proces 

 

Službu může využít kdokoli bez žádného omezení. Jedinou podmínkou je 

využívání hřiště k povoleným a předem domluveným činnostem. Za úmyslné 

poškozování hrací plochy a jejího vybavení či za porušování provozního řádu budou 

vybírány pokuty. 
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Pokud zákazník projeví zájem o využití pískového hřiště, má tři možnosti, jak 

uspokojit svoji potřebu: 

1. Přijde do sportovního areálu, na recepci zjistí, zda je hřiště volné, a pokud ano, 

zaplatí předem stanovený poplatek a může si jít zahrát. Pokud hřiště 

momentálně volné nebude, může si zamluvit jinou konkrétní hodinu. 

2. Přijde do sportovního areálu a na recepci si na konkrétní jméno zamluví volnou 

hodinu. 

3. Nejjednodušší variantou je telefonická objednávka volné hodiny (opět na 

konkrétní jméno). 

 

V případě, že se hráči na objednanou hodinu nedostaví alespoň půl hodiny 

předem, tato objednávka jim bude stornována a volné hřiště poskytnuto případným 

dalším zájemcům, popřípadě náhradníkům. Pokud by totiž zákazník chtěl hrát pouze 

v konkrétní čas, který by byl již zarezervován, mohl by se zapsat jako náhradník, 

zanechat na sebe kontakt a v případě, že by první zájemce nedorazil včas, možnost 

pronájmu by připadla náhradníkovi. 

V každém případě službu zákazníkovi zprostředkuje recepční. Protože je 

v areálu TJ Sever Žatec recepce otevřena neustále (kvůli ubytovně), je možné volat a 

rezervovat hřiště prakticky kdykoli. 

Před každou rezervací musí zákazník oznámit, na jakou činnost si chce hřiště 

pronajmout. Nejen kvůli kontrole dodržování pravidel, ale také kvůli tomu, aby hřiště 

na požadovanou činnost bylo připraveno. Za to odpovídá údržba.  

Z praktických důvodů se nepředpokládá demontáž sloupků kvůli jedné či dvěma 

hodinám. Změna výšky sítě ano, ale ne odstraňování sloupků. Taková přeměna hřiště by 

zabrala příliš mnoho času z hrací doby. Nicméně tato možnost tu je (např. pro delší 

pronájmy či různé akce). 

Poté, co zákazník zaplatí za časový úsek, kdy má v plánu využívat sportoviště, 

může si za poplatek půjčit míč, za vratnou zálohu půjčit klíč od skříňky v šatně, a 

odebere se na hřiště, kde může v domluvený čas začít sportovat. Do konce zaplacené 

doby je zákazník povinen vrátit hřiště do původního stavu, jako když tam přišel. Za 

tento stav odpovídá a pokud jej nedodrží, může být po něm požadována pokuta. Kromě 
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úklidu, musí také včas vrátit zapůjčený míč. Po vrácení klíče od skříňky dostane zpět 

zálohu. Tím končí celý proces využití služby. 

 

6.6  Materiální zdroje 

 

V této kapitole je podrobně charakterizován průběh a postup výstavby hřiště na 

plážový volejbal, které je právě materiálním zdrojem pro poskytování služby – 

pronájmu hřiště.  

Začátek je věnován popisu parcely, kde se hřiště má nacházet, a odůvodnění 

volby tohoto místa. Poté se kapitola věnuje tomu, jak vlastně takové hřiště má vypadat, 

jak vypadá to plánované (včetně použitých materiálů) a jak je zasazeno do vymezeného 

prostoru. Zmínka je také o postupu výstavby, časové náročnosti a o tom, kdo všechno se 

na takové stavbě musí podílet. V závěru je nastíněno zázemí hřiště, které je velmi 

důležitým prvkem k uspokojení zákazníka. 

 

6.6.1  Popis parcely 

 

Zvolená parcela pro výstavbu hřiště se nachází těsně vedle sportovního areálu TJ 

Sever Žatec. TJ je zároveň vlastníkem těchto pozemků, včetně parcely číslo 438/22, na 

níž bude hřiště stát (viz obr. č. 6). 
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Obr. č. 6 Rozdělení parcel u sportovního areálu 
Zdroj: www.katastrnemovitostinahlizeni.cz  

 

Parcela je situována mezi řekou a silničním obchvatem města, který se však 

nachází v jiné výškové úrovni, je oddělen živým plotem, a proto nebude docházet 

k hlukové zátěži sportoviště. 

V současné době má tato parcela asfaltový povrch. Dříve byla využívána jako 

parkoviště, později jako hřiště pro různé dětské hry, závody a soutěže. Dodnes její okraj 

slouží jako příjezdová cesta k vodnímu dílu – jezu s přechodem pro ryby, jenž je 
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v majetku státního podniku Povodí Ohře. Tato cesta bude i nadále respektována a 

zachována. 

Nyní je plocha využívána jen zřídka, proto její přeměna na nový sportovní 

prostor, může být přínosem. Díky její blízkosti celému areálu, a tím pádem využívání 

společného zázemí šaten, sprch a recepce, se ušetří na investicích do vlastního zázemí a 

obsluhy. Navíc po konzultaci s projektantem se dospělo k názoru, že stávající povrch 

lze pro stavbu hřiště ponechat. Čili žádné výkopové práce nebudou muset probíhat a 

ušetří se další náklady. 

 

6.6.2  Charakteristika hřiště na plážový volejbal dle platných předpisů 

 

Kompletní znění pravidel s charakteristikou hřiště pro plážový volejbal je 

přiloženo v příloze č. 7. Zde jsou zdůrazněné pouze nejdůležitější rozměry a náležitosti. 

Hrací plocha (viz obr. č. 7) se skládá z hřiště a volné zóny. Samotné hřiště 

ohraničené lajnami má rozměry stanovené na 16 x 8 m. Kolem celého hřiště musí být 

tzv. volná zóna, která je minimálně 3 m široká a optimálně pak 5 m (pro světové 

soutěže FIVB). Nad hřištěm musí být volný prostor až do výšky 7 m. 

3 – 5 m

3 
– 

5 
m

 

 16 m

8 
m

 

10
 m

 

   volná zóna 

   hřiště 

Legenda: 

Obr. č. 7 Rozměry hřiště dle pravidel 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Orientace hřiště se doporučuje sever-jih, protože slunce pak svítí na hřiště 

spravedlivě celý den (viz obr. č. 8). Nestane se, že ráno nebo večer budeme na jedné 

straně hřiště koukat přímo do ostrého slunce, zatímco náš soupeř bude mít krásný 

výhled se sluncem v zádech. Orientace západ-východ je extrémem, který velmi 

znepříjemňuje a ztěžuje hru. 

 

 

ZÁPAD VÝCHOD 

Obr. č. 8 Správná orientace hřiště 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Písek musí být tvořen z jemných uvolněných zrn o správné hrubosti. Nesmí být 

příliš hrubý, aby nezpůsobil zranění, a zároveň nesmí být příliš jemný, aby neprášil a 

nelepil se na kůži. Doporučuje se křemičitý písek sklářský nebo říční s frakcí (zrnitostí) 

kolem 0,35. Minimální hloubka písku musí být 40 cm. Pod ním musí být textilie, která 

zabraňuje propadání písku do země a pomáhá odvádět vlhkost. Jedná se o tzv. 

geotextílii. Používá se například při stavbách silnic nebo železnic. Pod touto geotextílií 

by měla být asi 40 – 50 cm vrstva jemnějšího a hrubšího štěrku nebo makadam. Jedná 

se o velmi důležitou vrstvu, která propouští vodu směrem dolů, aby se na písku 

nevytvářely louže (viz obr. č. 9). Může se pak hrát i za deště. 
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Dalšími náležitostmi hřiště (viz obr. č. 10)  jsou obvodové čáry (pásky široké 5 – 

8 cm), sloupky pro pověšení sítě, objímky, síť, anténky, hráblo a míč. Sloupky musí být 

kulaté, hladké a vysoké 2,55 m. Zapuštěné do země jsou ve vzdálenosti 0,7 – 1 m od 

bočních čar a musí být obalené polstrováním, aby se zamezilo zraněním. Síť je dlouhá 

9,5 m a široká 1 m. Nad úrovní bočních čar jsou k síti připevněny pásky a anténky o 

délce 1,8 m. Hráblo je velmi důležitým nástrojem pro udržování hřiště. Jako každému 

neumělému hřišti, je i pískovému třeba věnovat patřičnou pozornost při úklidu. Míč 

musí být z pružného materiálu, který nepohlcuje vlhkost. Jeho obvod je 66 – 68 cm a 

váha 260 – 280 g. 

1 
m

 

1,
8 

m
 

 
9,5 m 

2,
55

 m
 

Obr. č. 10 Rozměry sítě a sloupků dle pravidel 

5 – 8 cm 

Obr. č. 9 Doporučovaná skladba hřiště 
Zdroj: vlastní tvorba 

40 cm písek 

geotextílie 

40 – 50 cm  

štěrk nebo makadam 

50 – 80 cm pouzdro na sloupek 

345 - 375 cm sloupek 

1 m 

Zdroj: vlastní tvorba 
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6.6.3  Zasazení hřiště na parcelu č. 438/22 

 

Tvar parcely č. 438/22, jak je již vidět z obr. č. 6, je hodně nepravidelný. Proto 

je třeba stanovit priority při zasazování hřiště. V tomto projektu jsou hlavní prioritou 

dostatečné rozměry volných zón, aby nehrozilo riziko zranění při hře. Další prioritou je 

snaha natočit hřiště co nejvíce ve směru sever-jih. Vzhledem k orientaci celé parcely 

není možné postavit hřiště v ideálním natočení, proto po konzultaci s projektantem je 

vytvořen kompromis, který je nakreslen na následujícím obrázku č. 11. 

Legenda: 
 
        Hřiště 

        Volné zóny 

         Tenisové hřiště 

         Příjezdová cesta 

         Řeka  

         Plot 

438/22 

Obr. č. 11 Zasazení hřiště na parcelu č. 438/22 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Hřiště je zasazeno doprostřed asfaltové plochy tak, aby nebyla narušena 

příjezdová komunikace a zároveň zůstal dostatečný prostor pro otáčení vozidel údržby 

vodního díla (na obr. č. 11 dolní cíp parcely). Hrací plocha s celým areálem spojuje plot 

s vrátky. Přístup ke sprchám a šatnám je tedy bezproblémový. Natočení celého hřiště je 

stanoveno na 20° směrem na východ, čili se nejedná o markantní změnu od ideálního 

směru a slunce by nemělo ani brzy ráno, ani navečer příliš znepříjemňovat hru. V okolí 

se zároveň nachází dostatek místa pro snadnou výstavbu hřiště i pro následný snadný 

přístup ke hřišti. 
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6.6.4  Charakteristika plánovaného hřiště v Žatci 

 

Samotné hřiště má samozřejmě rozměry 8 x 16 m. U volných zón je dodržena 

minimální šířka 3 m, ale za zadními čarami jsou rozšířeny na 4 m. Všeobecně se 

doporučuje spíše delší než širší hrací plocha vzhledem k nejčastějšímu směru letu míče i 

kvůli dostatečnému prostoru pro podání. Celková délka hrací plochy je tedy 24 m a 

šířka 14 m. Sloupky, na pověšení sítě jsou zasazené 1 m od postranních čar, jejich délka 

je předepsaných 2,55 m.  

Celá hrací plocha je oplocena 3 m vysokým pletivem, které drží stejně vysoké 

sloupky. Na pletivu do výšky 2 m je umístěna stínící tkanina pro vytvoření alespoň 

malého stínu pro odpočinek nebo pro diváky. Kolem dokola těsně za plotem stojí zídka 

z betonových tvárnic, které se pomocí výztuží zakotví do země a vylijí betonem. Zídka 

je stejně vysoká jako povrch písku. Zídka se nachází až za plotem, nehrozí tedy 

nebezpečí zranění. Aby se zabránilo ubývání písku rozsypáváním mimo hřiště, je na 

pletivo natažena folie.  

Hřiště se plotem spojí s celým areálem a propojí vrátky. Ta se nachází i na obou 

stranách spojovacího prostoru, aby se kdykoli dalo rychle dostat mimo hřiště (např. pro 

míč, který by přeletěl plot). Zároveň může tento prostor sloužit pro odkládání věcí, jež 

nejsou pro hru nezbytné, a pro umístění odpadkového koše. Propojení spojovacího 

prostoru s hřištěm není vrátky, nýbrž se jedná o otevřený vchod s dvěma schody. 

Veškeré informace zobrazuje následující obrázek č. 12. 
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Jediná odlišnost od doporučované skladby hřiště je v nejspodnější vrstvě. Místo 

makadamové nebo štěrkové výplně se zachová stávající asfaltový povrch (viz obr. č. 

13). Původně parcela sloužila jako parkoviště, tudíž má plocha správný sklon pro odvod 

vody, a projektant tedy tuto variantu schválil s tím, že pod geotextílií budou položeny 

drenážní trubky pro ještě efektivnější odvod vody (viz obr. č. 12). Hlavním důvodem 

této změny je podmínka nízkého rozpočtu. Bez výkopových prací a makadamu se ušetří 

velká částka. Každopádně stávající povrch je uznán jako vyhovující pro stavbu hřiště. 

 

0,4 m písek 

geotextílie 

stávající asfaltová 

plocha 

 0,5 m pouzdro na sloupek 

3,45 m sloupek na síť 

Obr. č. 13 Struktura navrhovaného hřiště 
Zdroj: vlastní tvorba 

4 m sloupek v plotě

0,4 m zídka 
z betonových tvárnic 

 0,8 x 0,5 x 0,5 m betonová výplň 

 1 m betonová výplň 

Obr. č. 12 Plánek navrhovaného hřiště 
Zdroj: vlastní tvorba 

4 m 

3 
m

 

 16 m

8 
m

 

10
 m

 

Legenda: 

              volná zóna                  sloupky              drenážní trubka 

              hřiště                          zídka z betonových tvárnic            branka 

              plot               schody 

 2,4 m 2,
3 

m
 

  4 m 

5 m 

   
   

5 
m
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6.6.5  Postup výstavby 

 

Celá stavba, resp. rekonstrukce stávající asfaltové plochy, zahrnuje tyto kroky: 

 

1. Vytyčení stavby geodetem 

2. Výkopové práce pro sloupky 

3. Betonové zajištění sloupků na plot 

4. Betonové zajištění pouzder pro sloupky na síť a jejich zasazení  

5. Instalace výztuží zídky, položení a zalití betonových tvárnic 

6. Položení drenážních trubek 

7. Oplocení 

8. Položení geotextílie 

9. Zavezení hřiště pískem 

 

Ad 1)  Geodet na základě vytyčovacího výkresu, který je součástí dokumentace 

k celé stavbě, provede vytyčení stavby. Geodet musí mít oprávnění provádět geodetické 

práce. 

Ad 2)  Pro zasazení sloupků do dostatečné hloubky musí být do asfaltobetonu 

vyřezané otvory a vykopané díry. Jedná se o sloupky k uchycení sítě (rozměry otvorů 

asi 0,5 x 0,5 x 0,8 m) i o sloupky, které drží pletivo (rozměry otvorů asi 0,35 x 0,35 x 1 

m). Toto jsou jediné výkopové práce celého projektu. Vzdálenost jednotlivých sloupků 

v obvodovém plotě je na kratší straně přibližně 2,3 m, na té delší 2,4 m. Další sloupky 

ještě drží plot, který spojuje hřiště s areálem. 

Ad 3)  Do vykopaných otvorů  se pouze zasadí sloupky a zalijí se betonem. 

Sloupky pro oplocení mají průměr 8 cm, jejich podzemní část měří 1 m a nadzemní část 

3 m. Rohové sloupky jsou v polovině opatřeny vzpěrami pod úhlem 45°. Vzdálenosti 

sloupků se nedoporučují delší jak 3 m. Vzhledem k výšce plotu, která činí 3 m, se 

sloupky umístí blíž, a proto jsou vzdálenosti rozpočítány na 2,3 a 2,4 m. Celkový počet 
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sloupků plotu (včetně spojovací části) je 36. Součástí plotu jsou také 2 branky, jedna 

větší, jedna menší. 

Ad 4)  Do vykopaných otvorů se nejprve zasadí pouzdra na sloupky, která se 

okolo zalijí betonem. Následně (po vytvrdnutí betonu) se do pouzder zasunou sloupky. 

Úroveň betonu i pouzdra je pod úrovní písku, proto bude možné sloupky demontovat a 

poskytnout hřiště i na jiné sporty, aniž by hrozilo zranění o beton nebo pouzdro. Při 

demontáži se musí v písku vykopat díra, poté vyjmout sloupek z pouzdra a pouzdro 

zakrýt víčkem. Sloupky na síť o průměru 10,2 cm budou mít 0,9 m pod zemí a 2,55 m 

nad zemí. 

Ad 5)  Vně budoucího plotu se zapustí do země výztuže, které musí zpevňovat 

zídku. Betonové tvárnice jsou 39 cm dlouhé, 15 cm široké a 19 cm vysoké. Zalijí se 

betonem a postaví se na nich ještě jedna řada, jež se taktéž zalije betonem. 

Ad 6)  Pod pískovou plochou a geotextilií jsou položeny dvě drenážní trubky, 

jak je vidět na obr. č. 12. Jejich úkolem je odvádět veškerou vlhkost z hřiště na 

zbývající část asfaltové plochy. Trubky vedou skrz betonovou zídku a jsou ještě obalené 

filtrační geotextilií, aby s vodou neodcházel i písek.  

Ad 7)  Plot je vyroben z poplastovaného pletiva až do výšky 3 m. Ohraničuje 

nejen hrací plochu, ale také spojovací prostor s areálem. K napnutí a připevnění pletiva 

je třeba použít napínací a vázací drát. Součástí plotu jsou také 2 branky, jedna větší, 

jedna menší. Obě jsou umístěné ve spojovacím prostoru (viz. obr. č. 12). Stávající 

branka, která se nachází v oplocení sportovního areálu, slouží jako vchod na hřiště. Celé 

hřiště bude alespoň částečně stíněno tkaninou, která až do výšky 2 m pokrývá pletivo. 

Zároveň se ještě musí na plot umístit folie o výšce zhruba 0,5 m, jež zabrání unikání 

písku mimo hřiště. 

Ad 8)  Těsně před navezením písku, se hrací plocha pokryje geotextilií, která 

zabrání propadání písku a zároveň absorbuje vlhkost. 

Ad 9)  Posledním krokem k dokončení celé rekonstrukce je navezení písku a 

jeho zarovnání na rovnou 40 cm vrstvu. 

Po těchto krocích již nezbývá nic jiného než napnout síť, správně natáhnout a 

ukotvit čáry, koupit správný míč a může se začít hrát. 
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6.6.6  Časový plán 

 

1. den: vytyčení geodetem, výkopové práce včetně řezání asfaltobetonu na povrchu   

              parcely, odvezení suti na skládku 

2. den: dovezení materiálu, příprava zdění, instalace výztuží zídky (roksor) 

3. den: umístění betonových tvárnic, drenáž 

4. den: zalití sloupků, pouzder a tvárnic betonem 

 

(týdenní technologická přestávka na vytvrdnutí betonu) 

 

5. den: zasazení sloupků, oplocení,  

6. den: natažení stínící tkaniny a ochranné folie, položení geotextilie, navezení 

písku 

 

6.6.7  Zázemí hřiště 

 

Každé sportoviště by se nemělo obejít bez zázemí, jenž zahrnuje především 

sociální zařízení (toalety, sprchy) a šatny. U plážového volejbalu je takovéto zázemí 

nezbytností kvůli převlékání do plavek, šortek apod. a hlavně kvůli očištění od písku. 

Velkou výhodou tohoto projektu je fakt, že zázemí není třeba budovat, jelikož se 

nachází v klubovně vedle tenisového kurtu (viz obr. 3) a je možno jej využívat. Další 

šatny se sprchami se ještě nachází v budově hlavní haly. 
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6.7  Finanční rozpočet na projekt výstavby hřiště pro plážový volejbal 

  

Podrobný rozbor nákladů na výstavbu hřiště a nákladů s výstavbou spojených se 

nachází v příloze č. 1. 

V následujících tabulkách jsou jednotlivé položky sdruženy do nákladových 

okruhů. 

 

6.7.1  Náklady na stavební materiál 
Položka Částka v Kč 

Pletivo 9 900,- 

Sloupky 24 480,- 

Doplňky 21 216,- 

Drenáž 10 445,- 

Tvarovky 18 816,- 

Roksor 3 951,- 

Beton 5 174,- 

Písek 45 158,- 

Doplňky hřiště (např. síť, čáry, sloupky,…) 16 452,- 

Celkem 155 592,- 

Tab. č. 22 Náklady na stavební materiál 

Zdroj: vlastní tvorba 
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6.7.2  Náklady na práci 
Položka Částka 

Geodetické vytyčení stavby 3 000,- 

Dovoz betonu 400,- 

Dovoz písku 7 800,- 

Lešení 25 000,- 

Řezání povrchu a hloubení 9 650,- 

Odvoz materiálu na skládku 1 500,- 

Betonování 7 500,- 

Drenáž 5 900,- 

Pokládka písku 1 700,- 

Propagace 6 300,- 

Celkem 68 750,- 

Tab. č. 23 Náklady na práci 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

Celkové náklady:  224 342 Kč 

 

6.7.3  Odhad tržeb 

 

 Odhad tržeb představuje jen hrubý nástin denních, týdenních, měsíčních a 

ročních tržeb. Podkladem pro výpočet je předpoklad ceny pronájmu 150 Kč/h a 2/3 

obsazení hřiště, což během jednoho dne může znamenat 6 hodin. Délku sezóny omezuje 

počasí. Přesto není otevírací doba stanovena, takže při pěkném počasí si zákazník může 

přijít zahrát i například v dubnu nebo říjnu. Pro výpočet roční tržby je ale použita doba 

4 měsíců, které jsou nejčastěji považovány za letní sezónu vhodnou pro plážový 

volejbal. 
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Hrubý výpočet je znázorněn v následující tabulce č. 24. 

 

Časový úsek Počet hodin Tržba v Kč 

1 den    6 900,- 

1 týden   42 6 300,- 

1 měsíc 168 25 200 - 

1 rok 672 100 800,- 

Tab. č. 24 Hrubý odhad tržeb 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

 Pokud by sezóna vyšla podle výše zmíněných předpokladů, roční tržba by byla 

zhruba 100 000 Kč, což při pominutí ostatních ročních nákladů může znamenat, že do 

tří let by byla investice do výstavby hřiště zpět. 
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7. ZÁVĚR 
 

 Marketingový plán, jež za přispění několika odborníků (především 

v technických a rozpočtových věcech) vznikl, je nástroj představující souhrn veškerých 

informací potřebných k vytvoření jakési představy o struktuře celého projektu.  

 Aby se vůbec mohla myšlenka nového hřiště ve sportovním areálu navrhnout 

vedení TJ Sever Žatec, je třeba umět celý projekt důkladně a přehledně představit a 

především jej dobře odůvodnit. I k tomu marketingový plán dostatečně poslouží. 

 Bohužel v současné době není zatím možné zjistit zpětnou vazbu na tento 

projekt, jelikož návrh se bude moci předložit až na následující valné hromadě 

tělovýchovné jednoty, jejíž datum ještě není stanoveno. 

 Možnosti výsledků návrhu jsou různé. Předpokladem není okamžité schválení 

projektu, ale cokoli mimo okamžitého zamítnutí bude úspěchem mé práce. 

 Pokud by však projekt byl zamítnut, může posloužit komukoli jinému jako 

hrubý návod na výstavbu jiného hřiště. Práce obsahuje všechny důležité kroky, na které 

se při plánování výstavby hřiště na plážový volejbal nesmí zapomenout. Zároveň 

umožňuje vytvořit si obrázek o tom, jak náročná stavba může být a v jakých 

podmínkách je realizovatelná, protože jako většina sportovišť je i tato náročná na 

prostor a vhodné prostředí. Na druhou stranu výstavba jako taková není nijak složitá a 

nezabere moc času. 

 Nevýhodou tohoto projektu je prostor dostačující pouze pro jedno hřiště. Ideální 

představou je pro široké okolí Žatce beachvolejbalový areál s větším počtem hřišť, jež 

poskytuje spoustu možností na rozvoj, jako je např. budování kvalitního zázemí nebo 

zastřešení a možnost zimního provozu. I z důvodu pořádání větších turnajů, jež lákají 

spousty nových hráčů.  

 Proto bych případným zájemcům o výstavbu hřiště na plážový volejbal 

doporučovala, aby se snažili stavět alespoň 2 hřiště, protože už jen tato skutečnost je ve 

velké většině výhodou oproti konkurenci. 

 Věřím, že časem v Žatci hřiště na plážový volejbal vznikne, ať už za přispění mé 

diplomové práce nebo bez, a že se bude těšit velkému zájmu z řad hráčů i veřejnosti.
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Příloha č. 1 – finanční rozpočet 
 
 
Náklady na stavební materiál     
     

Pletivo Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Obvod hřiště  2 x 24 + 14 + 5 67 m   
Spoj s areálem  2 + 3 5 m   
Celkem    72 m   
1 role    25 m   
Počet rolí 72/25 3 ks   
Výška plotu   3 m   
Cena pletiva         
3 role pletiva výšky 2 m 65 Kč/m x 25 m x 3 4 875 Kč   
3 role pletiva výšky 1 m 33 Kč/m x 25 m x 3 2 475 Kč   
Celkem   7 350 Kč   8 820 Kč 
     
     

Napínací drát Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Délka pro 75 m pletiva 75 x 5 vrstev 375 m   
Cena 1 role 26 m   60 Kč   
Počet rolí 375/26 15 ks   
Celkem 15 x 60 900 Kč   1 080 Kč 
     
     

Doplňky k oplocení Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Vázací drát   200 Kč   
Stínící tkanina 80 m 80 x 31 Kč/m 2 480 Kč   
Malá branka   5 000 Kč   
Velká branka   10 000 Kč   
Celkem   17 680 Kč  21 216 Kč
     
     

Sloupky Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Sloupky výška 4 m 36 ks x 320 Kč 11 520 Kč   
Vzpěry  12 ks x 250 Kč 3 000 Kč   

Beton pro zalití sloupků 
0,35 x 0,35 x 1 x (36 + 
12) 5,88 m3   

Cena betonu 5,88 x 1000 Kč/m3 5 880 Kč   
Celkem   20 400 Kč  24 480 Kč
     
     

Drenáž Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Drenážní trubky 40 m x 100 Kč/m 4 000 Kč   

Drenážní geotextilie 24 m x 14m 336 m2   

  336 x 14 Kč/m2 4 704 Kč   
Celkem   8 704 Kč  10 445 Kč
     

  



 

     
Tvarovky 

KB 0,39 x 0,15 x 0,19 m 
Výpočet Výsledek Jednotka 

Cena s 
DPH 

Počet tvarovek na délku 24/0,39 62 ks   
Počet tvarovek na šířku 14/0,39 36 ks   
Počet tvarovek celkem na 2 vrstvy (2 x 62 + 2 x 36) x 2 392 ks   
Celkem 392 x 40 Kč/ks 15 680 Kč  18 816 Kč
     
     

Roksor Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Délka roksoru 0,5 m x 392 ks tvárnic 196 m   
Váha roksoru 0,6 kg/m x 196 m 117,6 kg   
Cena roksoru   28 000 Kč/t   
Celkem 28 000 x 0,1176 3 293 Kč   3 951 Kč 
     
     

Beton na vylití tvárnic Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 

Množství betonu na 1 tvárnici 0,39 x 0,15 x 0,19 0,011 m3   

Celkové množství betonu 392 x 0,011 4,312 m3   

Celkem 1000 Kč/m3 x 4,312 m3 4 312 Kč   5 174 Kč 
     
     

Písek Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 

Množství 24 x 14 x 0,4 134,4 m3   
Váha písku 134,4 x 2 268,8 t   
Celkem 268,8 x 140 Kč/t 37 632 Kč  45 158 Kč
     
     

Doplňky Výpočet Výsledek Jednotka 
Cena s 

DPH 
Sloupky na síť   6 700 Kč   

Beton na zalití (0,8 x 0,5 x 0,5) x 2  0,4 m3   

Cena betonu 0,4 x 1000 Kč/m3 400 Kč   
Pouzdro na sloupky 2 x 660 1 320 Kč   
Víčko na pouzdro 2 x 375 750 Kč   
Síť   2 300 Kč   
Anténky   290 Kč   
Čáry   800 Kč   
Hrablo 2 x 575 1 150 Kč   
Celkem   13 710 Kč  16 452 Kč

     

Celkem za materiál       155 592 Kč
     
     
     
     
     
     
     
     

  



 

  

Odhad nákladů na práci       
Cena s 

DPH 
Geodetické vytyčení stavby         3 000 Kč 
Dovoz betonu        400 Kč 
Dovoz písku         7 800 Kč 
Půjčka lešení     15 000 Kč
Dovoz lešení        10 000 Kč
Řezání stávajícího povrchu      7 250 Kč 
Hloubení jam         2 400 Kč 
Odvoz vyhloubeného materiálu na skládku     1 500 Kč 
Betonování         7 500 Kč 
Uložení drenážních trubek      5 000 Kč 
Uložení geotextilie           900 Kč 
Pokládka písku      1 700 Kč 

Propagace         6 300 Kč 

Celkem za práci        68 750 Kč
     
     

Celkové náklady na výstavbu       224 342 Kč
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Příloha č. 4 – Stanovy TJ Sever Žatec 
 

S T A N O V Y 
TJ Sever Žatec 

___________________________________________ 
 

I. 

Základní ustanovení 

 
1. TJ Sever Žatec (dále jen TJ), je dobrovolným sdružením fyzických a 

právnických osob provozující tělovýchovu, sport, a osvětovou činnost. 
2. Znak TJ má tvar štítu, s tmavomodrým pruhem na horním obvodu a na spodním 

zaobleném obvodu. V horním pruhu s bílým nápisem TJ SEVER a v dolním 
pruhu s bílým nápisem ŽATEC. Střed štítu je rozdělen na dvě pole, levé bílé a 
pravé bleděmodré. V bílém poli je červená střelka. Obdobně je řešena i vlajka 
klubu s tím, že úzký  tmavomodrý pruh je u žerdi bez nápisu a pole je členěno 
na horní bílé s červenou střelkou a dolní bleděmodré.  

3. Sídlem TJ je Sportovní areál, Plzeňská 2787, Žatec, PSČ 438 01. 
4. Identifikační číslo organizace je : 00556548. 
 

   
II. 

Poslání a cíle 

 
1. Základním posláním TJ je : 

 
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a 

tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména pak mládeže, 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména 
vlastní činností,  

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která 
vlastní nebo užívá, 

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ 
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 
umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury 
vůbec, 

f) hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím 
účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. 
ČSTV, ASPV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci, 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, 
kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně 
prospěšných prací, organizační a osvětovou činností; 



 

III. 

Orgány TJ 

 
1. Orgány TJ jsou : 

 
a) valná hromada, 
b) výkonný výbor, 
c) revizní komise. 

 
2. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze zástupců všech 

sdružených oddílů/klubů. Na valnou hromadu vysílá oddíl/klub delegáty 
podle zásady, že za každých 10 započatých dospělých členů oddílu/klubu je 
vysílán 1 delegát. Rozhodující je stav členské základny k 1.1. toho roku ve 
kterém se koná VH, v návaznosti na číselnou statistiku ČSTV.  
Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za dva roky. Pokud o její 
svolání požádá 1/3 členů TJ, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se 
nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. 

 
 3. Valná hromada zejména : 

a) rozhoduje o zániku TJ a v tomto případě současně i o majetkovém 
vypořádání, 

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ, 
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ, 
d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů 

výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté, 
e) rozhoduje o zřízení nového oddílu (odboru), nebo klubu 
f) rozhoduje o zrušení oddílu (odboru), klubu, nebo organizace 

v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem 1/ 
g)   schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje  

             rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům (odborům). 
h) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období, 
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve 

kterých upraví vztahy TJ. 
_______________________________________________________________________ 

1/  zejména zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech 
delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí 
souhlasu aspoň  3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční 
většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 
přítomných.   

Valnou hromadu svolává předseda TJ. 
 

 5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor 
zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. 
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, 
přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 

 

  



 

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské 
základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka (místopředsedu) a 
hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný 
výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 

 
7. Výkonný výbor zejména : 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 
b) organizuje a řídí činnost TJ, 
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, 

hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, 
ČSTV, jiných organizací a fyzických osob, 

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ, 
e)   spolupracuje se sportovními svazy,  
f)   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky,   
     ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami, 
g)  k zabezpečení činnosti TJ vytváří profesionální aparát v nezbytně   
     nutném rozsahu. 

 
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných. 

 
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích 

členů a její statut schvaluje valná hromada. 
 

 
IV. 

Společné zásady členství 

 
 1. Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, 
která souhlasí   s  posláním  TJ.  O přijetí za člena rozhodují výbory jednotlivých složek 
TJ, z pověření  výkonného   výboru TJ, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to 
podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.  
 2. Výši členských příspěvků stanoví  výkonný výbor TJ. 
 3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. realizuje každá složka TJ 
dle pokynů svých nadřízených (svazových) orgánů, nebo ji upraví valná hromada svým 
interním předpisem. 
 

V. 

Práva a povinnosti členů 

 
1. Základní práva řádných členů TJ jsou : 

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, 
tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci 
svého oddílu, tak v rámci TJ jako  celku a to za podmínek Stanov TJ 
a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též 
podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v TJ  závazně  přijaty,  

  



 

b) účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   
svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem 
podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají, 

c) uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   
povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím  zástupce oddílu  
v orgánech TJ, 

d) účastnit se jednání orgánů TJ, jedná - li se o jeho činnosti nebo 
chování, 

e) volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů TJ. 
   

2. Základní povinnosti řádného člena jsou : 
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní etické a 

mravní normy sportovce, 
b) plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  TJ,  
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení 

jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno 
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky 

související s jeho  členstvím a činností  v TJ, pokud  o tom příslušný 
orgán TJ podle stanov rozhodl, 

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 
 
 

3. Řádné členství zaniká : 
a) vystoupením člena,  
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí 

rozhodují výkonné výbory jednotlivých složek TJ, 
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, 

o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor TJ, 
d) úmrtím člena či zánikem TJ (dobrovolným  rozpuštěním, sloučením 

s jiným  sdružením anebo pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  
o jeho  rozpuštění). 

 
 

VI. 
 

Oddíly (odbory) a kluby 
 

1.  Oddíl (odbor) je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu. 
  Oddíl (odbor) se ustavuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý 

druh sportu.  
     O ustavení a rozpuštění oddílu (odboru) rozhoduje valná hromada TJ.  
     Ve své činnosti je oddíl (odbor) povinen dodržovat stanovy TJ, plnit závazky 

a úkoly vyplývající z vnitřních předpisů a směrnic TJ a z rozhodnutí orgánů TJ. 
 

2. Orgány oddílu jsou : a ) členská schůze b) výbor oddílu. 
 

3. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. 
Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů 
oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň ½ všech členů oddílu. K platnosti 

  



 

usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných 
členů s hlasem rozhodujícím. 

Členská schůze je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny 
orgánům TJ a to zejména : 

a) volí výbor oddílu v minimálním počtu tří členů, 
b) volí delegáty na valnou hromadu TJ, 
c) projednává zprávu o činnosti oddílu, 
d) projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu, 
e) rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí. 

 
4. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který řídí činnost oddílu mezi 

členskými schůzemi. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x čtvrtletně; schůzi 
výboru svolává předseda oddílu nebo pověřený člen výboru. 
 

Výbor oddílu zejména : 
 

a) zabezpečuje usnesení členské schůze, 
b) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné 

pravomoci členské schůze. 
 

5. Za oddíl ve vztahu k TJ, jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a 
dále pak členové výboru na základě zmocnění. 
 

    Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, 
přičemž : 
 

a) udržuje a provozuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své 
činnosti využívá, 

b) vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost, 
c) organizuje sportovní soutěže, 
d) další působnost oddílu může vymezit valná hromada TJ. 

 
 

6. Oddíly/kluby, které jsou členy TJ, jsou občanská sdružení s vlastní právní 
subjektivitou. 
 
 7.  Členství oddílů/klubů s vlastní právní subjektivitou vzniká rozhodnutím valné 
hromady TJ na základě písemné přihlášky. Bližší vzájemná práva a povinnosti mohou 
být upraveny ve smlouvě uzavřené mezi TJ a oddílem/klubem. 
Vnitřní organizaci oddílu/klubu upravují jeho vlastní stanovy registrované u MV ČR, 
které však nesmí být v rozporu se stanovami TJ a musí zachovat ve svém názvu název 
TJ (Sever Žatec). 
Členové oddílu/klubu se prostřednictvím svého členství v oddílu/klubu stávají členy TJ 
a mohou tak realizovat práva a povinnosti člena TJ podle těchto stanov. 
 

 
 
 
 
 

  



 

  

VII. 
 

Majetek TJ a hospodaření 
 

 1.  Zdrojem majetku TJ jsou zejména : 
- příspěvky členů TJ, 
- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní hlavní činností TJ 

zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních 
zařízení, která TJ vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, 
tělovýchovné a turistické činnosti, 

- příjmy případně dosahované v souvislosti s vedlejší hospodářskou 
činností;  

 
- příspěvky a dotace od sportovních svazů, 
- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob, 
- majetek převedený do vlastnictví TJ  členem TJ . 

 
2.  Majetek TJ  je ve vlastnictví TJ  jako celku. O převodech vlastnického práva  

k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 
dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, 
pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 

3.   Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ.  
Vedení účetnictví  a mzdové agendy přitom může být sjednáno s odbornou 

firmou. 
4.  Vlastní činnost TJ se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto 

zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, 
společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada 
s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ (i jednotlivých oddílů(odborů) a klubů). 

 
 

VIII. 
 

Jednání jménem TJ 
 

Jménem TJ jedná předseda nebo místopředseda.  
Předseda TJ jako statutární zástupce jedná jménem TJ samostatně. 
Místopředseda TJ jedná za TJ samostatně pouze v rozsahu pověření za jednotlivé 
činnosti TJ předsedou TJ nebo výborem TJ. 
Obdobně v rozsahu jako místopředseda, může za TJ jednat i člen výkonného výboru TJ 
na základě pověření předsedou nebo výborem TJ. 
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Základní informace o konkurenčních hřištích v okolí Žatce 

         

         

Název 
Počet 
hřišť 

Otevírací doba
Cena 

pronájmu 
Cena na   
1 osobu1 

Doprava Vzdálenost2 
Časová 

dostupnost3 
Náklady na 
dopravu4 

Autocamp U Hráze automobil 13 km 15 min 30 Kč 

Vikletice vlak - - - 1 1. 5. - 31. 10. 50 Kč/h  12,50 Kč

autobus s přestupem 25 km 60 min 438 01  Žatec 40 Kč 

Koupaliště Kadaň automobil 25 km 25 min 56 Kč 

U Stadionu 1855 vlak - - - 1 
1. 6. - (dle 

počasí) 9 - 19 h

100 Kč/h      
vstupné 40 

Kč 
 65,00 Kč

autobus 36 km 1 h 5 min 46 Kč 432 01  Kadaň 
DDM Šuplík "hřiště u 
Alberta" dle počasí automobil 24 km 22 min 54 Kč 

Po - Čt 11 - 19 
h Jana Roháče 1381 vlak - - - 

1 

432 01  Kadaň Pá - 10 - 18 h 

150 Kč/h  37,50 Kč

autobus 36 km 1 h 5 min 46 Kč 

Aquapark Kl. nad Ohří 80 Kč/h automobil 33 km 30 min 74 Kč 
(další hodina  

40 Kč/h) U koupaliště 1 vlak s přestupem 48 km 1 hod  67 Kč 6 
1. 5. - 30. 9.     

9 - 19 h 
vstupné 50 

Kč 

 70,00 Kč

autobus s přestupem 47 km 1 h 30 min 431 51  Klášterec nad Ohří 66 Kč 

TJ Veros Chomutov automobil 21 km 26 min 47 Kč 

Mýtná 4962 vlak 25 km 32 min 39 Kč 2 
dle počasí       
9 - 21 h 

140 Kč/h  35,00 Kč

autobus 23 km 40 min 31 Kč 430 03  Chomutov 

VK Ervěnice automobil 23 km 32 min 52 Kč 

Mlýnská 1127 vlak 30 km 32 min 45 Kč 1 
1. 4. - 31. 10.    

11 - 23 h 

140 Kč/h      
180 Kč/h při 

osvětlení 
 35,00 Kč

autobus 30 km 42 min 45 Kč 431 11  Jirkov 

  



 

  

Kamencové jezero automobil 20 km 21 min 45 Kč 

Mostecká vlak 25 km 32 min 39 Kč 

430 03  Chomutov 

1 
1. 5. - 30. 9.     

9 - 19 h 

100 Kč/h      
vstupné 20 

Kč 
 45,00 Kč

autobus 23 km 40 min 31 Kč 

Koupaliště RESSL Most automobil 26 km 24 min 59 Kč 

Slovanská ulice 802/1 vlak 32 km 44 min 48 Kč 

434 01  Most 

1 
1. 6. - 30. 8.     

9 - 19 h 

zdarma       
vstupné 70 

Kč 
 70,00 Kč

autobus 24 km 41 min 32 Kč 
Koupaliště KOLDŮM 
Litvínov 100 Kč/1,5 h automobil 38 km 35 min 85 Kč 

Podkrušnohorská 100 
vstupné 60 

Kč  vlak 46 km 1 h 10 min 65 Kč 

436 01  Litvínov 

1 
1. 5. - 30. 9.     

9 - 19 h 
(odpoledne 40 

Kč) 

 77,00 Kč

autobus s přestupem 42 km 1 h 45 min 58 Kč 

Městské koupaliště Louny 100 Kč/h automobil 22 km 23 min 50 Kč 

Prokopa Holého 1920 
vstupné 75 

Kč  vlak s přestupem 23 km 51 min 37 Kč 

440 01  Louny 

1 
15. 5. - 15. 9.    

9 - 20 h 
(45 Kč po 18. 

h) 

100,00 
Kč 

autobus 27 km 35 min 36 Kč 

Koupaliště Podbořany 10 Kč/h automobil 16 km 16 min 36 Kč 

Mírová 615 
vstupné 40 

Kč  vlak 24 km 25 min 38 Kč 

441 01 Podbořany 

2 
1. 5. - 30. 9.     

10 - 20 h 
(20 Kč po 17. 

h) 

 42,50 Kč

autobus 16 km 23 min 25 Kč 
Tabulka konkurence 
Zdroj: vlastní tvorba         
         
         
      
 
   1Cena rozpočítána na standardní počet 4 hráčů 

2Zdroj: www.mapy.cz         
3Zdroj: www.mapy.cz (v případě automobilové dopravy), 
www.jizdnirady.cz (v případě autobusové a vlakové dopravy)      
4Náklady na automobilovou dopravu vypočítány pro případ jednoho automobilu s průměrnou spotřebou 7 l/100 km při průměrné ceně benzínu 32 Kč/l; pro 
případ autobusové a vlakové dopravy použit zdroj: www.jizdnirady.cz 
 



 

 

VK Ervěnice 

Koupaliště RESSL Most Koupaliště KOLDŮM 
Litvínov 

DDM Šuplík 
Městské koupaliště 
Louny 

TJ Veros 
Chomutov 

Kamencové jezero 

Autocamp U hráze 

Koupaliště Kadaň Aquapark 
Klášterec 
nad Ohří
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koupaliště Podbořany 

Mapa konkurence 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Příloha č. 7 – Výňatek z pravidel plážového volejbalu 

 

1 HRACÍ PLOCHA  

Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu. 

1.1 Rozměry 

1.1.1. Hřiště je obdélník o rozměrech 16×8 m, obklopený volnou zónou, která je na 

všech stranách minimálně 3m široká. Volný hrací prostor je bez jakýkoliv překážek až 

do minimální výšky 7m nad hrací plochou 

Pro světové soutěže FIVB je hřiště obdélník o rozměrech 16×8 metrů, obklopený 

volnou zónou p minimální šířce 5m od koncových a postranních čar a s volným hracím 

prostorem bez jakýkoliv překážek až do minimální výšky 12,5 m. 

Povrch hrací plochy Terén musí být tvořen plošně srovnaným stejnorodým pískem bez 

kamenů, mušli a čehokoliv jiného, představujícího riziko pořezání nebo zranění hráčů. 

Pro světové soutěže FIVB musí být písek nejméně 40 cm hluboký a složen z jemných a 

uvolněných zrn. 

Hrací povrch nesmí představovat jakékoliv nebezpečí zranění pro hráče. 

1.2 Zařízení a vybavení 

1.2.1 Pro světové soutěže FIVB by se měl písek přesít na přijatelnou zrnitost, ne moc 

hrubou, bez kamenů a nebezpečných částeček. Neměl by být příliš jemný, aby neprášil 

a nelepil se na kůži. 

1.2.2 Pro světové soutěže FIVB se pro případ deště doporučuje plachta k pokrytí 

centrálního kurtu. 

1.3 Čáry na hřišti 

1.3.1 Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní 

tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště. 

1.3.2 Není střední čára. 

1.3.3 Všechny čáry jsou 5 až 8 cm široké. 

1.3.4 Čáry musí mít barvu, která je ostře kontrastní s barvou písku. 

  



 

1.3.5 Čáry by měly být pásky vyrobené z odolného materiálu, jejich ukotvení by mělo 

být z měkkého a pružného materiálu. 

1.4 Zóna podání 

1.4.1 Zóna podání je prostor za koncovou čarou a mezi prodloužením obou postraních 

čar. Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zónu. 

1.5 Počasí 

Počasí nesmí představovat jakékoliv nebezpečí zranění hráčů. 

1.6 Osvětlení 

Pro oficiální mezinárodní soutěže hrané v průběhu noci musí být osvětlení hrací plochy 

od 1000 do 1500 luxů měřeno ve výšce 1 m nad hracím povrchem. 

Při světových soutěžích FIVB technický supervisor, supervisor rozhodčích a ředitel 

turnaje rozhodne, pokud by nějaká z výše uvedených podmínek představovala pro hráče 

jakékoliv nebezpečí zranění. 

 

2 SÍŤ A SLOUPKY  

2.1 Síť 

Síť je 9,50 m dlouhá a 1,0 m (+/- 3 cm) široká, když je pověšená a napnutá, umístěna 

svisle nad osou ve středu hřiště. 

Je vyrobena z čtvercových ok o straně 10 cm. Na jejím horním i spodním okraji jsou 

v celé její délce přišité vodorovné pásky o šířce 5 až 8 cm vyrobené z dvojitého plátna, 

přednostně v tmavomodré nebo pestré barvě. Každé ukončení horní pásky má otvor, 

skrze který prochází provaz, jenž upevňuje horní pásku ke sloupkům tak, aby byl horní 

okraj sítě natažený. 

Uvnitř pásek jsou: pružná lanka, jak v horní tak i ve spodní, upevňující sít k sloupkům 

tak, aby byl horní a spodní okraj sítě napnutý. Je povoleno mít na těchto vodorovných 

páskách reklamní nápisy 

 

 

  



 

2.2 Postranní pásky 

Dvě barevné pásky, 5 až 8 cm široké (stejně široké jako postranní čáry na hřišti) a 1,0 m 

dlouhé, jsou upevněny svisle na síti a umístěny nad každou postranní čárou. Jsou 

považovány za součást sítě. Na těchto postranních páskách jsou povoleny reklamní 

nápisy. 

2.3 Anténky 

Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1,80 m, a o průměru 10 mm. Je vyrobena ze 

sklolaminátu nebo obdobného materiálu. Dvě anténky jsou upevněny na vnějších 

okrajích každé postraní pásky a umístěny na opačných stranách sítě. 

Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy 

kontrastních barev, přednostně červené a bílé. Anténky jsou považovány za součást sítě 

a ohraničují bočně prostor přeletu (prav. 14.1.1. 

2.4 Výška sítě 

Výška sítě je 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy. 

Komentář: Výška sítě může být různá pro jednotlivé věkové kategorie. 

kategorie dívky chlapci 16 a mladší 2,24 m 2,24 m 14 a mladší 2,12 m 2,12 m 12 a 

mladší 2,00 m 2,00 m Výška sítě se měří ve středu hřiště měřicí tyčí. Výška sítě na obou 

jejích koncích (nad postranními čarami) musí být stejná a nesmí převýšit stanovenou 

výšku o více než 2 cm. 

2.5 Sloupky 

Sloupky, na kterých je upevněna síť, musí být kulaté, hladké a vysoké 2,55 m, pokud 

možno nastavitelné. Musí být upevněny k zemi ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od každé 

postranní čáry po ochranné obložení sloupků. Upevnění sloupků k zemi pomocí 

ocelových lan je zakázáno. Na sloupcích musí být odstraněna všechna nebezpečná a 

překážející zařízení. Sloupky musí být obaleny polstrováním. 

2.6 Doplňkové vybavení 

Veškeré doplňkové vybavení je určováno směrnicemi FIVB. 

 

 

  



 

  

3 MÍČE 

3.1 Parametry 

Míč musí být kulatý, vyrobený z pružného materiálu (kůže, umělé kůže nebo 

obdobného), který nepohlcuje vlhkost, tj. vhodnějšího pro venkovní podmínky, 

poněvadž utkání mohou být hrána za deště. Uvnitř míče je duše vyrobená z gumy nebo 

jiného obdobného materiálu. 

Schválené materiály umělé kůže jsou určené předpisem FIVB. Barva: jasné barvy 

(např.: oranžová, žlutá, růžová, bílá, apod.). 

Obvod: 66 až 68 cm pro mezinárodní soutěže FIVB. 

Váha: 260 až 280 g. 

Vnitřní tlak: 171 – 221 mbar nebo hPa (0,175 – 0,225 kg/cmz) 

3.2 Jednotnost míčů 

Všechny míče použité v utkání musí být jednotné pokud se týká jejich obvodu, váhy, 

tlaku, typu, barvy apod. (prav. 3.1 ). 

Oficiální mezinárodní soutěže musí být hrány s míči schválenými FIVB. 

3.3 Systém tří míčů 

Pro světové soutěže FIVB je používán systém tři míčů. V tomto případě je šest sběračů 

míčů umístěno v rozích volné zóny a za každým rozhodčím. 
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