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Abstrakt 

 

Název:       Možnosti sportovního vyžití v Benešově a okolí  

 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit a zanalyzovat možnosti 

sportovního vyžití v Benešově a okolí a poté na základě získaných výsledků 

navrhnout určité změny, které by vedly ke zlepšení dané situace. 

 

Metody:  V práci byla použita především metoda analýzy. Tato metoda byla využita při 

analyzování místních sportovišť, sportovních zařízení a sportovních klubů. Při 

získávání důležitých informací od obyvatel Benešova bylo využito i dotazníkové 

šetření. Použita byla také SWOT analýza pro přehlednější zhodnocení místního 

sportovního prostředí.  

      

Výsledky: Došlo ke zhodnocení a zanalyzování místní sportovní situace. Byly zanalyzovány 

místní sportoviště, sportovní zařízení a sportovní kluby. Díky dotazníkovému 

šetření byly zjištěny i názory obyvatelstva na danou problematiku. Na základě 

získaných informací a názorů pak byly vytvořeny různé návrhy na zlepšení dané 

situace. Doporučení se týkají jak města Benešov, tak i soukromých subjektů 

a sportovních klubů. Bylo zjištěno, že obyvatelé města jsou se sportovním vyžitím 

v Benešově z větší části spokojeni. Největší problém je pak spatřován 

v nedostatečné propagaci místní sportovní nabídky. 

 

Klíčová slova: sport, sportovní kluby, sportovní zařízení, volný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

 

Title:           Sports opportunities in Benešov and its vicinity 

  

Objectives: The main objective of this thesis is to assess and analyse the sports opportunities 

in Benešov and its vicinity and to propose, on the basis of the obtained results, 

certain changes that could improve the current situation. 

 

Methods:  The thesis uses primarily the analytical method of research. The method was 

applied in analysing the local sports grounds, sports facilities and sports clubs. In 

order to gain vital information from the inhabitants of Benešov, a set of 

interviews was also used. Furthermore, the SWOT analysis was applied as 

a means of obtaining a clearer assessment of the local sports environment. 

 

Results: The local sports situation has been assessed and analysed. The local sports 

grounds, sports facilities and sports clubs have been analysed. Opinions of the 

local inhabitants have also been gained by means of a set of interviews. On the 

basis of obtained information and opinions, various recommendations for 

improving the current situation have been created. These recommendations are 

aimed both at the municipality of Benešov and at private entities and sports 

clubs. It was established that the inhabitants of the town are largely content with 

the sports opportunities in Benešov, the major problem can be seen in their 

insufficient publicity. 

 

Keywords: sport, sports clubs, sports facilities, free time
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1  ÚVOD 
 
 Sport a volný čas patří mezi témata, o kterých se neustále diskutuje, a z řad odborné 

i laické veřejnosti se nám na ně nabízejí různorodé pohledy a názory. Sport a volný čas jsou 

v dnešní době spolu úzce spjaty. Tento vztah se vyvíjel převážně ve 20. století, což dokládá 

i výrok francouzského sociologa Dumazdiera. Dumazdier považuje 20. století za „století 

zrodu volného času pro sport a pro určitou rehabilitaci lidského těla.“ (Vigarello, 1990, in: 

Slepičková, 2005) 

 Nejdříve se zaměříme na pojem sport. Lze říci, že se v průběhu historického vývoje 

vytvořily dva směry nebo podoby, jak na sport nahlížíme. Jedná se o sport soutěžní, 

výkonnostní či vrcholový na jedné straně a sport rekreační, popřípadě kondiční na straně 

druhé. Vrcholový a výkonnostní sport jsou nutně spojeny s pravidelnou účastí v soutěžích 

a členstvím ve sportovních organizacích. Rekreační sport už pak nebývá jednoznačně spojen 

se soutěžemi a formální účastí, ale může být provozován individuálně bez vazby na 

organizaci, a to především s cílem zrekreovat se (Slepičková, 2005).  

I díky technologickému vývoji má sport čím dál větší konkurenci v podobě 

nejrůznějších aktivit, které se dají provozovat ve volném čase (sledování televize, poslech 

hudby, práce na počítači a internetu, atd.). Dochází tak ke snižování aktivní pohybové činnosti 

člověka. Jasným příkladem může být přístup dnešní mládeže k pohybové aktivitě. Její přístup 

může být pro nás i jakýmsi varováním. Touto problematikou se v České republice zabývají 

práce např. Beránková, Potůček, Zeman 1980, Teplý 1990 nebo Rychtecký 1997. 

 Volný čas je opět pojmem, který v sobě skrývá velké množství činností. Každý člověk 

má svou představu, jak bude svůj volný čas trávit. U lidí, kteří mají sedavé zaměstnání, by 

bylo možno předpokládat, že budou svůj volný čas trávit nějakou aktivní pohybovou činností. 

Naopak lidé, kteří během dne těžce fyzicky pracují, zvolí raději ve svém volnu relaxaci, aby 

nabrali další síly. Ale bohužel takhle jednoduše a logicky lidský život nefunguje a trávení 

volného času ovlivňuje celá řada faktorů, které si rozebereme až v další části diplomové 

práce. Ať už však člověk tráví svůj volný čas jakýmkoli způsobem, zvolený způsob by mu 

měl přinést uspokojení, radost, potěšení, štěstí, seberealizaci a podporovat zdraví a pohodu. 

 Problematika zmíněných dvou pojmů se stala natolik vážnou, že se o ni začalo zajímat 

několik vědních oborů najednou. Stala se předmětem různých sociologických, 

pedagogických, psychologických či filozofických výzkumů. Oba pojmy není také jednoduché 

přesně a jednoznačně definovat. Dá se říci, že co autor, to odlišné vnímání pojmů sport 

a volný čas. V roce 1992 byla dokonce zástupci evropských zemí přijata Evropská charta 



  

sportu, která vymezuje sport následovně: „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, 

které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za cíl projevení či 

zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních.“. (Slepičková, 2005, s. 28) 

 Volný čas pak Slepičková definuje takto: „Volný čas lze v souhrnu definovat jako 

dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem 

a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným 

činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých 

obav či pocitů úzkosti.“. (Slepičková, 2005, s. 14) 

 Sport a volný čas mohou jedinci poskytnout skutečné hodnoty, které mohou významně 

rozvíjet a utvářet jeho fyzický, psychický a sociální stav. Avšak také mohou být brány za 

příčinu selhávání biologické a společenské podstaty člověka. Různé způsoby vnímání těchto 

pojmů a rostoucí společenská hypokineze mě přiměly se tímto aktuálním tématem zabývat 

podrobněji.  

 Má diplomová práce nese téma „Možnosti sportovního vyžití v Benešově a okolí“. 

Pomocí různých metod zanalyzujeme místní sportoviště a sportovní zařízení. Dále chceme 

zjistit, jak širokou nabídkou sportovních aktivit město disponuje, zda podporuje místní 

sportovní kluby a organizace a zda jsou lidé se sportovním vyžitím v Benešově spokojeni. Ke 

zjištění důležitých informací bylo využito i dotazníkového šetření u obyvatel města Benešov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
 V teoretické části se budeme nejvíce zabývat pojmy sport a volný čas. Nejdříve se 

zaměříme na pojem sport. Uvedeme zde, jak sport vidí a definují odborníci, a stručně 

vyložíme historický vývoj sportu. Nastíníme zde také, podle jakých kritérií se dá sport dělit 

a jakou úlohu hraje v dnešním světě. Několik slov bude patřit i termínům socializace 

a především socializace sportem, protože jak asi všichni víme, i sport hraje důležitou roli při 

začleňování jedince do společnosti.  

V další části bude naším cílem vysvětlit problematiku volného času. Analyzujeme tak 

znaky a funkce volného času. Objeví se zde i pojmy jako zdravý životní styl nebo aktivní 

životní styl. 

Třetí kapitola bude věnována financování a správě městských sportovišť a sportovních 

zařízení v obcích. Ukážeme si, zda je výhodnější pověřit správou městských sportovišť 

příspěvkovou organizaci anebo společnost s ručením omezeným. 

Poslední kapitola teoretické části bude patřit charakteristice benešovského regionu 

a hlavně města Benešov.  

 

2.1  Sport 
 
 „Sport je v současném světě výrazným společenským fenoménem, který svou 

podstatou, postavením a vlivem působí na stále širší vrstvy obyvatel.“ (Choutka, 1998, s. 5) 

Popularita sportu ve světě neustále narůstá a trendy jeho rozvoje dokazují, že lidé sport 

potřebují, a že v něm stále častěji nacházejí uspokojování svých potřeb a zájmů. Stejně jako se 

postupem času vyvíjela společnost, tak i sport prošel výraznou obměnou. V dnešní době 

dokonce zasahuje i do dalších společenských sfér, např. ekonomiky, kultury, politiky, práva 

a všech komunikačních prostředků. Lze konstatovat, že prakticky každý člověk se v jistém 

časovém období setkává se sportem. Možná i proto vznikla nová vědní disciplína, sociologie 

sportu. (B. Svoboda, 1971)  

 Pohyb je od pradávna nedílnou součástí lidského života a zaujímá v něm pevné místo. 

Důkazy o důležitosti pohybu podává i odborná literatura, která se zabývá historickým 

vývojem sportu. Od nepaměti se zdůrazňovala prospěšnost všestranného pohybu, 

prováděného na slunci a čerstvém vzduchu. Kladl se důraz na harmonii těla a duše 

(tzv. kalokagathie). Význam pohybu upevňovali svými výroky i myslitelé dané doby. Na 



  

ukázku zde uvedeme několik zajímavých výroků od některých z nich. (Kössl, Štumbauer, 

Waic, 2006) 

 Historik Xenofon například pronesl: „Žádný občan nemá právo být amatérem 

v oblasti tělesného cvičení, být v dobré fyzické kondici je součástí jeho povolání jako občana. 

Pro člověka je ostuda zestárnout a nepoznat přitom, jaké krásy a síly je jeho tělo schopno 

dosáhnout.“. (Douillard, 1994, s. 246) 

 Velmi zajímavě se o pohybu vyjadřoval i Aristoteles. Ten tvrdil, že cvičení by mělo 

být rozumné a mělo by odpovídat fyzickým možnostem jedince. Aristoteles byl odpůrcem 

přetěžování mladého organismu a fyzické jednostrannosti. Výchova by měla být zaměřena na 

krásu a ne na živelnost. (Douillard, 1994) 

 Ještě se zde zmíníme o jednom výroku, který bude většině jistě velmi dobře známý. 

Mezi nejznámější výroky totiž určitě patří Juvenalův citát: „mens sana in corpore sano“. 

V překladu tento citát znamená: „ve zdravém těle, zdravý duch“. (Kössl, Štumbauer, Waic, 

2006) 

 V současné době se bohužel objevuje čím dál více názorů a studií, které dokazují, že 

lidská společnost se méně pohybuje. Zmíněnou problematikou se zabývají práce např. Teplý 

1990, Rychtecký 1997 nebo Kraus et al. 2006. Se snižující se pohybovou aktivitou se 

samozřejmě mění i zdravotní stav obyvatelstva a přibývá počet lidí, kteří onemocněli některou 

z civilizačních chorob. Hodně lidí si myslí, že sport je pouze pro mladou společnost. Opak je 

však pravdou, protože v současnosti najdou ve sportu svůj užitek i starší nebo dokonce 

handicapovaní lidé. Sport není spojen pouze s vítězstvím a prohrou, ale přináší také radost 

a zábavu. 

 Jak už bylo uvedeno, je možné tvrdit, že se společenským vývojem se vyvíjel i sport 

a v průběhu let měnil svůj rozsah i význam. Dnes je sport společenským fenoménem, ale 

k takovému postavení nevedla jednoduchá cesta. V následující podkapitole proto vývoj pojmu 

sport nastíníme. Podrobný vývoj sportu je však kapitola sama pro sebe, a proto se bude spíše 

jednat o takový přehled nejdůležitějších událostí a změn, které se nejvíce zasloužily 

o současné postavení sportu ve společnosti. 

 

2.1.1  Vývoj sportu 
 
 Původní význam slova sport lze hledat v latinském disportare – bavit se, rozptylovat, 

nebo v anglosaském disport. Výraz disport v překladu znamená obveselení, rozptýlení, útěk 



  

od práce, od povinnosti k zábavě. Je tedy zřejmé, že původní podstata sportu souvisí 

s rozptýlením mysli člověka, pobavením, odháněním dlouhé chvíle a zpestřením života. 

(Krátký, 1974)  

 Poprvé se termín sport objevil na začátku 14. století. Hlavním účelem činnosti, o níž 

se mluvilo jako o sportu, byla aktivní a pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve 

volném čase. Dnes se pod pojmem sport skrývá pohybová (fyzická) aktivita provozovaná 

podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné 

s jinými účastníky téhož sportovního odvětví. (69)  

 Slovo sport v dnešním slova smyslu se začalo poprvé používat v Anglii na konci 

18. a na počátku 19. století. Dávalo se do souvislosti s různými pohybovými hrami 

a tělesnými cvičeními. Sport vyplňoval především volný čas mladých anglických chlapců, ale 

postupně se prosazoval i mezi dalšími společenskými vrstvami. Pro někoho se sport stal 

zábavou a pro někoho už v té době znamenal způsob, jak si zajistit prostředky k životu. Ve 

druhé polovině 19. století byla, převážně v Anglii, založena většina dnešních nejoblíbenějších 

sportů. (Kössl, Štumbauer, Waic, 2006) 

 V Anglii tak například vzniká: 

 v roce 1863 Fotbalová asociace jako spojení klubů 

hrajících kopanou – verze ragby, 

 

 v roce 1877 mistrovství v tenisu ve Wimbledonu, 

 

 v roce 1897 první verze psaných pravidel pro 

dnešní házenou. 

 

Zásadní událostí, která napomohla k dalšímu rozvoji sportu, se stalo založení 

novodobých olympijských her v roce 1896. Tato událost je spojena především se jménem 

francouzského pedagoga Pierra de Coubertaina, který se nejvíce zasloužil o obnovení této 

starověké tradice. Sport se tak stal kulturním a později i politickým fenoménem. (Gifford, 

2004) 

Po první světové válce došlo k mohutnému rozvoji. Vznikaly nové sportovní kluby 

a organizace na národní i mezinárodní úrovni a vytvářely se systémy pravidelných soutěží 

a jednotných pravidel. Kromě toho sport soupeřil i s tradičními tělovýchovnými systémy. 

Po druhé světové válce se začal ve sportu prosazovat prvek výkonu a soutěživosti. 

Tuto sportovní dobu také charakterizuje časté soupeření dvou nejsilnějších politických 



  

systémů, západního kapitalistického a východního socialistického. Sport byl zaměřen 

jednoznačně na výkon, a proto se do něj zapojovali jen vysoce talentovaní jedinci. Toto pojetí 

sportu však nemohlo uspokojit větší část populace a postupem času se začaly projevovat 

důsledky spojené s nedostatečným pohybem. Klesala tělesná zdatnost obyvatelstva a narůstal 

počet civilizačních onemocnění. Naštěstí došlo v 60. letech k nárůstu podílu volného času 

a lidé se tak mohli více věnovat sportu a různým tělesným cvičením. Ve Spojených státech 

vzniklo např. hnutí Fitness, které se později prosadilo i v Evropě. V Československu vzniklo 

podobné hnutí pod názvem Pohybem ke zdraví. Sport tedy začal opět získávat svůj původní 

smysl, který byl pro něj charakteristický v počátcích jeho vzniku. (Slepičková, 2005) 

Postupný vývoj společnosti se odrazil i ve změně pohledu na sport a na jeho pojetí. 

Pro většinu populace nebyl výkon hlavním či jediným cílem. Hodně lidí hledalo ve 

sportovním prostředí zábavu nebo přátelská setkání s dalšími lidmi. Sport proto dostal nové 

přívlastky a dnes je zcela běžné dělit sport na výkonnostní, vrcholový nebo masový. Masový 

sport nabídl možnost účastnit se soutěží i neregistrovaným a příležitostným sportovcům. 

V současnosti vznikají různé masové akce či závody. V České republice vznikla třeba 

Jizerská padesátka nebo Velká kunratická. V Praze se už poněkolikáté pořádá i Pražský 

maratón. (Slepičková, 2005) 

Světlo světa spatřuje i celá řada nových sportů, které se dříve či později přiřadí 

k tradičním sportovním disciplínám. Některá sportovní odvětví byla typická pouze pro určitý 

stát, ale později se rozšířila i za jeho hranice (např. lakros). 

Ve sportu momentálně hraje velkou roli komercionalizace a medializace 

a nepředpokládá se, že by se na tom v nejbližších letech něco změnilo. 

 

Na předešlých řádcích byl stručně popsán vývoj sportu až do současné podoby. Stále 

jsme ale ještě neuvedli, co sport vlastně je a co se pod tímto pojmem skrývá. Tuto skutečnost 

napravíme hned v další podkapitole, kde uvedeme několik definic pojmu sport od různých 

autorů a přiblížíme jejich názory na danou problematiku. 

 

2.1.2  Definování pojmu sport   
 
 Definic pojmu sport je mnoho, stejně tak je mnoho jejich kritik. Vedle toho 

pochopitelně existují i názory, které potřebu definovat pojem sport a tvořit jeho teorii 

považují téměř za nemožné. V každém případě je sport něco víc, než představuje příslušný 



  

pohyb nebo cvičení. Je s ním spojeno i úsilí o dobrý výkon, snaha zvítězit, překonávat vlastní 

slabost, ochota spolupracovat a angažovat se. (Svoboda, 1971)  

 Otázka „Co je vlastně sport?“ vyvolává už řadu let diskuse, jak tento termín 

definovat. Z této názorové nejednoty vyplynuly v průběhu let dva základní pohledy na 

problematiku sportu: 

1) Sport je pouze organizovaná závodní pohybová činnost, zaměřená na 

dosažení maximálního výkonu a tím i vítězství. 

 

2) Sport je veškerá pohybová aktivita, která vyžaduje určité fyzické úsilí. 

 

První pohled na kategorii sport vychází z rostoucí sportovní profesionalizace 

a komercionalizace. Ustupuje spontánní zábava a prožitek a do popředí se dostává tréninkový 

dril zaměřený na maximální výkon jedince. V tomto přístupu dochází tedy ke vzdalování od 

původního významu slova sport. Sport je charakterizován jako závodní činnost se snahou 

o dosažení maximálního výkonu. (Sekot, 2008) 

Pro lepší pochopení prvního pohledu na sport uvádíme některé příklady definic od 

několika autorů: 

„Sport je specifická, přísně organizovaná činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní vyplývající 

prožitkovosti, realizující se v dosahování absolutně či relativně maximálního výkonu v přesně 

vymezených a kontrolovaných podmínkách soutěže.“ (Hodaň, 2000, s. 149) 

„Sport je svobodná pohybová aktivita závodního typu, charakteristická výkonovou 

motivací.“ (Svatoň, 2001, s. 55) 

„Sport je činnost založená na organizovaném závodění, soutěžení, snaze po nejvyšším 

výkonu, která nemá charakter pracovního nebo nevýrobního procesu.“ (Hodaň, 1997, s. 77 ) 

„Sport je cílevědomou organizovanou pohybovou aktivitou, zaměřenou individuálně 

k dosažení relativně (nevrcholový, výkonnostní sport) či absolutně (vrcholový sport) 

nejvyšších sportovních výkonů, realizovaných v regulérní soutěži. Sport je hrou, ekvivalentem 

boje pro aktivní účastníky a podívanou pro diváky.“ (Hodaň, 1997, s. 77) 

Podle Jiráska je smyslem, účelem, cílem, a tudíž nejvyšší hodnotou sportovního 

pohybu maximální výkon a vítězství v soutěži. (Jirásek, 2005)  

Sport a prostředí kolem něj je vnímáno jako „ jednostranná aktivita směřující lidi 

k produkování úspěchů a rekordů ve výrazech centimetrů, gramů a sekund.“ (Jirásek, 2005, 

s. 140) 



  

Francouz G. Magnane definuje sport následujícím způsobem: „Sport představuje 

činnost ve volném čase, jejíž dominantou je tělesné úsilí, s charakterem herním nebo 

pracovním, provozovaná v soutěživé formě a přinášející proto pravidla a specifické instituce, 

a s předpokladem přeměnit se v činnost profesionální.“ (Magnane, 1964) 

 

Druhé pojetí sportu připomíná jeho původní myšlenku a poslání. Vyjadřuje hlavní 

podstatu sportu, kterou je pohybová aktivita přinášející radost, rozptýlení, prožitek 

a všestranný rozvoj osobnosti člověka. Tento pohled na sport je však v současné době 

poněkud v ústraní.  

Stejně jako v prvním případě jsou dále uvedeny definice sportu v souladu s tímto 

vnímáním pojmu sport: 

 „Sport je institucionalizovaná pohybová aktivita vyžadující systematické fyzické úsilí 

účastníků motivovaných zvýšením celkové fyzické kondice, osobním prožitkem či cíleným 

výsledkem nebo výkonem.“ (Sekot, 2003, s. 186) 

„Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu, ve 

vrcholové podobě je prováděna i jako profese. Plní funkci zdravotní i relaxační, zahrnuje 

momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Se 

sportem souvisí i fenomén diváctví jako forma masové zábavy.“ (Kolektiv autorů, 1998, 

s. 204) 

„Sport je výrazem imperativu rytířskosti, etickým kódem a estetickou normou, 

přitahující příslušníky všech tříd a vůbec všechny lidi.“ (Aitken, 2000, s. 241)  

Podle Egera (1998) poskytuje sport prostředek pro interakci jednotlivců a komunit 

a sbližuje je. Zejména u mladých lidí může pomoci nalézt jim pocit, že někam směřují, 

a vyhnout se tak sociálnímu odcizení.  

Podle Hobzy a Rektoříka (2006) slouží sport k všestrannému zdokonalování člověka 

a k rozvoji jeho osobnosti. Ve sportu jako takovém není vždy výkon a vrcholový sport 

hlavním cílem, ale může se jednat o aktivity sloužící k utužení zdraví a udržení tělesné 

kondice.  

Dovalil označuje dnešní sport jako pohybovou aktivitu provozovanou podle určitých 

pravidel a zvyklostí. Výsledky jsou pak měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli 

téhož sportovního odvětví. Tato obecná definice sportu má však tři zásadní omezení:  

1. jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnosti, kde se soutěží výhradně 

pomocí duševních schopností nebo štěstí (např. deskové, počítačové nebo 

hazardní hry), 



  

2. pohybová aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží, a která vylučují 

úsilí o soupeřův život (např. válka), 

3. pohybová aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejich výsledků. 

To vylučuje např. bojová umění provozovaná nesoutěžním filozoficky 

zaměřeným způsobem, jógu atd.  

                                                                                                       (Dovalil a kol., 2002) 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1992 byla přijata zástupci evropských zemí 

tzv. Evropská charta sportu, která hovoří o postavení sportu ve společnosti a nezapomíná ani 

na vymezení povinností společnosti, respektive státu v péči o něj. Pro potřeby charty je sport 

definován následovně: „sportem se rozumí všechny formy pohybové činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, se kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích 

na všech úrovních.“ (Slepičková, 2005, s. 28) 

Definice sportu vytvořená na půdě Evropské unie je opravdu široká. Dává prostor pro 

začlenění i těch činností, které stály v předchozích přístupech na rozmezí sportu a jiných 

oblastí, či které dokonce za sporty považovány nebyly. Vedle sebe tak stojí jak sport 

výkonově orientovaný (výkonnostní a vrcholový sport), tak i nejrůznější formy sportu 

provozované za účelem posílení zdraví, rekreace či silných emocionálních prožitků. Oběma 

těmto pojetím se přikládá stejná důležitost. 

V České republice definuje pojem sport zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

Definice je velmi podobná té, která je uvedena v Evropské chartě sportu. Již zmíněný zákon 

definuje sport jako: „všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované 

i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.“ 

 

Jak je vidět z množství definic, které jsme zde uvedli, pojem sport je opravdu obtížné 

přesně charakterizovat a popsat. Dá se říci, že co autor, to jiný pohled na sport a jiná definice. 

Pojetí sportu a jeho definování vychází z jeho historického vývoje a zároveň odráží aktuální 

potřeby společnosti. Sport hraje v kvalitě současného života důležitou roli a stále více 

ovlivňuje životní styl moderní společnosti. 

Nejen definování sportu je velmi obtížné. Velice složité je totiž i stanovení 

jednoznačného dělení sportu. Téměř každý autor rozděluje sport jinak a vybírá si z různých 

kritérií. V další podkapitole tedy uvedeme alespoň některá základní dělení od několika autorů. 



  

2.1.3  Dělení sportu 
 
 Klasifikace sportu je velice obsáhlá problematika a dělení sportu lze provádět 

z několika hledisek. My zde zmíníme čtyři elementární dělení. Bude se jednat o dělení sportu 

z hlediska výkonnostního, motivačního, sociologického a psychologického. 

 Jedním ze základních dělení sportu je klasifikace sportu podle úrovně výkonnosti. 

Mluvíme zde o vrcholové, výkonnostní a rekreační úrovni. 

 

1) Vrcholová úroveň – Sportu na vrcholové úrovni se dá věnovat buď profesionálně nebo 

poloprofesionálně. Záleží na významu sportu a kvalitě sportovce. 

Sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často 

i několik hodin. Účastní se také soutěží na mezinárodní nebo 

alespoň národní úrovni. 

 

2) Výkonnostní úroveň – Na této úrovni se dá sportovat poloprofesionálně nebo 

amatérsky. Základním znakem je pravidelný trénink v rozsahu 

několika desítek hodin týdně, registrace v některém 

sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích. 

 

3) Rekreační úroveň – Pro tuto úroveň je charakteristické příležitostné sportování 

v rozsahu několika hodin týdně. Sportovci nevlastní oficiální 

registraci nebo mají registraci v čistě amatérských soutěžích. 

 

Vrcholový a výkonnostní sport je charakterizován především pravidelnou účastí 

v soutěžích a členstvím ve sportovních organizacích. Vrcholový sport má velice blízko ke 

sportu profesionálnímu, kde se sport stává pro jedince hlavním prostředkem obživy. Naproti 

tomu rekreační sport není spojen se soutěžemi a členstvím v nějaké sportovní organizaci. 

Rekreační sport je provozován převážně individuálně a hlavně ve volném čase. Rekreační 

sport není orientován na výkon, ale přináší radost, zábavu, odreagování a zlepšuje fyzickou 

kondici a zdraví. (Slepičková, 2005) 

U rekreační úrovně ještě chvilku zůstaneme, protože právě tato výkonnostní úroveň 

sportu hraje v této diplomové práci jednu z hlavních rolí. Pojem rekreace pochází z latinského 

slova recreare. Creare znamená tvořit a předpona re dodává slovu význam opakování, 

opětovného vytvoření. Rekreace je obvykle spojována s dobou mimo práci a připadá na dobu 



  

volného času. Zahrnuje aktivity, které lidem přinášejí zábavu, odpočinek nebo znovunabytí 

psychických a fyzických sil. Lze obecně konstatovat, že: „rekreace je pojmem, označujícím 

činnosti, které jsou zaměřeny na obnovování a vyčerpávání sil a kompenzaci deformativních 

vlivů vyplývajících z běžných socioprofesních rolí člověka, z jednostrannosti práce, 

nesprávných životních návyků apod., na tvorbu zdraví, rozvoj a zdokonalování ve smyslu 

fyzickém, psychickém i sociálním a tím spojenou kultivaci.“ (Hodaň, Dohnal, 2008) 

 

Brightbill (1960) uvádí 4 znaky, které určují, zda se jedná o rekreaci. Jedná se o: 

 

1) Rekreace je činností 

Na rozdíl od pouhého odpočinku je rekreace aktivní činností. Musí být tedy 

vykonávána nějaká činnost, která však povede k odpočinku, regeneraci a znovunabytí 

sil. Za rekreativní nelze považovat činnost, která by přinesla jedinci tak velkou únavu, 

že by nebyl schopen vykonávat dobře své pracovní povinnosti. 

 

2) Rekreace je svobodná a dobrovolná činnost 

Rekreace je věcí svobodné volby. Člověk si může sám vybrat, jakým 

činnostem se bude věnovat, aby uspokojil své potřeby a zájmy. Ve výběru činnosti je 

jedinec relativně nezávislý. Existuje zde totiž jak subjektivní, tak i objektivní 

podmíněnost. Z hlediska subjektivního ovlivňuje výběr aktivity věk, pohlaví, 

zdravotní stav atp. Objektivní podmíněnost závisí na časových, místních a finančních 

podmínkách. 

 

3) Rekreace je různorodá 

Jelikož se lidé liší ve svých potřebách, zájmech či motivaci, může mít rekreace 

řadu podob a forem. Co vyhovuje jednomu, nemusí se líbit druhému. Důležitou roli při 

výběru činnosti hrají dovednosti, znalosti a zkušenosti jedince. Člověk se raději věnuje 

činnosti, kterou umí a ovládá a vyhýbá se činnostem, které mu činí obtíže. Někteří 

naopak vyhledávají činnost, kterou ne zcela ovládají. Nedostatečná znalost či 

dovednost je motivují k vykonávání zvolené aktivity. 

 

4) Rekreace slouží rozvoji lidské osobnosti 

V rekreaci by měl člověk rozvíjet svou osobnost po psychické, fyzické či 

emocionální stránce. Většinou se rekreaci přikládají pozitivní hodnoty, ale rekreace 



  

může přinášet i negativní skutečnosti. Jako příklad lze uvést potřebu vybít 

nadbytečnou energii. Tato potřeba je totiž někdy spojena s vandalskými akcemi. 

V takovém případě se hovoří o pseudorekreaci.  

 

 Rekreací tedy není jakákoliv činnost prováděná ve volném čase, ale jenom ta, která 

současně splňuje tyto tři podmínky – zábavu, odpočinek a znovunabytí sil.  

 I oblast rekreace je velmi rozsáhlá a je obtížné blíže specifikovat druhy rekreace. 

Přesto existuje několik autorů, kteří se o to pokusili. Dohnal a Hodaň (2008) rozdělují 

rekreaci na následující druhy: 

 

 kulturně uměleckou rekreaci, 

 intelektuální rekreaci, 

 sociální rekreaci, 

 zájmovou rekreaci,  

 pohybovou rekreaci. 

   

V této diplomové práci nás bude zajímat především pohybová rekreace, a proto 

uvedeme ještě několik definic tohoto typu rekreace. 

„Pohybová rekreace jako forma tělesné kultury i rekreace je zájmová tělocvičná, 

případně i jiná tělocvičná aktivita, zaměřená na regeneraci pracovní síly, na vyrovnávání 

nepříznivých vlivů jednostranné práce a nezdravého životního prostředí, na zvyšování a trvalé 

udržování tělesné a duševní kondice, na prevenci civilizačních chorob, na radostné a kulturní 

prožití volného času.“ (Hodaň, Dohnal, 2008) 

„Pohybová rekreace je taková forma rekreace, při níž je pohyb součástí svobodně 

zvolených a prováděných činností, a které mají současně svou emocionální a mentální 

komponentu.“ (Serbus, 1977) 

 

Dále se dá sport dělit podle motivace. Člověk hledá ve sportu naplnění určitých hodnot 

a potřeb. Proto vzniklo i následující dělení sportu na:  

 

 elitní sport, 

 soutěžní klubový sport, 

 rekreační sport, 



  

 fitness sport, 

 rizikový a dobrodružný sport, 

 požitkářský sport, 

 kosmetický sport. 

                                                                                (Slepičková, 2005) 

 

Dělení sportu z hlediska sociologického je následující:  

 

 rekreační, výkonnostní, vrcholový, elitní, 

 organizovaný, neorganizovaný 

 soutěžní, nesoutěžní, 

 masový, alternativní, 

 divácky populární sport, sport stojící na okraji diváckého zájmu, 

 silně, slabě medializovaný sport, 

 mužský a ženský sport 

                                                                                (Sekot, 2003) 

 

V této diplomové práci je pro nás klíčové především dělení sportu na organizovaný 

a neorganizovaný sport. 

Sekot (2003) definuje organizovaný sport jako: „uvědomovanou a koordinovanou 

sportovní aktivitu sdružených (organizovaných) sportovců s cílem dosažení nejlepších výkonů 

v soutěžích.“ 

Neorganizovaný sport pak chápe jako: „individuální sportovní aktivitu realizovanou 

mimo rámec předchozí společné domluvy účastníků, bez uvědomované vazby na jiné 

sportovce a postrádající primární motiv výkonu, výsledku, vítězství či odměny.“ 

Charakteristika organizovaného sportu je celkem jasná, a proto se nyní zaměříme na 

přiblížení znaků, které jsou typické pro neorganizovaný sport. 

U neorganizovaného sportu se sportovní činnosti provozují v rámci volného času 

jedince, popřípadě kolektivu. Tyto činnosti však mohou být různě modifikovány 

a pozměňovány. Jsou uzpůsobeny zájmům a fyzickým a psychickým předpokladům daných 

jedinců. Pravidla prováděného sportu si zúčastnění často upravují podle momentálních 

podmínek – místa či sportoviště, kde sportují, počtu hráčů, doby, kterou mají k dispozici. 

Sportoviště nemusí mít rozměry dané pravidly, ve většině případů postačí louka nebo jen 



  

polovina hřiště. Účastníci sportují v dočasných skupinách, ze kterých mohou kdykoliv odejít, 

a složení družstev nebo pravidla hry lze měnit i v průběhu hry. Vedle kolektivních sportů 

v rámci neorganizovaného sportu existují také individuální sportovní aktivity. Ty si jedinec 

volí podle svých možností, schopností a výkonnosti. Mezi nejznámější individuální sportovní 

aktivity patří například posilování ve fitnesscentrech. Lze sem zařadit ale i jízdu na kole, 

plavání či lyžování. Zmíněné aktivity jsou však často provozovány ve skupinách, neboť 

jedinec uspokojí více svých potřeb najednou (potřeba pohybu, setkání s přáteli, relaxace, atd.). 

(Sekot, 2003) 

Sport obecně pozitivně ovlivňuje zdraví a kvalitu životních prožitků, stimuluje 

optimální růst a vývoj organismu, jeho fyzickou výkonnost a funkční zdatnost. Je 

prostředkem pro kvalitní trávení volného času a formuje povahové vlastnosti zejména u dětí 

a mládeže. (Slepičková, 2005) 

V závislosti na formě sportu se rozvíjejí odlišné vlastnosti. Zatímco v organizovaném 

sportu se rozvíjejí hodnoty typu vynikající výkon, vítězství a úspěch, tak v neorganizovaném 

sportu se posilují rozhodovací schopnosti a rozvíjejí se mezilidské vztahy. Rozvíjí se 

schopnost spolupráce, plánování, organizování, vyjednávání, řešení problémů, flexibilita 

a improvizace. (Sekot, 2003)   

 

Poslední dělení sportu, které zde zmíním, je klasifikace sportu podle psychologického 

hlediska. Toto rozdělení prezentoval počátkem sedmdesátých let Miroslav Kodým. Ten 

rozděluje sporty na: 

 senzoricko-koncentrační (biatlon, šipky, šachy, střelba, lukostřelba, 

kuželky, windsurfing, jachting), 

 

 funkčně-mobilizační (atletika, cyklistika, plavání, veslování, chůze, 

jogging, běh na lyžích, jízda na koni, vysokohorská turistika, 

rychlobruslení, koloběžka, kolečkové brusle), 

 

 esteticko-koordinační (aerobic, rock´n´roll, gymnastika, akvabely, 

snowboarding, skoky do vody, drezúra koní, skateboard, 

krasobruslení, lyžování na boulích, vodáctví, skoky na trampolíně, 

akrobatické lyžování), 

 



  

 rizikové (sjezdové lyžování, ski-alpinismus, horolezectví, potápění, 

automobilismus, letectví), 

 

 heuristicko-individuální (badminton, tenis, stolní tenis, box, karate, 

úpoly, ju-jitsu, šerm, kolová, squash), 

 

 heuristicko-kolektivní (baseball, košíková, fotbal, házená, volejbal, 

futsal, florbal, pozemní hokej, ragby, vodní pólo).  

                                                                                                                                (Vaněk, 1988) 

 

Jak už jsme psali v úvodu této kapitoly, i dělení sportu je velice problematické a najít 

jednotnou klasifikaci je nemožné. Dělení sportu se věnuje celá řada autorů a my zde uvedli 

myšlenky alespoň některých z nich.  

Stručný vývoj sportu, definici sportu a jeho dělení už jsme popsali, ale určitě bychom 

neměli zapomenout na velmi důležitou funkci sportu, kterou je jeho schopnost začleňovat lidi 

do společnosti. V poslední podkapitole týkající se sportu vysvětlíme tedy pojem socializace 

a především pojem socializace sportem. 

 

2.1.4  Socializace a socializace sportem 
 
 Nejprve je důležité si přesně definovat, co znamená pojem socializace. Opět se jedná 

o velmi široký pojem a lze se setkat s různými výklady tohoto termínu. Problematice se 

věnuje celá řada autorů a sociologů. Pro lepší pochopení tohoto složitého pojmu uvádíme 

několik definic. 

 J. Janoušek chápe socializaci jako: „souhrn procesů vzájemné interakce mezi 

společností a jedincem, v nichž společnost působí na jedince tak, aby v sobě svým učením 

vytvořil vnitřní psychologické předpoklady, nezbytné k participaci ve společnosti současně 

jako člen společnosti i jako relativně samostatná osoba schopná řídit své jednání a odpovídat 

za ně“.  (Janoušek, 1988) 

M. Nakonečný (2009) tvrdí, že „socializace je přeměna biologického jedince 

v kulturní bytost“. 

Podle Jandourka (2001) je socializace proces, kterým se jedinec začleňuje do sociální 

skupiny, přičemž si osvojuje pravidla ve skupině, její hodnoty, učí se sociálním rolím 



  

spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a schopnostem. Pokud jedinec pociťuje 

osvobozené způsoby chování, postoje a představy jako svoje vlastní a samozřejmé, jsou 

tzv. internalizovány. Těžiště procesu socializace leží v dětství a mládí a jeho výsledkem je 

vytvoření sociální identity, socio-kulturní osobnosti. K nejdůležitějším fázím socializace patří 

socializace v povolání, která se ovšem odehrává až na konci mládí. Jako socializaci lze 

označit i každé začleňování do nové skupiny, takže trvá vlastně celý život.   

Jandourek (2003) dodává, že na socializaci je možno nahlížet, jako na učení se 

symbolům a rolím. Socializaci dělí na primární, která se děje prostřednictvím nejbližších, jako 

jsou členové rodiny nebo přátelé, a na sekundární, která probíhá pomocí institucí, jako je 

škola, podnik, kde pracujeme, nebo prostředky masové komunikace.  

Ze zahraničních autorů uvedu názory R. I. Watsona, H. P. Freye, B. Emökeho 

a B. Geista. 

R. I. Watson: „Socializace je proces, který dětem umožňuje, aby se staly funkčně 

zdatnými dospělými členy společnosti tím, že se dítě učí normám své společnosti, obecným 

formám chování, které se u něho očekávají.“ (Slepička, 1973) 

H. P. Frey: „Socializace je příprava individua na výkon jeho sociální role. Včlenění 

jedince do aktivit a úloh, které musí naplňovat jednotlivci v zájmu zachování existence 

society.“ (Slepička, 1973) 

B. Emöke: „Socializace je proces začleňování se do společnosti, během něhož se 

jedinec naučí poznávat sebe a své prostředí, osvojí si pravidla soužití a možné i očekávané 

způsoby chování.“ (Slepička, 1973) 

B. Geist: „Socializace je sociální interakční proces, jímž si jedinec po celý život 

osvojuje soustavy hodnot, sociálních norem a vůbec všech faktorů sociálních (pod)celků, 

k nimž v rámci jednoho sociálního celku (např. národa) přísluší podle základního 

referenčního systému příslušného sociálního celku (hodnotového, ideového atp.). Je druhem 

sociálního učení (zejména učení se sociálním rolím), jímž jedinec získává základní orientaci 

pro své chování v příslušných sociálních celcích, jež mu umožňuje sociální soužití s ostatními 

jedinci těchto celků; je procesem sociálního formování osobnosti jedince jako sociálně-

kulturní osobnosti, procesem sociální ontogeneze jedince, druhým narozením jedince jako 

sociální bytosti a řetězcem sociálně adaptačních procesů, jejichž úhrn tvoří obsah 

socializace.“ (Slepička, 1973) 

 

Na základě výše uvedených pojetí socializace, lze tento pojem shrnout. Jedná se tedy 

o proces, který zahrnuje všechny složky psychiky – kognitivní (rozumovou), emotivní 



  

(citovou) i konativní (volní). Je to děj, který probíhá po celý život jedince. Člověk se 

v průběhu svého života stává osobností, poznává a osvojuje si kulturu společnosti, ve které 

žije. Dále je socializace také procesem stadiálním, jinými slovy můžeme proces socializace 

rozdělit do určitých etap nebo fází.  

V popředí zájmu společnosti i jednotlivců je již po několik desetiletí i sport. Ten se 

stal běžnou součástí života a společenského dění. Sport se dotýká života snad každého jedince 

a je výrazným fenoménem současné doby. I prostřednictvím sportu se může člověk začlenit 

do společnosti a stát se členem společenské skupiny, v našem případě tedy nějaké sportovní 

skupiny. V takovém případě se mluví o socializaci sportem. 

Jak jsme psali už výše, i sport hraje důležitou roli při začleňování člověka do 

společnosti. Kromě toho má vliv i na formování osobnosti jedince. U chlapců je sport chápán 

jako součást vývoje dozrávání v muže. U chlapců hraje sport důležitější roli v procesu 

osobnostního zrání než u dívek. U dívek se s nějakou výraznější úlohou sportu při dozrávání 

osobnosti počítat nedá. Tato skutečnost se projevuje především v období adolescence. 

K řadě výzkumných závěrů z oblasti socializace sportem dospěla americká sociologie. 

Potvrzuje se, že výraznou roli a životně stimulující význam hrají uznání a obdiv okolí ke 

sportovním výkonům dospívajících a nezbytnost udržování kreditu výkonnostního sportovce 

pro posílení vlastní sebedůvěry a pozitivní odezvy okolí. Další závěry z této oblasti přináší 

britská sociologie. Ta tvrdí, že orientace na sportovní činnost u dětí a mládeže je posilována 

pocitem jejího individualizovaného významu v prostředí soutěživého ducha moderní 

společnosti významněji u hochů, než u dívek. Dále se mění v čase, v závislosti na míře 

příležitostí a povaze kontaktů s okolním světem. (Coakley, 2001) 

Obecně však platí, že úspěch na poli sportu ještě nemusí být zárukou úspěchu 

v ostatních oblastech osobního života. Sport je sice zdrojem uznání a obdivu, ale může 

komplikovat utváření harmonizujících či čistě osobních vztahů. Při sportu člověk musí 

projevovat velkou fyzickou zdatnost, ta však zároveň může přinášet chronické zdravotní 

problémy. Sportovní kariéra se stává spíše prostředkem ekonomické prosperity než cílem. 

Nedokáže však ani přispívat k přirozenému utváření sociální pozice a s ní spojených 

sociálních rolí. (Burstyn, 1999)  

Vliv sportu na socializaci jedince je neoddiskutovatelný. Je však velmi obtížné takové 

působení přesně definovat. Každý člověk je povahově odlišný, je na různém stupni 

mentálního vývoje a i socializační faktory působí na každého jedince jinak. Velkou měrou 

působí na socializaci jedince prostředí, ve kterém se pohybuje. Ve sportu se člověk pohybuje 

v prostředí výkonnostního sportu (směřování osobnosti na výkon, obětování svého soukromí, 



  

podřízení se, nepřátelství k soupeři atd.) nebo v prostředí rekreačního sportu (důraz na 

prožitek, navazování kontaktů, komunikativnost, svoboda volby atd.). Tyto rozdíly nejsou 

však v dané sportovní úrovni pevně zakotveny, mohou se prolínat. Ve výkonnostním sportu se 

rekreační tendence objevují méně často, přesto se i ve výkonnostním sportu objevují prvky, 

které jsou typické pro rekreační prostředí. 

Sociolog Shapiro (1998) se pokusil charakterizovat, které sociální dovednosti by měl 

sport nejvíce rozvíjet. Jedná se o:  

 

1) Komunikativnost jedince 

Jde o zdokonalování verbální a neverbální komunikace, jak 

v rámci spoluhráčů, tak i se sportovním soupeřem. Kvalita této 

interakce se rozvíjí díky proměnlivým podmínkám, které sportovní 

prostředí přináší, a zasahuje i mimo sportovní zápolení. 

 

2) Nadhled a humor 

K vytvoření dobré atmosféry, k umocnění prožitku z pohybové 

činnosti a kladného socializačního působení na jedince přispívají, 

kromě jiných, právě tyto dovednosti. Proto jsou nadhled a humor 

vítaným a ceněným prostředkem ve sportu. 

 

3) Navozování přátelství 

Tato důležitá dovednost by měla být podporována už od dětství. 

I při sportu a při provozování nějaké sportovní aktivity vznikají nová 

přátelství. U dětí a mládeže je pak velmi důležité tuto dovednost dále 

rozvíjet. O tom, jak si člověk dokáže hledat své přátele, vypovídá 

úroveň jeho komunikace a smysl pro humor či míra nadhledu v dané 

situaci. 

 

Jak je vidět, tak i sport zaujímá významnou roli v procesu socializace. Socializace 

sportem se projevuje zejména při dospívání, v období adolescence. Týká se tedy především 

dětí a mládeže. U těchto věkových kategorií přispívá v hojné míře k formování osobnosti 

jedince a k začlenění do společnosti pomocí sportu. U chlapců je úloha sportu výraznější než 

u dívek.  



  

Sport je v dnešní době velmi úzce spjatý s volným časem. Různé sportovní aktivity se 

totiž pro velkou část svých aktérů odehrávají v jejich volném čase, zvláště pokud mluvíme 

o sportu rekreačním. Pozitivní účinky sportu se neprojevují jen na fyzickém stavu, ale i na 

stavu psychickém. Podle Slepičkové (2005) můžeme přínos sportu v oblasti tělesné a duševní 

shrnout do následujících bodů: 

 zvyšuje se účinnost srdce a plic, 

 snižuje se riziko srdečně cévních onemocnění, 

 zvyšuje se svalová síla a vytrvalost, 

 snižují se problémy se zády, 

 zlepšuje se vzhled, 

 napomáhá k udržování správné tělesné hmotnosti, 

 zlepšují se psychické funkce, 

 snižuje se působení stresu, 

 oddalují se procesy stárnutí, 

 způsobuje přirozenou únavu a uklidnění. 

 

Sportovní činnosti ve volném čase musejí být prožívány s radostí a uspokojením. 

Proto se nyní zaměříme na bližší definici volného času. Uvedeme zde pohledy na volný čas 

od některých autorů a blíže vysvětlíme, jaké funkce má vlastně volný čas a jaké další aktivity 

sem můžeme zařadit. 

  

2.2  Volný čas 
  

Čas je pojmem prostupujícím naším životem. Vztahují se k němu osobní, pracovní 

a společenské události. Zvyšování životního tempa a nárůst stresu v poslední době způsobuje, 

že stále větší množství lidí hledá způsob, jakým aktivně trávit svůj volný čas. Volným časem 

tedy rozumíme časové úseky, které má jedinec pro sebe a s nimiž může disponovat podle 

vlastního uvážení. 

První zmínky o pojmu volný čas pocházejí z doby, kdy se v Řecku objevuje slovo 

„schole“, které je chápáno jako volný čas, odpočinek, čas na rozumování, odmítání fyzické 

práce, oddech však jen pro vyšší společenské vrstvy. Historické ohlédnutí za pojmem volný 

čas je nutné spojit s rozvojem společnosti. V minulých dobách byl volný čas pouze dobou 

odpočinku. Až s příchodem strojů přichází i změny v pohledu na volný čas. Již není shodný 



  

s dobou mimopracovní, ale liší se tím, že v něm jedinec nekoná, co musí, ale zabývá se 

činností, kterou si sám zvolil. Odpočinku stačí jen takové množství, aby byl člověk schopen 

dále pracovat. Volný čas přestává být postupně výsadou vyšších vrstev. S vývojem 

společnosti se mění i pohled na volný čas. Volný čas se stává nejen časem odpočinku, 

relaxace, ale i zábavy a prožívání. Člověk sám začíná vyhledávat odpočinek na regeneraci 

svých fyzických i duševních sil. (Slepičková, 2005) 

Pojem volného času je spojen hlavně se západní kulturou, reprezentovanou evropským 

a severoamerickým způsobem života, a je možné jej dnes považovat za významnou 

charakteristiku moderní společnosti. Další charakteristikou volného času dnešní doby je, že 

existují odvětví, kde lidé pracují, když ostatním pracovní doba už skončila. Obchodní centra, 

hotely, cestovní kanceláře, doprava, rekreační střediska se snaží po co nejdelší dobu nabízet 

zájemcům své služby. Je zřejmé, že sem patří i řada služeb z oblasti sportu a rekreace, a to 

v aktivní i pasivní podobě. S narůstajícím volným časem se tak velmi intenzivně rozvíjí 

tzv. průmysl volného času. V řadě zemí se stal prosperujícím odvětvím národního 

hospodářství. (Slepičková, 2005) 

 

2.2.1   Definice volného času   
 

V současné době existuje velké množství definic volného času, které vycházejí 

především z názorů a teorií francouzského sociologa Joffre Dumazediera. Jeho teorie jsou 

považovány za základní stavební kameny při definování pojmu volný čas. Joffre Dumazedier 

nejdříve určil, co volným časem není. V tomto případě se hovoří o tzv. negativistickém 

vymezení termínu. Do volného času se tedy nepočítají biologické potřeby člověka (jídlo, 

spánek, hygiena, péče o zdraví), účast v zaměstnání (i přesčasová činnost) nebo ve vyučování, 

domácí práce a rodinné či sociální povinnosti. Volným časem rozumí činnosti, které člověk 

provádí z vlastní vůle, za účelem odpočinku, pobavení nebo rozvinutí své osobnosti. Dále sem 

řadí činnosti vedoucí k uspokojování společenských potřeb jedince v době, kdy se uvolní od 

rodinných, pracovních a společenských povinností. Prováděné aktivity však nesmí být ve 

spojitosti s profesní či ekonomickou činností. (Urbánek, 2002) 

Především z této teorie tedy vychází současní sociologové a my teď uvedeme definice 

volného času od některých z nich. 

Slepičková (2005) definuje pojem volný čas následujícím způsobem: „Volný čas lze 

v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné povinnosti vůči 



  

sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí 

věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou 

zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“. 

Podle Průchy, Walterové a Mareše ( 2001) je volný čas možno chápat jako opak doby 

nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil. Je to doba, kdy si své činnosti 

můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení 

a uvolnění. 

Podle Němce (2002) je volný čas dobou, ve které si člověk svobodně volí a dělá 

činnosti, které mu přinášejí radost, potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí 

jeho tělesné a duševní schopnosti, popř. i tvůrčí schopnosti. Je časem, v němž je člověk sám 

sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná převážně svobodně a dobrovolně činnosti pro sebe, 

popř. pro druhé, ze svého vnitřního popudu a zájmu. 

„Volný čas jsou činnosti, do kterých člověk vstupuje s očekáváním, účastní se jich ze 

svobodného rozhodnutí a přinášejí mu příjemné zážitky a uspokojení.“ (Hofbauer, 2004)  

Blanka Filipcová (1966) popisuje volný čas takto: „Volný čas bývá sociology chápán 

jako doba, která zbude člověku po odečtení pracovní doby včetně přesčasů, tj. času 

pracovního, a dále času využitého na dopravení se z a do zaměstnání, času věnovaného 

domácnosti a rodině a času potřebného pro obstarání vlastních fyziologických potřeb, tj. času 

vázaného.“. 

 

2.2.2   Znaky volného času 
 

Pro lepší pochopení pojmu volný čas je nutné zmínit se o znacích volného času, 

kterými jsou:  

 

1) Svoboda a protiklad práce 

Ze subjektivního hlediska je možno volný čas chápat jako určité 

osvobození od práce či zbavení se povinností. Svoboda vyjadřuje skutečnost, 

že konkrétní náplň volného času je volena podle vlastního uvážení a vlastního 

přání. V antickém světě byl volný čas chápán jako nepřítomnost práce 

a naopak práce jako nepřítomnost volného času. Ti, kteří nemuseli pracovat, se 

mohli věnovat intelektuálním, kulturním, občanským a uměleckým činnostem. 

Subjektivní znak volného času je obsažen ve významu latinského slova  



  

„licere“. Licere značí to, co je dovoleno, představuje svobodu pro činnost, pro 

její volbu a využití podle vlastní vůle. 

 

2) Volný čas jako časový prostor 

Z objektivního hlediska je volný čas vnímán jako časový prostor, 

v němž se lidé mohou svobodně věnovat vybraným činnostem vedoucím 

k jejich vlastnímu uspokojení. Volný čas je jakousi dobou navíc. 

 

3) Volný čas jako forma činnosti 

Toto pojetí je velmi podobné tomu předchozímu a vyjadřuje volný čas 

jako formu činnosti, která stojí mimo veškeré povinnosti v práci, vůči rodině 

a společnosti. Člověk se jim věnuje za účelem odpočinku, zábavy, rozvoje 

osobnosti a svých tvořivých sil. Nedostatkem je však možnost, že člověk 

nemusí ve svém volném čase dělat nic. 

 

4) Volný čas jako symbol sociálního postavení 

Tento znak zahrnuje fakt, že se do volného času promítá i sociální 

postavení. Lidé disponující větším množstvím finančních prostředků si mohou 

vybírat z mnohem většího množství aktivit, které mohou ve svém volném čase 

vykonávat.  

 

5) Volný čas jako prostředek sociální pomoci 

Volný čas poskytuje prostor pro uspokojování nejrůznějších potřeb 

a přání lidí. Je tedy možné konstatovat, že organizovaný volný čas může 

zmírňovat negativní důsledky plynoucí například z důvodů horší finanční 

situace některých jedinců. Výraznou úlohu hraje volný čas i v prevenci 

negativních sociálních jevů jako kriminalita, zneužívání drog nebo nevhodné 

sociální chování. 

 

6) Volný čas jako funkce sociální skupiny 

Mezi nejdůležitější podněty pro zařazení do určité sociální skupiny patří 

podobné zájmy ve volném čase, životní styl skupiny (projevuje se zejména 

volnočasovými aktivitami) a faktory podmiňující volný čas (rodina, věk, 



  

pohlaví, místo bydliště atd.) Volný čas tak představuje prostor a zároveň 

prostředek sociální kontroly nebo vytváření sociálního užitku. 

                                                                                                                        (Slepičková, 2005) 

 

Rozumné využívání volného času přispívá k tělesnému i duševnímu zdraví 

a podporuje pozitivní mezilidské vztahy. Je proto ve všeobecném zájmu, aby se lidé naučili 

s volným časem dobře hospodařit. Způsob využívání volného času v dnešní době určují nejen 

představy jednotlivce, ale i jeho finanční podmínky. 

 

2.2.3  Funkce volného času 
 

Jednotné vymezení funkcí volného času je stejně složité jako definování pojmu volný 

čas. Volný čas plní řadu úkolů či funkcí, které lze rozdělit zhruba do tří skupin. Jedná se 

o úlohu instrumentální, humanizační a zábavnou.  

   

1) Instrumentální funkce 

Této funkci začala být věnována pozornost už v období kapitalismu na 

počátku 19. století. Člověk měl mít možnost dostatečně si po práci odpočinout, 

zregenerovat své síly a upevnit své zdraví. Bez těchto odpočinkových činností 

by člověk jen těžko mohl dosáhnout vysoké pracovní produktivity. 

 

2) Humanizační funkce 

Sem se zahrnují především výchovné, vzdělávací a socializační 

možnosti volného času. Vzdělávání a rozvoj osobnosti stály v popředí již ve 

starém Řecku. Kultivace ducha i těla se prolíná ve všech etapách historického 

vývoje společnosti. Ve volném čase se učíme řadě dovedností a získáváme 

nové zkušenosti. Setkáváme se s jinými jedinci, zařazujeme se do různých 

skupin, což nám poskytuje prostor pro socializaci, učení se normám a rolím. 

 

3) Zábavná funkce 

Volný čas dává prostor pro chvilkové zapomenutí povinností 

a problémů každodenního života. Dává nám prostor věnovat se osobním 

zájmům a zálibám. Volný čas nám umožňuje naplnit osobní přání a potřeby 



  

a navozuje pocity uspokojení. Radost, prožitek a zábava představují jedny 

z hlavních znaků volného času. 

                                                                                                 (Slepičková, 2005) 
 

Funkce volného času vymezil i německý pedagog volného času Opaschovski (1987). 

Ten považuje za základní funkce:  

 

 rekreaci (zotavení a uvolnění) 

 kompenzaci (odstraňování zklamání a frustrací) 

 komunikaci (sociální kontakty a partnerství) 

 výchovu a další vzdělávání (učení o svobodě, sociální učení) 

 kontemplaci (hledání smyslu života) 

 participaci (podílení se na vývoji společnosti) 

 integraci (stabilizaci života a vrůstání do společnosti) 

 enkulturaci (kulturní rozvoj sebe samých, tvořivé vyjádření 

prostřednictvím umění, sportu, technických a dalších činností). 

 

Švigová (1967) popisuje pro změnu tři funkce volného času. Jedná se o funkci 

odpočinku, zábavy a samoúčelného rozvoje lidských sil. Tyto tři funkce by se měly vzájemně 

prolínat a vytvářet rovnováhu šťastného, zdravého a vzdělaného člověka. 

Volný čas může být naplněn celou řadou činností od nicnedělání přes zahrádkaření, 

kutění, pletení, poslech rádia či sledování televize, četbu, návštěvu kina či divadla až 

k intenzivní sportovní, kulturní a společenské aktivitě. Jednotlivé činnosti lze podle určitých 

znaků uspořádat do skupin.  

Tímto členěním se zabýval například Koláček (1969). Ten rozdělil den na tři doby. 

Pracovní, nutnou mimopracovní a volný čas. Pracovní a nutnou mimopracovní dobu naplňují 

činnosti, které člověk musí udělat. V mimopracovní době je značné množství času věnováno 

udržování chodu domácnosti.  

 

1) Pracovní doba 

V této době člověk vykonává práci. Jedná se o hlavní zaměstnání, 

přesčasy, individuální přípravu na zaměstnání či účast na školení. Zahrnuje 

i vedlejší zaměstnání a další zabezpečení obživy. 

 



  

2) Nutná mimopracovní doba 

Je naplněna činnostmi nezbytnými pro prostou existenci člověka a dále 

činnostmi, které nepřinášejí finanční efekt a nejsou ani věcí svobodného 

výběru. Dělí se do dvou skupin. Do první skupiny se zahrnují všechny činnosti, 

kterými člověk uspokojuje své bio-fyziologické potřeby. Patří sem spánek, 

jídlo, osobní hygiena, lékařská péče atd. Do druhé skupiny lze zařadit ostatní 

činnosti, např. cestu do práce a z práce, péči o domácnost, přípravu jídla, úklid, 

praní prádla atp. 

 

3) Volný čas 

a) aktivity manuální – zahrádkaření, kutilství, ruční práce 

b) aktivity fyzické – procházky, turistika, sport 

c) aktivity kulturně uměleckého typu receptivního – četba, návštěvy 

divadel, kin, poslech rádia, magnetofonu 

d) aktivity kulturně uměleckého typu tvořivého a interpretačního – hudba, 

zpěv, herecká činnost, fotografování 

e) aktivity kulturně racionální – dobrovolné vzdělávání, sledování 

masmédií, luštění křížovek 

f) aktivity společensko formální – výkon veřejných funkcí, schůze, práce ve 

společenských a politických organizacích 

g) aktivity společensko neformální – rodinné návštěvy, návštěvy kavárny 

h) hry, podívaná, sběratelství – sportovní diváctví, společenské hry 

i) pasivní odpočinek – sedění, polehávání, spánek, kouření, popíjení kávy  

 

 Život nám přináší různé překážky, které nám více či méně znemožňují aktivně trávit 

volný čas. I přes životní překážky je však nejdůležitější motivace a individualita jedince. 

Motivace k pohybovým aktivitám může vycházet z vnějších nebo vnitřních potřeb člověka 

nebo také z kombinací obou dvou. Individualita jedince zase rozhoduje o tom, jakým 

způsobem přistoupím ke svému životu a jak budu trávit svůj volný čas. Efektivní využívání 

volného času by mělo být přirozenou a nezbytnou součástí života moderní společnosti 

a života každého jedince. Přístupy k volnočasovým aktivitám mají vypovídající hodnotu nejen 

o konkrétním jedinci, ale i o celé společnosti. Zejména pak v období dospívání mládeže 

můžeme považovat volný čas nejen za kultivační či nadějnou součást života, ale především za 

rizikovou oblast života, kdy mladiství většinou pod anonymitou davu hledají rozptýlení 



  

v činnostech, které mají charakter „nicnedělání“, sebepoškozování, vandalismu, zvýšené 

agresivity ke svému okolí apod. (Černý, 2007)  

 Způsob využívání volného času je i jedním z rozhodujících ukazatelů životního stylu. 

Životní styl se vytváří v průběhu života a je ovlivněn výchovou, sociálním prostředím, 

ekonomickými podmínkami, kulturními zvyky a dalšími faktory. 

 Slepičková (2005) definuje životní styl takto: „Životní styl lze charakterizovat jako 

paletu prakticky všech lidských aktivit od myšlení, přes chování až po jednání, a to takových, 

které zaujímají v životě trvalejší místo, většinou se opakují, jsou typické a předvídatelné. 

Nejčastěji se posuzuje podle názorů, postojů a chování.“. 

Rychtecký (2006) charakterizuje životní styl následujícím způsobem: „Životní styl 

zahrnuje celistvost norem, hodnot, tělesné, sociální a mentální chování jedince, měnící se 

s jeho věkem, pohlavím a kulturním prostředím.“. 

 

Životní styl není obvykle stálý, ale je proměnlivý v čase. V průběhu života se totiž 

mění potřeby člověka a i okolní prostředí, ve kterém člověk žije. O životním stylu se nemluví 

jen v souvislosti s jednotlivcem, ale i se skupinou nebo celou populací. Do životního stylu se 

totiž zahrnuje i kulturní a historický vývoj. Odlišné životní návyky mají lidé žijící na vesnici 

a ve městě. Rozdíly v životním stylu lze určitě najít i mezi lidmi žijícími v arabských zemích 

a způsobem života populace, která žije v zemích Západní Evropy či Severní Ameriky. 

Definovat správný životní styl je velice složité a pro každého jedince velice 

individuální. Objevují se však tendence k zobecnění nějakého univerzálního typu, který by 

byl vhodný pro co největší populaci. 

Podle Kukačky (2009) je současný životní styl většiny populace alarmující. Přes 400 

miliónů obyvatel Evropy je obézních. Hlavní příčinu vidí v technické vyspělosti, která snížila 

nutnost pohybu a manuální práce na minimum. Svůj podíl zde sehrávají i sedavá zaměstnání 

a vlastní hypoaktivní smýšlení současné generace. Nedostatek pohybu se projevuje jak ve 

škole, tak v osobním a soukromém životě. 

Životní styl ovlivňuje celá řada faktorů, které spolu úzce souvisejí. Nejvíce se mluví 

o těchto faktorech:  

 vzdělání, 

 příjem, 

 volný čas, 



  

 typ lokality, 

 tradice, 

 rodina, 

 postavení v pracovním procesu. 

   

V dnešní době se stále více setkáváme s dalšími pojmy, které ještě více charakterizují 

životní styl. Pokud zůstaneme u sportu a pohybových aktivit, tak lze mluvit o termínech 

zdraví životní styl nebo aktivní životní styl. 

Většina z nás nemá svůj životní styl ideální. Je však velice důležité si tento fakt 

uvědomit a zabývat se jím. Člověk se musí blíže zamyslet nad svým způsobem života, 

uvědomit si, kde dělá chybu a jakým způsobem ji může napravit. Každý si musí sám 

uvědomit, že zdraví má člověk jen jedno, a že náš životní styl závisí jen na nás. Díky 

technologickému vývoji se stává náš život pohodlnější a většině populace to bohužel 

vyhovuje. Člověk si své chyby zpravidla uvědomí, až když má sám nějaké zdravotní potíže a 

kdy už bývá často pozdě. Pro dnešní dobu je však nedostatek pohybové aktivity typický. Jak 

již bylo uvedeno výše, nedostatečná pohybová činnost nebo-li hypokineze má své místo mezi 

příčinami civilizačních onemocnění. Je proto nutné věnovat jí stejnou pozornost jako ostatním 

rizikovým faktorům. Vhodným preventivním prostředkem, který se nabízí, je sport 

a pohybová aktivita. 

 

 S pojmy sport a volný čas jsme se už blíže seznámili. V následující kapitole se budeme 

zabývat problematikou financování sportovních aktivit na úrovni města či obce. Toto téma je 

zde zahrnuto proto, že město Benešov založilo příspěvkovou organizaci Městská sportovní 

zařízení Benešov (dále jen MSZ Benešov). Zmíněná příspěvková organizace se stará o údržbu 

sportovních zařízení, která jsou majetkem města Benešov. Ukážeme si rozdíly ve zdaňování 

mezi příspěvkovou organizací a společností s ručením omezeným a uvidíme, která varianta je 

finančně výhodnější. 

 

 

 

 

 



  

2.3  Financování sportovních aktivit 
 

Ve státním a samosprávném sektoru zajišťují činnosti spojené s tělesnou aktivitou 

především tyto subjekty: 

 

a) V oblasti tělesné výchovy to jsou hlavně školy všech typů (od základních škol 

až po školy vysoké), včetně branné výchovy na státních vysokých školách 

řízených ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany. 

 

b) Nabídka v pohybové rekreaci je zajišťována prostřednictvím: 

 obcí, měst a sdružení obcí, 

 příspěvkových organizací obcí a měst, zajišťujících v daném 

vymezeném rozsahu provoz sportovních, tělocvičných a rekreačních 

zařízení pro občany, 

 ziskově orientované obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), u kterých je ve 

většině případů jediným vlastníkem obec a které jsou zřizovány za 

účelem komerčního využití existujících nebo nově budovaných 

sportovních, tělocvičných a víceúčelových volnočasových zařízení. 

 

c) Vrcholový sport je z úrovně veřejného sektoru podporován prostřednictvím 

komplexního financování specializovaných zařízení rezortních středisek 

vrcholového sportu. Tato centra slouží k podpoře státní sportovní 

reprezentace. 

                                                                                                      (Hobza, Rektořík a kol., 2006) 

 

V této diplomové práci se však budeme věnovat především analýze příspěvkových 

organizací obcí a měst, jelikož právě na tento typ organizace přenášejí obce a města nejčastěji 

činnosti z oblasti samostatné působnosti. V Benešově se o činnosti spojené s tělesnou 

kulturou stará příspěvková organizace MSZ Benešov. V další části se zaměříme na výpočet 

daně z příjmů právnických osob u neziskových organizací, jelikož sem spadají i příspěvkové 

organizace. 

 



  

2.3.1  Zdanění neziskových organizací 
 

 Než se dostaneme k samotnému výpočtu daně z příjmů právnických osob 

u neziskových organizací, je třeba zde vysvětlit pojem daň. 

 Kubátová ve svém díle formuluje slovo daň takto: „Daň je definována jako povinná, 

nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová 

a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech, nebo je nepravidelná 

a platí se za určitých okolností.“. (Kubátová, 2003, s. 16) 

 V České republice existuje od 1. 1. 1993 tzv. daňová soustava, ve které jsou zahrnuty 

veškeré daňové zákony platící v naší zemi. Nás však bude zajímat především daň z příjmů. 

 

Daň z příjmů 

 

 Daň z příjmů upravuje zákon č. 568/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato daň se dále rozděluje na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. Naše pozornost však bude upřena na daň z příjmů právnických osob. 

Výpočet daně z příjmů právnických osob u neziskových organizací je velmi komplikovaný. 

Komplikovanost spočívá hlavně v tom, že neziskové organizace mají různé typy příjmů. 

 Příjmy neziskových organizací se dají rozdělit na dvě hlavní části. Jedná se o: 

 

 příjmy z hlavní činnosti, jde o příjmy z činnosti zapsané 

v zakladatelské smlouvě, neboli o příjmy z poslání, 

 

 příjmy z vedlejší (doplňkové) činnosti. 

 

Příjmy neziskových organizací se dají dělit ještě jedním způsobem a to na: 

 

1) příjmy, které nejsou předmětem daně 

- dary, 

- dotace ze státního, krajského či obecního rozpočtu, 

- úroky na termínovaných účtech, 

 

2) příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené 

- příjmy z členských příspěvků, pokud členství není povinné, 



  

- příjmy z loterií a podobných her, 

- úrokové příjmy z prostředků veřejných sbírek na financování 

neziskových akcí, 

 

3) příjmy z poslání dle zřizovací listiny, v případě, kdy tyto příjmy 

z jednotlivých činností převyšují výdaje na tyto činnosti dle stanov, 

jsou předmětem daně, 

 

4) příjmy, které jsou předmětem daně 

- příjmy z reklamy, 

- příjmy ve formě členských příspěvků, pokud se jedná 

o povinné členství 

- příjmy z nájemného. 

                                                                                                     (Kubátová, 2006, s. 150 – 154) 

 

Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u neziskových organizaci je uvedeno 

v díle Jurajdová, Šelešovký a kol. (2004). Toto schéma je možné popsat následovně. 

Základ daně z příjmů právnických osob získáme sečtením všech rozdílů mezi příjmy 

a výdaji v bodech 1), 2), 3) a 4), který se upraví. 

Tento základ daně se upraví o položky zvyšující základ daně (nevyčerpaných 30 % 

z předcházejících let, částky pojistného za zaměstnance sražené, ale neodvedené do konce 

ledna, přijaté smluvní pokuty či poplatky z prodlení, penále, atd.). 

Dále se základ daně upraví o položky snižující základ daně, zejména o příjmy, které 

nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob, příjmy 

z poslání (pokud jsou u nich výdaje vyšší než příjmy), o částky pojistného za zaměstnance, 

které bylo v minulém období položkou zvyšující základ daně. 

Od tohoto upraveného základu daně dále odečítáme následující položky: 

 

- daňovou ztrátu, 

 

- 100 % výdajů vynaložených v daném roce na financování projektů 

výzkumu a vývoje, 

 



  

- 30 % odečet pro neziskové organizace. Takto získaná daňová 

úspora při uplatnění odečtu musí být použita ke krytí nákladů na 

poslání organizace do tří let následujících po odečtu. Odečet se 

vypočítá z upraveného základu daně poníženého o uplatnění 

daňové ztráty. Pokud hodnota 30 % odečtu nedosahuje výše 

300 000 Kč, může se odečíst 300 000 Kč, maximálně však do výše 

základu daně.  

 

Po všech zmíněných úkonech vynásobíme získaný základ daně sazbou daně z příjmů 

právnických osob a získáme tak daň, kterou má nezisková organizace odvést finančnímu 

úřadu. Tuto daň lze ještě snížit o tzv. slevy na dani. Mezi slevy na dani patří například sleva 

za zaměstnávání zdravotně postižených zaměstnanců.  

Pro lepší ilustraci je uvedena ještě tabulka s několika variantami výpočtu daně 

u neziskových organizací. 

 

Tabulka 1 – Výpočet základu daně u neziskové organizace 
Popis Hodnoty v Kč 
Základ daně 200 000 500 000 1 000 000 1 500 000 
30 % ze základu daně 60 000 150 000 300 000 450 000 
Maximální možný odečet 200 000 300 000 300 000 300 000 
Upravený základ daně 0 200 000 700 000 1 200 000 
Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 
 V této části jsme znázornili jednotlivé kroky pro výpočet základu daně pro daň 

z příjmů právnických osob u neziskových organizací. V poslední části této problematiky 

uvedeme příklad, jak se budou lišit jednotlivé základy daně pro příspěvkovou organizaci 

a obchodní společnost s ručením omezeným.  

 

2.3.2  Porovnání příspěvkové organizace a obchodní společnosti 

 
 Příspěvkové organizace jsou zřizovány obcemi v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon dává 

obcím možnost, aby za účelem plnění některých činností samosprávného charakteru zakládaly 

i obchodní společnosti. Obchodní organizace nejsou však řazeny mezi neziskové organizace, 

a tudíž nemohou při svém zdaňování uplatňovat většinu specifik zdanění neziskových 

organizací. 



  

 Zřizovatel příspěvkové organizace je povinen vydat zřizovací listinu, ve které uvede 

vedle ustanovení o zřizovateli také název a sídlo příspěvkové organizace, specifikuje zde 

hlavní činnosti, vymezí majetek a nakládání s ním, dále specifikuje i druhy doplňkové 

činnosti. Založení příspěvkové organizace se oznamuje v Ústředním věstníku ČR a na návrh 

zřizovatele se zapisuje do obchodního rejstříku. Příspěvkové organizace se řídí při 

hospodaření vlastním finančním plánem, ve kterém jsou uvedeny všechny plánované příjmy 

a výdaje. Příspěvkové organizace tvoří 4 fondy. Konkrétně se jedná o rezervní fond, 

investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. (Kubátová, 2003) 

V Benešově působí celkem 16 příspěvkových organizací. Nás však bude nejvíce 

zajímat příspěvková organizace pod názvem MSZ Benešov. MSZ Benešov tvoří komplex 

sportovních zařízení, který je svými nemovitostmi v majetku města. Tato zařízení jsou 

především hojně využívaná širokou veřejností, sportovními kluby a oddíly, ale jsou využívána 

i k zabezpečení tělesné výuky žáků základních a středních škol a učilišť. (60) 

Nyní zde uvedeme 2 příklady zdanění příspěvkové organizace a obchodní společnosti. 

Jako vzor mi poslouží příspěvková organizace, která se stará o údržbu a opravu kanalizace, 

veřejných studní, místních komunikací, chodníků a cest.  

U společnosti s ručením omezeným musím započítat veškeré výnosy a náklady 

z hlavní činnosti, jelikož tato společnost musí do základu daně započítat vše. Ze zákona o dani 

z příjmů právnických osob jí na rozdíl od příspěvkové organizace není umožněno zahrnovat 

pouze ziskové činnosti.  (Růžičková, 2006)  

 
Tabulka 2 – Příjmy a výdaje z hlavní a doplňkové činnosti vzorové příspěvkové organizace 

Hlavní činnost 
Druh příjmu příjem výdej ke zdanění není ke zdanění 
odpadový dvůr 67 587 24 830 42 757  
pozemní komunikace 1 156 1 099 137  - 1 097 981 
odvod a čištění 
odpadních vod 

147 000 0 147 000  

sběr a odvoz 
komunálního odpadu 

713 1 158 931  - 1 158 218 

využití a zneškodnění 
kom. odpadu 

81 334 0 81 344  

úroky z úvěrů  6 261  - 6 261 
Celkem z hlavní činnosti 271 101 - 2 262 460 

Doplňková činnost 
Název operace Ve výši 
Příjmy 955 479 
Výdaje 556 981 
Položky připočitatelné 14 326 



  

Položky odpočitatelné 3 104 
Základ daně z doplňkové činnosti 409 720 
Zdroj: Růžena Řehořová, 2008 
 

 Na základě údajů uvedených v tabulce 2 vypočítám daňovou povinnost vzorové 

příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným.  

 
Tabulka 3 – Srovnání daně z příjmů právnických osob příspěvkové organizace a s.r.o. 
Popis příspěvková organizace s.r.o. 
Ke zdanění z hlavní činnosti 271 101 - 1 991 359 
Ke zdanění z doplňkové 
činnosti 

409 720 409 720 

Základ daně 680 821 - 1 581 639 
30 % odečet 300 000 0 
Snížený základ daně 380 821 - 1 581 639 
Zaokrouhlený snížený základ 
daně 

380 000 0 

Sazba daně 19 % 19 % 
Daň 72 200 0 
Zdroj: Růžena Řehořová, 2008 
 
 V tabulce 3 je jasný rozdíl mezi zdaněním příspěvkové organizace a společnosti 

s ručením omezeným. V tomto konkrétním případě má příspěvková organizace o 72 200 Kč 

vyšší zdanění než společnost s ručením omezeným. Teď však znázorním druhý příklad, který 

budu počítat stejným způsobem jako ten první. 

 
Tabulka 4 – Srovnání daně z příjmů právnických osob příspěvkové organizace a s.r.o. – př. 2 
Popis příspěvková organizace s.r.o. 
Ke zdanění z hlavní činnosti 2 139 2 139 
Ke zdanění z doplňkové 
činnosti 

9 435 9 435 

Základ daně 11 574 11 574 
30 % odečet 11 574 0 
Snížený základ daně 0 11 574 
Zaokrouhlený snížený základ 
daně 

0 11 000 

Sazba daně 19 % 19 % 
Daň 0 2 090 
Zdroj: Růžena Řehořová, 2008 
 
 Pokud se zaměříme na příklad číslo dvě a na údaje v tabulce 4, zjistíme, že v tomto 

případě je o 2 090 Kč vyšší zdanění u společnosti s ručením omezeným. 

 V obou případech nám vyšla výhodněji jiná organizace. V prvním případě měla menší 

daňové zatížení společnost s ručením omezeným a ve druhém případě zase příspěvková 



  

organizace. Lze tedy konstatovat, že nelze upřednostnit jeden z druhů organizací. Vždy záleží 

na konkrétním případu a situaci. Obce mají k dispozici data za několik předcházejících let, 

a proto se mohou lépe rozhodnout, zda zvolí příspěvkovou organizaci nebo společnost 

s ručením omezeným. 

 Bohužel se mi nepodařilo získat konkrétní informace o příjmech a výdajích 

příspěvkové organizace MSZ Benešov, a tak jsem ve zmíněných příkladech musel využít 

jinou organizaci.   

 

2.4  Charakteristika regionu 
 
 V diplomové práci budeme analyzovat možnosti sportovního vyžití v Benešově a jeho 

okolí. Proto je velmi důležité si tuto oblast více přiblížit. Následující řádky tak budou 

postupně patřit charakteristice Benešovska a samotného města Benešov. 

 

2.4.1  Benešovsko 
 

 Okres Benešov leží v jižní části Středočeského kraje na rozhraní mezi střední a jižní 

částí Čech. Na západě sousedí s okresy Příbram a Praha-západ, na severu s okresy Praha-

východ, Kolín, Kutná Hora, na východě s okresem Havlíčkův Brod z kraje Vysočina a na jihu 

pak s okresy Pelhřimov z kraje Vysočina, Tábor a Písek z Jihočeského kraje. (52) 

 Povrch tvoří převážně Středočeská pahorkatina v povodí střední Vltavy a dolní 

Sázavy. Nadmořská výška se pohybuje mezi 200 až 700 metry nad mořem. Přes okres se 

táhne i hřeben s Českou Sibiří a Sedleckou kotlinou. Nejvyšším bodem benešovského okresu 

je vrch Mezivrata (712 m/n.m). Přirozenou hranici okresu tvoří na severozápadě tok Vltavy až 

po Slapskou nádrž a z východní strany řeka Sázava. Slapská přehrada se stala i jedním 

z nejvýznamnějších center hromadné a individuální rekreace ve Středních Čechách. Nádrž 

Švihov slouží jako zásobárna pitné vody. (52) 

 Okres Benešov se rozléhá na území o velikosti 1 475 km2 a je druhým největším 

okresem v kraji. Do okresu Benešov spadá 114 obcí, z nichž 9 má statut města. 

K 31. 12. 2009 bylo v okrese celkem 94 091 obyvatel. 

 Benešovsko představuje jednu z nejzachovalejších přírodních oblastí. Rozmanitá 

krajina s vodními toky přináší široké možnosti pro rekreaci, turistiku a návštěvy kulturních 

památek. V jižní části Benešovska se nachází chráněná krajinná oblast Blaník. Mezi 



  

nejvýznamnější kulturní památky patří určitě zámek Konopiště. V okrese je dále i gotický 

hrad Český Šternberk, barokní zámek Jemniště, renesanční zámek Komorní Hrádek, zámek 

Líšno a románský hrad v Týnci nad Sázavou. (52) 

 

2.4.2  Město Benešov 
 

 Město Benešov leží 40 až 45 kilometrů jihovýchodně od Prahy mezi řekou Sázavou a 

horou Blaník. Díky výhodné poloze a atraktivnímu přírodnímu i kulturnímu prostředí 

představuje zajímavé středisko cestovního ruchu. Mezi nejvýznamnější památky města patří 

bezesporu zámek Konopiště. 

 Historie města sahá do 11. století, kdy zde byla zřízena první osada s kostelíkem. 

V roce 1327 získal město Benešov rod Šternberků. Z jejich erbu vznikl později i znak města. 

V roce 1420 vyplenili město husité, kteří vypálili i zdejší minoritský klášter. V pohusitské 

době náležel Benešov mezi nejvýznamnější města v Čechách. Za vlády Jiřího z Poděbrad se 

zde konaly i zemské sněmy. V roce 1512 získal Benešov statut města. Později Benešov 

významně zasáhla třicetiletá válka. Město bylo dokonce v roce 1648 obsazeno švédskými 

vojsky. Následky třicetileté války poznamenaly město na mnoho let. V 18. století se Benešov 

stal centem kultury a vzdělanosti, k čemuž přispěla především nově založená piaristická kolej. 

K dalšímu významnému rozvoji napomohlo poštovní spojení s Prahou a dokončení železniční 

trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic a lokální trať do Vlašimi. (59) 

 Nejstarší dochovanou stavbou v Benešově je kostel sv. Mikuláše na Karlově z druhé 

poloviny 13. století. Na Karlově se dochovala také zřícenina minoritského kláštera ze 

13. století. Další významnou památkou je určitě bývalá piaristická kolej s barokním kostelem 

svaté Anny z 18. století. Zmínit se můžeme také o Starém a Novém židovském hřbitově nebo 

o Památníku obětem holocaustu. Mezi zajímavé budovy patří i Nová radnice. Její 

rekonstrukce byla projektována architektem Pleskotem a obdržela cenu Grand prix obce 

architektů za rok 1995. Na Masarykově náměstí a dalších místech v centru města se 

dochovalo i několik barokních a secesních domů včetně budovy banky nebo budovy Muzea 

umění a designu. Součástí muzea je také historická expozice pobočky Muzea Podblanicka, 

která představuje dějiny města. (59) 

 Z Benešova pochází několik významných osobností. Žil zde slavný hudební skladatel 

Josef Suk, sochař a malíř Miloslav Chlupáč a zdejší gymnázium navštěvoval spisovatel 

Vladislav Vančura. 



  

 Jak už bylo zmíněno výše, Benešov leží přibližně 40 km od Prahy a jeho poloha je pro 

lidi tedy velice zajímavá. Od roku 1850 zaznamenává město trvalý růst počtu obyvatel. 

Výjimku tvoří období mezi roky 1950 a 1960. V současné době je možné očekávat další příliv 

obyvatel. Přispět by k tomu měl zvyšující se zájem lidí o bydlení na okraji pražského regionu 

a dále také dokončení dálnice D3 a zlepšení dostupnosti dalších sídel (Úročnice, Buková 

Lhota, Vidlákova Lhota, Poměnice). Podle českého statistického úřadu žije v Benešově 

k 31. 12. 2010 16 343 lidí. (70) 

 

Tabulka 5 – Počet obyvatel města a okresu Benešov 

 31. 12. 

1961 

31. 12. 

1970 

31. 12.  

1980 

31. 12. 

 1991 

31. 12  

2001 

31. 12. 

2010 

Město 

Benešov 

9 774 10 769 14 258 15 892 16 323 16 343 

Okres 

Benešov 

99 285 95 468 96 996 94 419 93 156 94 652 

ČR 9 588 016 9 805 157 10 326 792 10 308 682 10 224 192 10 517 247 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Od roku 1961, kdy ve městě bydlelo 9 774 lidí, dochází k postupnému nárůstu 

obyvatel. V posledních letech však roste počet obyvatel ve městě jen velmi pozvolna. 

Zajímavé určitě je i srovnání města Benešov s okresem Benešov. Zatímco v Benešově počet 

obyvatel mírně roste, v okrese Benešov počet obyvatel mírně klesá. 

 

Tabulka 6 – Vývoj počtu obyvatel v Benešově 

 31. 12. 1991 31. 12. 1996 31. 12. 2001 31. 12. 2006 31. 12. 2010 

Celkem obyvatel 15 998 16 067 16 262 16 247 16 343 

Věk 0 – 14 3 691 3 050 2 540 2 186 2 245 

Věk 15 – 64 10 709 11 280 11 682 11 878 11 706 

Věk 65 a více 1 598 1 737 2 040 2 183 2 392 

 Zdroj: ČSÚ 

 

 Z tabulky lze vypozorovat, že od roku 1991 narostl počet obyvatel ve městě o 345 lidí. 

Pokud se zaměříme na věkové složení, lze na základě tabulky konstatovat, že poklesl počet 



  

obyvatel ve věku 0 – 14 let. Na úkor této věkové skupiny se zvýšil počet obyvatel ve věku 65 

let a více. V roce 1991 bylo zastoupení věkové skupiny 0- 14 let více jak dvojnásobné oproti 

lidem starším 64 let. V roce 2006 se tento počet téměř vyrovnal a v roce 2010 už počet lidí 

starších 64 let převýšil počet nejmladších obyvatel. 

 

 V teoretické části jsme se věnovali především pojmům sport a volný čas. Význam 

jednotlivých pojmů jsme přiblížili a vyjádřili pomocí definic od různých autorů. Nastínili 

jsme i dělení zmíněných pojmů a popsali znaky a funkce volného času. Několik slov bylo 

věnováno i termínům socializace, socializace sportem, zdravý životní styl a aktivní životní 

styl. Zajímavé informace byly zmíněny i v kapitole „Financování sportovních aktivit“, ve 

které jsme porovnali zdaňování příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným. 

V poslední podkapitole jsme se věnovali bližší charakteristice regionu, ve kterém se bude 

provádět výzkum. V praktické části se budeme zabývat analýzou jednotlivých sportovišť 

a sportovních zařízení ve městě Benešov. Představíme si i nejznámější sportovní kluby 

v Benešově. V této části budou prezentovány i výsledky dotazníkového šetření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3  CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit a zanalyzovat možnosti sportovního 

vyžití v Benešově a okolí a následně se pokusit navrhnout určité změny, které by vedly ke 

zlepšení místní sportovní situace. Aby bylo možné tento cíl naplnit, je nutné získat dostatečné 

množství informací k danému tématu, a to na základě dotazníkového šetření.  

 

 Cíle práce se budou členit do následujících úkolů: 

 

 rešerše literatury, 

 analyzování místních sportovišť a sportovních zařízení, 

 vypracování dotazníku, 

 realizace dotazníkového šetření, 

 sběru dat,  

 zpracování dat a interpretace výsledků. 

 

Zvolené úkoly mi umožní zjistit skutečnost současné nabídky, kterou bude poté možné 

porovnat s potřebami obyvatel města Benešova.  

V kapitole 2.3 Financování sportovních aktivit bylo provedeno srovnání zdaňování 

příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným. Konkrétně se jednalo o daň 

z příjmů právnických osob. Bylo zjištěno, že není možné předem určit, zda je pro město 

výhodnější založit příspěvkovou organizaci nebo společnost s ručením omezeným. Je třeba se 

rozhodovat podle konkrétní situace a podle konkrétních příjmů a výdajů. Na základě těchto 

dat se pak město může rozhodnout pro výhodnější variantu. Toto zjištění může pomoci 

jednotlivým obcím nebo městům při rozhodování, zda založit příspěvkovou organizaci nebo 

společnost s ručením omezeným.  

Město Benešov bylo pro tuto diplomovou práci vybráno proto, že nabízí široké 

možnosti sportovního vyžití, ale podle názorů obyvatelstva jich neumí náležitě využít. Ve 

městě se nachází poměrně dost sportovišť a sportovních zařízení. Najdeme zde i sportovní 

areály nebo komplexy, které jsou vhodné pro pořádání soustředění sportovních družstev. 

Přesto nejsou tyto areály sportovními kluby příliš využívány. Problém je spatřován zejména 

v nedostatečné propagaci. Cílem práce je tedy zjistit danou skutečnost a zmíněné důvody 

potvrdit nebo vyvrátit. 



  

Diplomová práce by tedy měla sloužit jak vedení města Benešov, tak i místním 

sportovním klubům a organizacím, které se na vytváření sportovní nabídky ve městě podílejí. 

Některé návrhy na zlepšení, a zejména již zmíněné srovnání zdaňování příspěvkové 

organizace a společnosti s ručením omezeným, mohou využít i další obce či města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4  METODOLOGIE 
 

Určení cílů práce 

 Cíle práce byly už blíže specifikovány v předcházející části. 

  

Zdroje dat 

 Ke sbírání informací byly využity jak primární tak i sekundární zdroje dat. Navštívil 

jsem všechna sportoviště a sportovní zařízení v Benešově a snažil se o nich získat bližší 

informace. Využil jsem samozřejmě i internetové stránky jednotlivých sportovních zařízení. 

K mé práci patřilo i sledování regionálního deníku a dokumentů a tiskopisů, které vydalo 

město Benešov. K lepšímu pochopení místní situace mi pomohl i dokument – Strategický 

plán rozvoje města Benešov 2012 – 2017. K získání důležitých dat a informací jsem využil 

i místní obyvatele, kteří mohli vyjádřit svůj názor na danou problematiku pomocí 

dotazníkového šetření. 

 

Metody a techniky sběru dat 

 Metody, které jsem zvolil, mi umožnily zjistit, jaká je místní situace z hlediska 

nabídky sportovních služeb. Díky dotazníkovému šetření jsem se seznámil i s prioritami 

místních obyvatel.  

 V diplomové práci jsem využil metody historické. Tato metoda byla využita 

především v teoretické části, kde jsem sbíral data a informace z literárních a elektronických 

zdrojů. Dále jsem použil metodu empirickou, která v mém případě znamenala dotazníkové 

šetření. Informace získané z dotazníkového šetření jsem poté musel zpracovat a vyhodnotit. 

Lze tedy mluvit i o metodě matematicko-statistické. Jelikož v dané lokalitě žiji a velmi dobře 

se zde orientuji, nabízím v práci i pohled na základě vlastních zkušeností a znalostí.   

 

Sběr dat 

Jak už jsem zmínil výše, data a informace o jednotlivých sportovištích a sportovních 

zařízeních jsem sbíral jak osobní návštěvou, tak na internetových stránkách. Užitečné 

informace jsem získal i z regionálního deníku a z různých dokumentů a tiskopisů, které město 

vydalo. Nejdůležitější však bylo samotné dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili někteří 

obyvatelé Benešova. 

 



  

Zpracování a analýza dat 

Poté co jsem obešel všechna místní sportoviště a sportovní zařízení a získal potřebné 

informace i z dotazníkového šetření, začal jsem získaná data zpracovávat. Postupně jsem si 

udělal obrázek o možnostech sportovního vyžití v Benešově a pokusil jsem se tedy navrhnout 

určité změny, které by vedly ke zlepšení situace. 

 

Interpretace dat 

Po zpracování a vyhodnocení dat jsem se pokusil zhodnotit místní situaci z hlediska 

nabídky sportovních služeb. Na závěr samozřejmě nechyběly návrhy a doporučení, které by 

danou situaci vylepšily. 

 

Jak už bylo zmíněno, mezi nejzákladnější zdroje dat patřilo dotazníkové šetření. Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou obyvatelé Benešova spokojeni s možnostmi 

sportovního vyžití ve městě. Obyvatelé odpovídali například na to, jak často sportují, jaká 

navštěvují sportoviště a sportovní zařízení, jaká sportoviště jim ve městě schází, kolik 

finančních prostředků měsíčně vynaloží na sportovní aktivity, a jestli sledují sportovní dění ve 

městě. Poslední otázka byla zaměřena na návštěvnost sportovních utkání a soutěží místních 

klubů a jednotlivců. Zdroje dat jsou primární. Metoda techniky sběru dat byla kvantitativní, 

konkrétně se jednalo o kombinaci elektronického, písemného a osobního dotazování. 

Dotazníkové šetření probíhalo ve městě Benešov od 10. 11. do 20. 11. 2012. Dotazníky byly 

rozdány i do některých místních fitnesscenter, ale zde nebyla návratnost příliš velká. Nejvíce 

vyplněných dotazníků jsem tak získal při osobním dotazování přímo ve městě. Přesně 3 dny 

jsem strávil na Masarykově náměstí v Benešově a ptal se kolemjdoucích, zda by byli tak 

ochotní a vyplnili mi daný dotazník. Tímto způsobem jsem získal většinu svých vyplněných 

dotazníků. Celkem bylo rozdáno 500 dotazníků, z čehož bylo vráceno celkem 427 vyplněných 

dotazníků. Pět dotazníků však muselo být kvůli chybě při vyplňování vyřazeno. Potřebná data 

jsem tedy získal ze 422 dotazníků. Jedinci pro vyplnění dotazníku byli vybíráni zcela náhodně 

a zkoumaný soubor si tak nedělá nároky na reprezentativnost. 
 

 

 



  

5  ANALÝZA MÍSTNÍ SPORTOVNÍ SITUACE 
 
5.1  Analýza sportovišť a sportovních zařízení v Benešově
  
 Hlavní městská sportoviště se nacházejí na jihozápadě a jihovýchodě města. Fotbalový 

stadion, tenisové kurty a Amber hotel Konopiště s širokou nabídkou sportovního vyžití leží na 

jihozápadě města. Na jihovýchodě města lze navštívit zimní stadion, krytý plavecký bazén, 

sportovně-relaxační centrum S-Centrum a další tenisové kurty. V Benešově si lze dále 

zasportovat v několika fitnesscentrech, zahrát si squash nebo badminton. Téměř v centru 

města je i venkovní bazén. V obytné zástavbě i na sídlištích jsou pro obyvatele k dispozici 

hřiště a lokální sportoviště. Město v září roku 2011 začalo i s výstavbou tzv. Fit parků. Jedná 

se o venkovní posilovací stroje určené pro všechny věkové kategorie. Jeden z Fit parků je 

umístěn v blízkosti zimního stadionu. V bezprostředním okolí města žije i několik chovatelů 

koní a na jižním okraji města lze nalézt areál jezdeckého klubu a dostihové závodiště. 

Benešov se však může pyšnit i jedním z nejkrásnějších golfových areálů v České republice. 

Golf Resort Konopiště se nachází u Tvoršovic, asi 6 kilometrů jihozápadně od Benešova. Ve 

městě působí i několik sportovních klubů a organizací se zaměřením na aikido, judo, 

basketbal, floorball, fotbal, futsal, horolezectví, lední hokej, nohejbal, volejbal a šachy.  

 Některá sportoviště patří samozřejmě městu a o jejich údržbu se starají Městská 

sportovní zařízení Benešov. Mezi nemovitosti, které vlastní město, patří např. zimní stadion, 

krytý plavecký bazén, venkovní bazén Dukelská, některé tenisové kurty a fotbalový stadion. 

Jednotlivá sportoviště jsou nabízena k využití individuálním sportovcům, sportovním 

oddílům, mládeži anebo školám pro zabezpečení výuky.  

 Město Benešov samozřejmě finančně podporovalo i některé sportovní kluby působící 

v Benešově. Avšak 1. 9. 2011 došlo ke změně ve finanční podpoře sportovních klubů 

v Benešově. Až do zmíněného dne bylo klubům umožněno zdarma využívat prostory 

sportovních zařízení ve vlastnictví města. Od 1. 9. 2011 však bylo užívání sportovních 

zařízení pro všechny externí uživatele zpoplatněno. Finanční prostředky na úhradu nájemného 

a případně i na jiné výdaje je možné získat z Grantového fondu města Benešov. To ovšem nic 

nemění na tom, že některé kluby se už dostaly do finančních potíží. V dnešní době se bohužel 

sport na kvalitní úrovni bez podpory města provozovat nedá a většina sportovních klubů se 

bez ní neobejde.  

 Na úvod této kapitoly jsme znázornili, jaká sportoviště a sportovní zařízení lze 

v Benešově navštívit, jaké sportovní kluby ve městě působí a jaká je momentální situace ve 



  

městě, co se týče podpory sportu. V následující části zanalyzujeme a podrobněji představíme 

jednotlivá sportoviště a sportovní zařízení v Benešově. Nejprve se zaměříme na nemovitosti, 

o jejichž správu a údržbu se starají Městská sportovní zařízení Benešov a až poté představím 

soukromá sportoviště a sportovní zařízení. 

 

5.1.1 Městská sportovní zařízení Benešov 
 

adresa: Hráského 1913, 256 01 Benešov 

tel.: 317 723 191, 734 442 808 

e-mail: msz@mszbenesov.cz 

www.mszbenesov.cz 

 

 Městská sportovní zařízení Benešov jsou příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je město Benešov. MSZ Benešov spravují a udržují následující sportoviště 

a sportovní zařízení: zimní stadion, krytý plavecký bazén, fotbalový stadion, travnaté plochy, 

tenisové kurty, venkovní bazén Dukelská, koupaliště Na Sladovce, víceúčelová hřiště 

a tábořiště Živohošť. Postupně si tedy všechny zmíněné sportoviště představíme. (60) 

 

Zimní stadion 

 

adresa: Hráského 1913, 256 01 Benešov 

tel.: 317 723 191, 317 722 919 (ubytování) 

Vedoucí: Ing. Pavel Vršecký 

e-mail: pavel.vrsecky@mszbenesov.cz 

 

 Od srpna do března je na zimním stadionu udržována umělá ledová plocha. Ledovou 

plochu využívá převážně místní hokejový klub HC Vodní Lvi Benešov a jeho mládežnické 

oddíly. Dále se tu především ve večerních hodinách odehrává celoroční turnaj 

neregistrovaných hráčů. Od října do března je pak možné si dojít zabruslit na veřejné bruslení, 

které se koná každou středu, sobotu a neděli. Ledovou plochu využívají také místní školy pro 

výuku bruslení. Přímo na zimním stadionu je možné zajistit ubytování i stravování. Proto je 

zimní stadion i díky komplexnímu vybavení dalších sportovišť v blízkém okolí (krytý 

plavecký bazén, posilovna, tenisové kurty, udržované travnaté plochy a sportovně-relaxační 



  

centrum S-Centrum) vhodný k organizování sportovních soustředění mládežnických 

a seniorských sportovních družstev. V létě 2012 zde dokonce absolvoval část své přípravy na 

další hokejovou sezonu kazašský klub Barys Astana, který působí v ruské Kontinentální 

hokejové lize. 

Ledová plocha, mantinely, strojovna chlazení, šatny hráčů, ubytovna a restaurace 

prošly v letech 2003 – 2005 generální rekonstrukcí v nákladech cca 25 mil. Kč. V dnešní době 

tak sportovní zařízení svou technickou úrovní a kvalitou ledu odpovídá požadavkům sehrání 

zápasů ledního hokeje na ligové úrovni a i na úrovni mezistátních reprezentačních družstev. 

Od března do srpna je ledová plocha nahrazena betonovou plochou, kterou je možné 

využít k jízdě na kolečkových bruslích, hraní hokejbalu nebo malé kopané. V hale lze pořádat 

i různá kulturní vystoupení, koncerty či výstavy. (60) 

 Pro zajímavost ještě uvádíme ceník některých sportovních služeb. 

 

Pronájem zimního stadionu k utkáním: 

 

 mezistátní úroveň  smluvní ceny 

 II. NHL  10 400 Kč (4 hod.) 

 regionální přebor 7 800 Kč (3 hod.) 

 okresní přebor  6 500 Kč (2,5 hod.) 

 

Pronájem ledové plochy pro mužstva se sídlem v Benešově: 

 

 pronájem 1 hod. L/Z sezona  2 800/2 600 Kč/ hod. 

 pronájem 1,5 hod. L/Z sezona 4 200/3 900 Kč/ hod. 

 

Další sportovní služby: 

 

 veřejné bruslení    30 Kč (90 minut) 

 bruslení škol v rámci tělesné výchovy 25 Kč/ hod. 

 

 

 

 

 



  

Krytý plavecký bazén 

 

adresa: Černoleská 2047, 256 01 Benešov 

tel.: 317 723 367, 317 722 791 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Hruška 

e-mail: jaroslav.hruska@mszbenesov.cz 

 

 Krytý plavecký bazén je provozován téměř celoročně, s výjimkou hygienicko – 

technologických odstávek. Od června do konce září je otevřena i sluneční louka s venkovními 

bazénky, lehátky či slunečníky. 

 Na přelomu let 2009/2010 prošel komplex krytého bazénu celkovou rekonstrukcí. 

Zařízení je vybaveno velkým 25m bazénem rozděleným do dvou částí. V jedné třetině je 

relaxační část s lehátky a tryskami na stříkání vody. Ve větší části jsou umístěny plavecké 

dráhy se skokanskými můstky. V samostatné místnosti je ještě malý bazén pro koupání 

malých dětí a kojenců. Návštěvníci mohou dále využít novou parní komoru a odpočinkový 

vířivý kruhový bazének. V objektu je celoročně otevřené fitness, které prošlo během 

rekonstrukce rovněž kompletní přeměnou. 

 Krytý plavecký bazén je k dispozici jak pro školní výuku plavání žáků základních 

škol, tak především pro plavání veřejnosti. V přesně daných hodinách probíhá 

i specializované plavání kojenců, plavání rodičů s dětmi, potápěčů a cvičení ve vodě. Další 

skupiny či jiné sportovní oddíly využívají bazén pro doplňkové nebo rehabilitační sportovní 

vyžití. 

 Jak je již uvedeno výše, součástí objektu je i fitnesscentrum, které disponuje velmi 

dobře vybavenou posilovnou a kardiozónou. Majitelem a provozovatelem fitnesscentra je 

Milan Pražák, reprezentant ČR a mistr ČR ve sportovní kulturistice 2005. 

 Pro úplný přehled zde uvádíme ještě provozní dobu krytého plaveckého bazénu od září 

2012 do května 2013 a také ceník za některé sportovní služby. (60) 

 

dospělá osoba  60 Kč  1 hod  
děti do 15 - ti let  50 Kč  1 hod.  
senioři od 65 let  50 Kč  1 hod.  
rodina 1 dospělý + 2 děti  140 Kč  1 hod  
rodina 2 dospělí + 2 děti  180 Kč  1 hod  
dospělá osoba  80 Kč  1,5 hod  
děti do 15 - ti let  70 Kč  1,5 hod.  
senioři od 65 let  70 Kč  1,5 hod.  



  

rodina 1 dospělý + 2 děti  200 Kč  1,5 hod  
rodina 2 dospělí + 2 děti  250 Kč  1,5 hod  
dospělá osoba  95 Kč  2 hod  
děti do 15 - ti let  85 Kč  2 hod.  
senioři od 65 let  85 Kč  2 hod.  
rodina 1 dospělý + 2 děti  250 Kč  2 hod  
rodina 2 dospělí + 2 děti  300 Kč  2 hod  
dospělá osoba  120 Kč  3 hod  
děti do 15 - ti let  110 Kč  3hod  
senioři od 65 let  110 Kč  3 hod  
rodina 1 dospělý + 2 děti  320 Kč  3 hod  
rodina 2 dospělí + 2 děti  380 Kč  3 hod  
dospělá osoba  150 Kč  celý den  
děti do 15 - ti let  130 Kč  celý den  
senioři od 65 let  130 Kč  celý den  
rodina 1 dospělý + 2 děti  370 Kč  celý den  
rodina 2 dospělí + 2 děti  450 Kč  celý den  

 Permanentní zvýhodněné vstupenky (-10%)  

dobíjí se libovolnou částkou na čipové hodinky  54 Kč  1 hod.  
čipové hodinky  130 Kč  za kus  

 Pronájem bazénů  

velký bazén  2.200 Kč  1 hod.  
relaxační část  1.100 Kč  1 hod.  
plavecká část  1.100 Kč  1 hod.  
1 plavecká dráha  450 Kč  1 hod.  
malý bazén - školy  800 Kč  1 hod.  
malý bazén - kojenecké plavání  1.200 Kč  1 hod.  

 Vstupné pro žáky ZŠ a MŠ  

1 výuková lekce ZŠ  50 Kč   
1 výuková lekce MŠ  45 Kč   
studenti v rámci tělesné výchovy  50 Kč  1 hod.  
studenti v rámci tělesné výchovy  70 Kč  90 minut  
10 hod. kurz děti    

          Obrázek 1 – Ceník Krytého plaveckého bazénu                     Zdroj: MSZ Benešov 

 

Fotbalový stadion 

 

adresa: Ke Stadionu, 256 01 Benešov 

tel.: 317 723 191 

e-mail: eva.krcilova@mszbenesov.cz 

 

 Fotbalový areál je situován na jihozápadě města. Stadion je využíván hlavně místním 

fotbalovým klubem SK Benešov a jeho mládežnickými celky. Hlavní travnatá plocha je 



  

využívána k tréninkovým a zápasovým účelům. Před několika lety byla zrekonstruována 

druhá fotbalová plocha v areálu, na které byl dříve škvárový povrch. Při rekonstrukci byl však 

na plochu položen nový umělý trávník 3. generace. Tento povrch je schválen ČMFS pro hraní 

mistrovských zápasů do úrovně druhé ligy. Umělá tráva je vhodná k přípravě fotbalových 

týmů v době, kdy jsou travnaté plochy mimo provoz (převážně v zimním období). Místní 

fotbalový klub SK Benešov a jeho mládežnické celky na této ploše trénují a hrají soutěžní 

utkání v zimním období, kdy je hlavní travnaté hřiště v neadekvátním stavu. Tato sportovní 

plocha je však určena pro všechny zájemce, kteří si plochu objednají. (60) 

Areál je také možné využít pro soustředění fotbalových družstev. Ubytování 

a stravování lze totiž zajistit ve 100 metrů vzdáleném hotelu Benika.  

Pro kompletní přehled opět uvádíme ceník za pronájem travnatých ploch. 

 

Fotbalový stadion  

 Travnatá plocha se šatnou a soc. zařízením  

travnatá plocha pro místní mužstva  2.500 Kč  1 hod.  
travnatá plocha mimo místní mužstva  3.500 Kč  1 hod.  
fotbalový zápas s osvětlením  3.500 Kč  na zápas  
umělá travnatá plocha (III. generace)  1.500 Kč  1 hod.  
zápas - umělá tráva (fotbalové utkání)  3.000 Kč  na zápas  
osvětlení  500 Kč   

          Obrázek 2 – Ceník fotbalového stadionu                                Zdroj: MSZ Benešov 

 

Travnaté plochy 

 

 V areálu zimního stadionu jsou nabízena celkem 3 travnatá hřiště nestandardních 

rozměrů. Slouží především přípravkám místního fotbalového klubu SK Benešov a dále jsou 

nabízena všem zájemcům a příznivcům fotbalu. Vstup na hřiště je možný pouze v kopací 

obuvi. Plochy jsou vhodné k soustředění žákovských družstev s možností ubytování 

a stravování přímo na zimním stadionu. K možnosti využití doplňkových sportů je možné 

využít nabídku krytého plaveckého bazénu nebo moderně vybaveného fitnesscentra. (60) 

 Jednotlivé travnaté plochy si lze pronajmout podle uvedeného ceníku.  

  

Travnaté plochy  

 Pro veřejnost  

celodenní pronájem (pouze v případě suchého 3.500 Kč  max. 6 hodin  



  

nepodmáčeného trávníku, pro 16 hráčů)  
pronájem velké plochy  600 Kč  1 hod.  
pronájem malé plochy za brankou  400 Kč  1 hod.  
travnatá plocha u KPB  500 Kč  1 hod.  
příplatek za osvětlení  100 Kč  1 hod.  
příplatek za soc. zařízení  300 Kč  na zápas  

 Pro výuku těl. výchovy místních škol. zařízení  

pronájem velké plochy  300 Kč   
pronájem malé plochy  200 Kč   
pronájem plochy u KPB  250 Kč   

          Obrázek 3 – Ceník travnatých ploch                                       Zdroj: MSZ Benešov 

 

Tenisové kurty u zimního stadionu 

 

adresa: Hráského 1913, 256 01 Benešov 

tel.: 317 723 191 

e-mail: eva.krcilova@mszbenesov.cz 

 

 Tenisové kurty s umělým povrchem lano-wimbledon slouží veřejnosti k volnému 

pronájmu. Od října do dubna jsou nainstalovány přetlakové tenisové haly, aby byl provoz 

celoroční. Jeden z kurtů má v letním období k dispozici umělé osvětlení. V blízkosti kurtů 

jsou parkovací místa, restaurace s ubytováním a stravováním. Provoz tenisových hal je 

převážně sjednáván pro zájemce s pravidelnou návštěvností. Volná kapacita je pak volně 

k pronájmu. (60) 

 Cena za pronájem tenisového kurtu se liší podle toho, zda se jedná o všední nebo 

víkendový den a také podle denního času. Dopoledne stojí tenisový kurt o něco méně než 

v odpoledních hodinách. 

 

  

Tenisové kurty  

 Tenisové kurty  

tenisový kurt (PO-PÁ)  180 Kč  1 hod.  
tenisový kurt (SO - NE)  150 Kč  1 hod.  
příplatek za osvětlení  80 Kč  1 hod.  
zapůjčení tenisové rakety  50 Kč  na zápas  
zapůjčení sady míčků  25 Kč  na zápas  
šatna se sprchou  80 Kč  na zápas  
možnost hraní nohejbalu  



  

 Tenisové nafukovací haly  

PO - PÁ (14:00 – 22:00)  350 Kč  1 hod.  
PO - PÁ (06:00 – 14:00)  310 Kč  1 hod.  
mimo pracovní dny (06:00 - 22:00)  310 Kč  1 hod.  
letní cena haly (květen-září) bez topení  230 Kč  1 hod.  

          Obrázek 4 – Ceník tenisových kurtů                                       Zdroj: MSZ Benešov 

 

Venkovní bazén Dukelská 

 

adresa: Dukelská ulice, 256 01 Benešov 

tel.: 317 721 352, 317 723 367 
 

 Toto zařízení nabízí svým návštěvníkům 20m bazén s upravenou vodou a solárním 

ohřevem. Venkovní bazén slouží především široké veřejnosti. Vstupné je hodinové a provozní 

doba je od května do září; záleží na daných klimatických podmínkách. V areálu bazénu je 

stánek s občerstvením se základními potravinami a nápoji. V objektu jsou i rekonstruovaná 

sociální zařízení, upravované okolní travnaté plochy, které vytvářejí příjemné prostředí pro 

krátkodobou rekreaci a regeneraci sil a zábavu pro návštěvníky. (60) 

 

  

Otevřený bazén  

 Bazén „Dukelská“ solární předohřev bazénové vody  

dospělí  20 Kč  1 hod.  
děti do 18-ti let  15 Kč  1 hod.  
lehátko  5 Kč  za kus  
lehátko nad 4 hodiny  25 Kč  4 hodiny a více  

          Obrázek 5 – Ceník venkovního bazénu Dukelská                  Zdroj: MSZ Benešov 

 

Víceúčelová hřiště 

 

 Pod správu MSZ Benešov spadají i víceúčelová hřiště a skatepark. Víceúčelových 

hřišť bylo v Benešově zbudováno 6. Převážně se nacházejí v obytné zástavbě a na sídlištích. 

Na všech hřištích je položen umělý trávník. Dle rozměrů jednotlivých hřišť jsou sportoviště 

vhodná pro hraní basketbalu, házené, malé kopané a nohejbalu. U jednoho víceúčelového 

hřiště je navíc možné využít lezecké stěny nebo stolu na stolní tenis. 



  

 Už zmíněný skatepark se nachází v Dukelské ulici a má asfaltový povrch. Je určen 

především pro skateboardy a kolečkové brusle. V nejnutnějších případech je skatepark možné 

využít i pro hraní hokejbalu. 

 Vstup na všechna víceúčelová hřiště a skatepark je zdarma.  

 Jak už jsme informovali výše, v Benešově je v současné době k dispozici 6 

víceúčelových hřišť. Jedná se o: 

 

 víceúčelové hřiště u Gymnázia, Husova ulice, 

 víceúčelové hřiště v ulici Villaniho, 

 víceúčelové hřiště v ulici Hráského, 

 víceúčelové hřiště v ulici J. Švermy, 

 víceúčelové hřiště v Neumannově ulici, 

 víceúčelové hřiště v ulici Na Tržišti (u nemocnice). 

 

 Už zmíněný skatepark s asfaltovým povrchem se nachází v ulici Dukelská. 

 

Koupaliště Na Sladovce 

 

Další z možností, kam se vydat za sluncem a odpočinkem ve městě, je stylová 

venkovní plovárna s občerstvením zvaná Koupadla na Sladovce nebo také Benešovská 

koupadla. Benešovská koupadla mají dlouhou historii, která sahá až do roku 1933. Základ 

položili vojáci místní posádky, kteří vykopali jámu o rozměrech 30x150m, do níž se 

napouštěla voda, a vojáci se sem chodili koupat. Vznikla tak největší venkovní nádrž 

v republice a rok nato i funkcionalistická stavba zahradní restaurace, která je součástí 

koupadel dodnes. V květnu 2012 došlo z důvodu lepšího zabezpečení kvality vody v nádrži 

k jejímu vypuštění a odstranění nečistot usazených na dně a šikmých stěnách. Na kratších 

stranách byly vytvořeny přelivné žlábky, které slouží k odplavování nečistot. 

V areálu proběhly i další úpravy. Na travnaté plochy byly přidány nové slunečníky, 

lehátka, nové dětské atrakce a velké pískoviště. Využít lze také volejbalové hřiště s novým 

povrchem nebo předpisové petangové hřiště. Pro mimobenešovské zájemce je zde možnost 

kempování ve stanech nebo karavanech. 

Přes všechny provedené úpravy však zůstává koupadlům nadále statut požární nádrže, 

což znamená koupání na vlastní nebezpečí. Vstup do areálu je po celou sezonu zdarma. 



  

Posledním areálem, o který se starají MSZ Benešov, je Tábořiště Živohošť. Toto 

tábořiště však nenajdeme v Benešově, nýbrž 30 km od Benešova u Slapské přehrady. Přesto 

se o něm v diplomové práci alespoň stručně zmíníme, jelikož právě k Slapské přehradě míří 

hodně místních obyvatel v teplých letních dnech.  

 

Veřejné tábořiště Nová Živohošť 

 

 Jak už bylo zmíněno, veřejné tábořiště leží na pravém břehu Slapské nádrže zhruba 30 

km od Benešova. Areál o velikosti 5 ha je rozdělen na místa k postavení stanů, karavanů 

a mobilních buněk k rekreaci. Jsou zde k dispozici nově zrekonstruovaná sociální zařízení 

s pravidelnou údržbou a 3 stánky s občerstvením. Návštěvníci si zde mohou půjčit i loď nebo 

šlapadlo. Tábořiště se nachází v nádherné přírodě a je obklopeno lesy, které přímo vybízejí 

k houbaření. V posledních letech se zlepšily i podmínky pro koupání a kvalita vody 

v přehradní nádrži Slapy patří k těm nejlepším. (60) 

 Ubytování lze sjednat na správě MSZ Benešov nebo přímo na recepci tábořiště. 

Sezónní provoz je vždy zahájen začátkem června a ukončen začátkem září. 

 Aby byly informace kompletní, ještě dodáváme přehled poplatků týkajících se pobytu 

v tábořišti.  

  

    

Tábořiště Živohošť  

 Vstupné a poplatky týkající se pobytu  

dospělá osoba  55 Kč   
děti do 15ti let  35 Kč   
stan  80 Kč   
přívěs obytný jednonápravový  80 Kč   
přívěs obytný dvounápravový  100 Kč   
nákladní přívěs za osobní auto  50 Kč   
osobní automobil  80 Kč   
obytný nákladní automobil (AVIA apod.)  140 Kč   
mikrobus  80 Kč   
motocykl  40 Kč   
domácí zvíře  60 Kč   
přípojka elektro (6A)  60 Kč   
použití úschovny jízních kol  30 Kč   
zapůjčení sportovních potřeb  40 Kč   
chatky (sezona)  600 Kč   
chatky (mimo sezonu)  500 Kč   
poplatek za lůžkovou kapacitu  4 Kč   
poplatek za přechodný pobyt  10 Kč   



  

povlečení  60 Kč  za celý pobyt  

 Jednotné vstupné na pláž - bez pobytu  

dospělí  30 Kč   
děti do 15ti let  25 Kč   

Obrázek 6 – Ceník Tábořiště Živohošť                                Zdroj: MSZ Benešov 

 

 Stručným představením veřejného tábořiště Nová Živohošť je tedy seznam 

sportovních zařízení ve správě MSZ Benešov kompletní. V následující části se zaměříme na 

sportoviště a sportovní zařízení, které patří soukromým vlastníkům. Nejdříve se pustíme do 

analýzy místních sportovně-relaxačních center a začneme tím největším, kterým je S-Centrum 

Benešov. 

 

5.1.2  Soukromá sportoviště a sportovní zařízení 
 

S-Centrum Benešov 

 

adresa: U Vodárny 2215, 256 01 Benešov 

tel.: 317 750 001 – hotel, 317 750 004 – sporty rezervace, 317 750 003 – bowling  rezervace 

e-mail: info@scentrum.eu 

www.scentrum.eu 

 

 Nově vybudované multifunkční centrum je určeno všem věkovým kategoriím. Nabízí 

zájemcům bohaté možnosti pohybových aktivit. S-Centrum je ideálním zařízením nejen pro 

aktivní, ale také pro příjemné a zdraví prospěšné trávení volného času. Toto zařízení 

poskytuje i nadstandardní možnosti pro pořádání firemních či klubových akcí. 

 S-Centrum Benešov je sportovně relaxační centrum a leží v klidném prostředí na 

okraji Benešova. Projekt vznikl ve spolupráci s programem EU pro podporu rozvoje 

cestovního ruchu v benešovském regionu. 

 Areál nabízí široké využití. Na své si zde přijdou nejen jednotlivci, kteří chtějí 

relaxovat nebo sportovat, ale i sportovní kolektivy. S-Centrum se může pyšnit sportovišti 

s moderními kvalitními povrchy. V tenisové hale lze hrát kromě tenisu i badminton, volejbal 

či nohejbal. Pod nafukovací halou je fotbalový umělý trávník čtvrté generace. Uvnitř budovy 

se pak nacházejí sály na aerobik, spinning a kardio-posilovna. 



  

 V areálu je možné relaxovat ve finské i parní sauně se solnou tryskou, uvolnit se ve 

vířivce nebo si vychutnat různé druhy masáží. Je možné si objednat i solárium. 

 Hotelová část nabízí 25 pokojů, převážně dvojlůžkových, s vlastním WC, sprchou, 

TV, telefonem a připojením na internet. 

 S-Centrum je vhodné i pro pořádání firemních akcí. V takovém případě se přímo 

nabízí využít bowling se šesti drahami, nebo lze navštívit Grosso restaurant s prostornou 

terasou. Pro různá školení a konference je k dispozici malý a velký sál s kapacitou 30 a 60 

míst. Oba sály jsou vybaveny kvalitní projekcí. (63) 

 

Dalším sportovním centrem, které představíme je Sport a relax club. Toto zařízení 

nemá tak širokou nabídku sportů jako S-Centrum Benešov, ale je situováno v historické části 

Benešova a leží téměř v centru města. 

 

Sport a relax club 

 

adresa: Na Karlově 80, 256 01 Benešov 

tel.: 317 728 950, 602 386 843, 725 728 888 

e-mail: danahrebikova@seznam.cz 

 

 V Benešově je toto sportovní zařízení známo spíše pod názvem U Hřebíka, protože 

majitelem centra je známý fotbalový trenér a manažer Jaroslav Hřebík se svojí manželkou. 

Fitnesscentrum nabízí svým klientům dvoupatrovou moderně vybavenou posilovnu a kardio-

místnost s běžeckými pásy, veslovacími trenažéry a dalšími stroji na zlepšení kondice. Jedna 

z mnoha místností se využívá i pro relaxační procedury jako jsou sauna a solárium. V přízemí 

se nachází ještě velká místnost pro aerobic a další podobná pohybová cvičení a také zde 

nalezneme kurt na squash. V budově má své zázemí ještě kadeřnictví, kosmetický salón a 

rehabilitační místnost, kam si člověk může zajít na různé druhy masáží. Venkovní prostor 

potom nabízí možnost využít kurt na plážový volejbal.  

 

 V Benešově jsou ještě další dvě fitnesscentra, která se zaměřují převážně na ženskou 

klientelu. První z nich je známé pod názvem Esporta Fitness Club a druhé se jmenuje 

jednoduše Expreska. Obě sportovní centra teď postupně představíme. Nejdříve tedy Esporta 

Fitness Club. 

 



  

Esporta Fitness Club 

 

adresa: Čechova 2123, 256 01 Benešov 

tel.: 739 992 942 

e-mail: esporta@esporta.cz 

www.esporta.cz 

 

 Esporta Fitness Club je sportovní centrum určené pouze pro ženy. Kromě příjemného 

prostředí a atmosféry nabízí velké množství pohybových aktivit a cvičení. Na své si zde 

přijdou i milovnice wellness. K dispozici jim jsou různé druhy masáží a služby zaměřené na 

krásu ženského těla, např. kosmetika, manikúra, pedikúra a odstraňování celulitidy. 

 Co se týče pohybových cvičení, Esporta Fitness Club nabízí TRX cvičení, alpinning, 

spinning, aerobic, bosu, trampolínky – jumping, pilates, power jógu, těhotenské cvičení, 

cvičení seniorů a taneční kurzy. Jak je vidět, nabídka je opravdu široká a vybere si z ní každá 

žena patřící do jakékoliv věkové kategorie. 

 Probíhají zde i taneční lekce a zájemci se tak mohou naučit např.: břišní tance, salsu 

a další taneční styly. (53) 

 

Expreska 

 

adresa: Pražská 295, 256 01 Benešov 

tel.: 737 981 301 

e-mail: benesov@expreska.cz 

www.expreska.cz/fitness-expreska-benesov 

 

 Tento fitness klub najdeme v Benešově na adrese Pražská 295. Opět se jedná o klub, 

který je určen jen pro ženy. Nabízí unikátní cvičení s trenérkou, kterým si ženy vytvarují 

postavu. A stačí jim na to pouhých 30 minut denně. Jedná se o komplexní cvičební program, 

který zahrnuje prvky kardiovaskulárního i silového cvičení zároveň. Posiluje svaly, zpevňuje 

tělo, zrychluje metabolismus, spaluje tuky a pomáhá ztratit váhu. Během půl hodiny se 

v kruhu přesouváte z jednoho stanoviště na druhé a to po třiceti vteřinách. Zákazník může 

přijít kdykoliv a bez objednání. 

 Trend kruhového tréninku přišel z USA. V klubu probíhá trénink na 8 hydraulických 

strojích a 8 aerobních mezistanicích, které jsou logicky uspořádané do kruhu podle toho, zda 



  

se procvičuje spodní nebo horní partie těla. Během pouhých třiceti minut se rovnoměrně 

procvičí všechny svalové skupiny. 

 Fitness klub nabízí pro nové návštěvnice možnost vyzkoušet si posilovací trénink 

zdarma a to po celý první týden. Poté je pro klientky rozhodně finančně výhodnější zaplatit si 

jeden z nabízených cvičebních plánů. Klientka si může vybrat mezi ročním plánem (7080 

Kč), půlročním plánem (4140 Kč), tříměsíčním plánem (2070 Kč) nebo jen týdenním plánem 

(390 Kč). Jednorázové vstupné stojí 190 Kč. V rámci komplexního servisu nabízí Expreska 

i výživové poradenství. (54) 

 

 Aby byl přehled sportovně-relaxačních center nacházejících se v Benešově kompletní, 

je třeba ještě zanalyzovat Amber hotel Konopiště. Nejedná se o žádné klasické 

fitnesscentrum, ale o hotel, který má ve své nabídce kromě ubytování i široký výběr 

sportovních a relaxačních služeb. 

 

Amber hotel Konopiště 

 

 Hotel se nachází v klidné a lesnaté krajině v sousedství zámku Konopiště. Je přímo 

ideálním místem pro pořádání outdoorových a teambuildingových akcí. Od května do září se 

mohou návštěvníci na rozlehlém pozemku ubytovat i ve vlastních stanech nebo karavanech.  

 Jak už jsem uvedl výše, hotel nabízí hned několik možností, jak aktivně využít volný 

čas. K dispozici jsou tenisové kurty, posilovna, venkovní bazén a víceúčelové hřiště na 

volejbal, nohejbal a florbal. V areálu je možné si zahrát i minigolf, stolní tenis nebo ruské 

kuželky. Pokud se návštěvník rozhodne vydat na cyklistický výlet po okolí, hotel nabízí 

i půjčovnu kol. Z relaxačních procedur může člověk využít saunu nebo různé druhy masáží. 

(50) 

 

 Všechna čtyři sportovně-relaxační centra jsou už tedy popsána a nyní se naše 

pozornost zaměří na nabídku tenisových kurtů. V posledních letech se totiž raketové sporty 

stávají čím dál oblíbenější. Mezi oblíbené raketové sporty nepatří však jen tenis, ale např. 

i squash nebo badminton. Nejdříve se však zaměříme na tenis, který je v současné době 

v České republice velmi sledovaný. Český tenis má totiž v ženské i mužské kategorii svého 

zástupce mezi deseti nejlepšími tenisty na světě.  

 V Benešově se nacházejí tenisové kurty celkem na čtyřech místech. Tenisové kurty lze 

využít buď v S-Centru Benešov nebo v areálu Amber hotelu Konopiště. Další 2 kurty spravují 



  

MSZ Benešov u zimního stadionu. Poslední možností, kde si člověk může zahrát tenis, je 

tenisový areál u fotbalového stadionu, kde sídlí i místní tenisový klub. Zde jsou zájemcům 

k dispozici 4 antuková hřiště.  

 Nabídka tenisových kurtů v Benešově je podle mého názoru dostatečná. Další tenisové 

kurty se však nacházejí i v blízkém okolí Benešova, např. v Bystřici nebo Poříčí nad Sázavou.  

 Pokud se nyní podívám na nabídku squashových kurtů v Benešově, s tou je to již 

o poznání horší. Squash si lze totiž v Benešově zahrát jen na dvou místech. Jeden kurt se 

nachází v už zmíněném centru Sport a relax club na Karlově a druhou možností je potom 

squashové centrum Squash Trio. 

 

Squash Trio 

 

adresa: Dukelská 2157, 256 01 Benešov 

tel.: 317 724 891 

e-mail: info@squashtrio.cz 

www.squashtrio.cz 

 

Squashové centrum je situováno v klidné části Benešova, ale v blízkosti centra 

s bezproblémovým parkováním. Svůj provoz spustilo v roce 2001. Široké veřejnosti nabízí 4 

squashové kurty, které splňují nejpřísnější kritéria Světové Squashové Federace. Návštěvníci 

mají i možnost koupit si nebo půjčit si sportovní vybavení od světových výrobců. 

 Centrum pořádá pravidelně i turnaje ve squashi a odehrává se tu také Squash Trio 

liga, což je 1. amatérská squashová liga v Benešově. Jedná se o celoroční soutěž, kde se často 

mění soupeři, a díky tomu odpadá stereotyp se stálými protivníky. Účastníci zlepšují svoji hru 

a také poznávají a získávají nové kamarády a spoluhráče. (67) 

 

Jak je už na první pohled vidět, squashová nabídka hřišť za tou tenisovou hodně 

zaostává. Situace není lepší ani v okolních městech, protože tam je nabídka squashových hřišť 

absolutně nulová. Žádný squashový kurt se nenachází ani v Bystřici a ani v Poříčí nad 

Sázavou. 

Co se týče badmintonu, v Benešově existuje jen jediné místo, kde je možné si zahrát 

tento raketový sport na profesionálním hřišti. Čtyři mobilní hřiště má ve své nabídce jen S-

Centrum Benešov. Zde je možné si i vypůjčit veškeré sportovní vybavení. 

 



  

Širokou popularitu si v současné době získává i golf, především u sportovců 

a podnikatelů. Golf patří mezi olympijské sporty. Poprvé byl zařazen do programu letních 

olympijských her 1900 v Paříži. V programu zůstal i na dalších letních olympijských hrách 

1904 v St. Louis. Znovu se však představí na letních olympijských hrách až po dlouhých 112 

letech. Bude totiž na programu letních olympijských her 2016 v Rio de Janeiro. 

A právě Benešov se může pyšnit jedním z největších a nejkrásnějších golfových hřišť 

v České republice. Konkrétně se jedná o Golf Resort Konopiště. 

 

Golf Resort Konopiště 

 

adresa: Tvoršovice 27, 256 01 Benešov 

tel.: 317 784 044 

e-mail: gcko@gcko.cz 

www.gcko.cz 

 

 Golf Resort Konopiště se nachází u Tvoršovic, 6 kilometrů jihozápadně od Benešova 

a patří k nejkrásnějším golfovým areálům v České republice. Jeho chloubou jsou dvě 18-

jamková soutěžní hřiště nesoucí názvy Radecký Course a D’Este Course. Dále je zde 9-

jamkový Public Course přístupný i pro hráče bez Zelené karty, kvalitní tréninkové zázemí 

zahrnující driving range o rozměrech 120 x 350 m, včetně krytých odpališť, putting green, 

chipping, pitching area a bunker play na ploše 10 000 m2, krásný zrekonstruovaný zámek 

s klubovnou, recepcí, pro-shopem a restaurací. Významnou součástí areálu je i “Zámecký 

hotel“ s možností ubytování v luxusních pokojích a prostory pro konference a společenské 

akce. Další gastronomické služby poskytuje restaurace “Steak House“. (56) 

 

 Golf Resort Konopiště bude mít v nejbližší době také novou konkurenci. V malebné 

posázavské krajině nedaleko Benešova vyroste na pozemku o rozloze 69 ha nové sportovně-

relaxační centrum LORETA, jehož součástí bude i 18-jamkové golfové hřiště se dvěma 

vodními nádržemi. Stavba se naplno rozjela na jaře letošního roku a dokončena by měla být 

na konci roku 2013.  

 Také místní základní školy se podílejí na vytváření možností, jak trávit volný čas. 

Kromě široké nabídky mimoškolních aktivit pronajímají v odpoledních hodinách své 

prostory. Mám tím na mysli sportovní haly nebo tělocvičny, které využívají nejen zájemci 



  

z řad široké veřejnosti, ale i zájmové kroužky nebo místní sportovní oddíly. V Benešově tyto 

služby nabízejí 3 základní školy – ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova a ZŠ Karlov.  

 ZŠ Dukelská disponuje velkou sportovní halou, kterou po skončení školní výuky 

pronajímá. Je vhodná zejména pro basketbal, floorball, futsal a volejbal. Sportovní halu však 

nejvíce využívá místní basketbalový klub BC Benešov, který v hale nejen trénuje, ale hraje 

i svá domácí utkání.  

 ZŠ Jiráskova disponuje také moderní sportovní halou, kterou rovněž po skončení 

výuky pronajímá. Sportovní hala nejvíce slouží zástupcům floorballu a volejbalu. Připravuje 

se zde a i odehrává svá domácí utkání floorbalový klub SK Floorball Benešov a volejbalový 

klub TJ Sokol Benešov. Kromě těchto dvou sportovních klubů využívají halu i některé 

zájmové kroužky Domu dětí a mládeže. 

 Třetí základní škola, ZŠ Karlov, nemá už tak kvalitní zázemí jako předešlé dvě 

základní školy. K dispozici je jen školní tělocvična, která nedosahuje velkých rozměrů. 

Veřejnost ji ale využívá především na různé druhy pohybových cvičení, jako např. aerobic 

nebo cvičení s míči. 

 

 V Benešově jsou k dispozici ještě dvě starší tělocvičny. Jedna se nachází v Sokolovně 

nedaleko vlakového nádraží a druhá v hale Bios. 

 Sokolovna byla postavena roku 1903 v novorenesančním stylu. Tělocvičnu využívají 

především volejbalisté a také jediný prvoligový klub působící v Benešově, nohejbalový klub 

SK Šacung Benešov. Kromě toho se v Sokolovně konají i pravidelné lekce zumby. V budově 

má své sídlo také firma FaktorPlus, která se zabývá stravovacími, kondičními, regeneračními 

a dalšími programy v péči o zdraví. Nabízí i poradenství k různým pohybovým aktivitám, 

např. nordic walking, inline bruslení a nordic blading. Firma pořádá i jednodenní či vícedenní 

kurzy nordic walkingu nebo inline bruslení. 

 Hala Bios stojí přímo vedle venkovního koupaliště Dukelská. Tato stará a nemoderní 

hala slouží hlavně mládežnickým oddílům BC Benešov a SK Floorball Benešov. Halu 

využívá i většina futsalových mužstev působících v Benešově. 

 

 V Benešově se nachází poměrně dost sportovních hal a tělocvičen, ale přesto je jejich 

kapacita nedostačující. Zmíněné haly totiž hojně využívají místní sportovní kluby a volné 

hodiny pro zájemce ze široké veřejnosti nebo pro různé partičky kamarádů jsou tak obsazené. 

Do dvou největších a nejmodernějších hal v Benešově je pro jiné zájemce než sportovní 

oddíly téměř nemožné se dostat. Sportovní hala ZŠ Dukelská je každodenně obsazená 



  

basketbalovým klubem BC Benešov a jeho mládežnickými oddíly a halu ZŠ Jiráskova zase 

využívají oddíly SK Floorball Benešov a volejbalový TJ Sokol Benešov. Tělocvična patřící 

ZŠ Karlov není kvůli svým rozměrům vhodná pro kolektivní sporty a Sokolovnu opět využívá 

sportovní oddíl, konkrétně nohejbalový klub SK Šacung Benešov. Jediná hala, která není tolik 

využívaná, je hala Bios. Ta je ovšem mezi sportovci velmi neoblíbená, neboť je velmi stará 

a nemá moderní vybavení. Návštěvníci si především stěžují na tvrdý a kluzký povrch, na 

kterém dochází často ke zraněním.  

 Město už proto také uvažuje, zda nepostaví novou víceúčelovou halu. Ta by se zde 

určitě neztratila a pomohla by dále rozšířit nabídku možností pro volný čas. 

 

 Neměli bychom také zapomenout, že Benešov díky své geografické poloze nabízí 

skvělé možnosti pro turistiku a cykloturistiku. V okolí Benešova se nachází velké množství 

cyklostezek a cyklotras. Mezi největší cyklotrasy patří: 0063 Týnec nad Sázavou – Konopiště, 

0069 Benešov – Pravonín, 0073 Český Šternberk – Benešov, 0076 Konopiště – Votice. Tyto 

cyklotrasy navazují na mezinárodní cyklotrasu (Praha – Jindřichův Hradec – Znojmo – 

Vídeň). Přímo ve městě je však pouze jedna cyklostezka, která vede kolem kasáren.  

Město Benešov je zajímavým místem i pro pěší turistiku. Nachází se zde celá řada tras 

a naučných stezek. Mezi nejzajímavější patří tyto naučné stezky:  

 Historie a příroda Konopišťského parku – naučná stezka prochází okolím 

zámku Konopiště. Věnuje se tématům z historie parku, sochařské výzdobě 

a dendrologickým zvláštnostem.  

 Lesní stezka Ferdinanda D´Este – stezka prochází lesnatou částí areálu 

zámeckého parku. Seznamuje s dobou Františka Ferdinanda D´Este, historií 

a současností zámeckého parku, lesem, myslivostí, lesním hospodařením 

a různorodou lesní faunou a flórou. (58) 

Dále město Benešov a okolní obce (Poříčí nad Sázavou, Čerčany, Mrač, Petroupim, 

Bytřice, Olbramovice, Postupice, Votice, Jankov, Popovice, zámek Konopiště, zámek 

Jemniště) spojuje síť tras pro pěší. 

Město leží asi 40 km jihovýchodně od Prahy a díky husté silniční i železniční síti 

v regionu je velmi dobře dostupné. V blízkosti města se nachází i několik kulturních 

a přírodních atraktivit, které stojí za to navštívit. Zmínit samozřejmě musím zámek Konopiště. 

Mezi další atraktivní místa patří Jemniště, Vrchotovy Janovice, hrad Český Šternberk 

a CHKO Blaník s rozhlednou. Samotné město disponuje historickým centrem se zříceninou 



  

minoritského kláštera na Karlově, kostelem svaté Anny s piaristickou kolejí na Masarykově 

náměstí, kostelem sv. Mikuláše, dvěma židovskými hřbitovy a dalšími zajímavostmi.   

 

 Analýza sportovišť nacházejících se v Benešově je už téměř kompletní. Město 

Benešov se na nabídce sportovišť snaží neustále pracovat. Tato slova potvrzuje i výstavba 

dalšího sportoviště. Město Benešov ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Benešov zahájilo 

za podpory dotace z MŠMT/FAČR přípravu pozemku pro výstavbu projektu Minihřiště pro 

celoroční využívání. Minihřiště bude postaveno vedle tenisových kurtů u zimního stadionu. 

Hřiště o rozměrech 40 x 20 metrů bude mít umělý povrch i umělé osvětlení. Na ploše budou 

i dvě basketbalová hřiště pro street basket. Minihřiště musí být dokončeno do konce listopadu 

2012, aby byly splněny podmínky pro přiznání dotace.  

 Město Benešov samozřejmě využívá dotace z grantového fondu, do kterého bylo pro 

rok 2012 přiděleno 5,42 mil. Kč. Tato částka byla jako každoročně rozdělena do různých 

oblastí podpory – sport, volný čas, kultura, sociální věci a zdravotnictví, životní prostředí. Na 

sport a volný čas bylo vyčleněno 3,6 mil. Kč, z nichž bylo k 31. 8. 2012 už 1,672 mil. Kč 

vyčerpáno. 

 

 V Benešově působí i několik sportovních oddílů na různých výkonnostních úrovních. 

Následující kapitola bude tedy věnována některým místním sportovním klubům 

a organizacím. 

 

5.2  Sportovní kluby a organizace 
 

 Jak už bylo uvedeno výše, v Benešově má svoji základnu několik sportovních mužstev 

a organizací. Fungují zde kluby a organizace se zaměřením na aikido, judo, basketbal, 

floorball, fotbal, futsal, horolezectví, lední hokej, nohejbal, volejbal a šachy. My se zaměříme 

především na ty největší a nejznámější a v dané části postupně představíme historii a činnost 

hokejového, basketbalového, fotbalového, floorbalového a nohejbalového klubu. Dále se 

v této kapitole zmíníme také o organizaci, která se ve velké míře stará o volný čas dětí 

a mládeže v Benešově. Jedná se o Dům dětí a mládeže Benešov. 

 

 

 



  

Lední hokej 

 

HC Vodní lvi Benešov 

 

Název:           HC Vodní lvi Benešov 

Adresa:          Hráského 1913, Benešov 256 01 

Telefon:         317 722 903 

Fax:               317 722 903 

www:            hcbenesov.cz 

 

 

 Oddíl benešovských hokejistů byl založen v roce 1929 a během své historie změnil 

několikrát svůj název. Od založení oddílu se hrálo pod názvem SKS Benešov (sportovní klub 

studentský Benešov). V roce 1930 bylo odehráno první utkání na rybníku Konopiště se 

studenty z Prahy. V tomto roce byla sehrána ještě 4 utkání, všechna se studenty z Prahy. 

 V roce 1932 se již hrálo na Benešovských koupadlech. Družstvo hrálo přátelské 

zápasy s Táborem, Popovicemi a Říčany. 

 V roce 1934 SKS Benešov ukončil činnost, ale hokej se hrál v Benešově dál. Byl 

vytvořen oddíl v klubu BSK (benešovský sportovní klub). Počátkem roku 1935 byla 

provedena registrace hráčů v Československém svazu kanadského hokeje. Družstvo bylo 

zařazeno do Jihočeského kraje, kde hrálo svá mistrovská utkání s mužstvy z Tábora. 

 V letech 1937 – 1939 bylo družstvo BSK přiřazeno k Praze a hrálo s družstvy 

Popovic, Říčan, Uhřiněvsi, Hostivaře a dalšími mužstvy z Prahy. V Benešově se začali 

věnovat hokeji i v DTJ a BAK (benešovský Ali klub). Tato družstva se však účastnila jen 

přátelských utkání. V roce 1939 bylo družstvo hokeje BSK z finančních důvodů rozpuštěno. 

Hráčů se však ujalo vedení STOBu. Hokejové družstvo hrálo pod hlavičkou STOBu až do 

roku 1949, poté přešlo družstvo pod Sokol. Od roku 1956 vyhrál oddíl dvakrát okresní přebor 

a kvalifikoval se do krajské soutěže. 

Začátkem roku 1970 se začalo hovořit o výstavbě zimního stadionu a v roce 1973 se 

začalo se samotnou výstavbou ZS na Sladovce. Po desetileté usilovné brigádnické práci všech 

hráčů, funkcionářů, členů oddílu, vojáků i příznivců hokeje byla hokejová hala otevřena. Od 

té doby oddíl bojoval převážně v krajském přeboru. V té době byl znám pod názvem SKLH 

Benešov (sportovní klub ledního hokeje Benešov).  



  

V roce 2005 koupil klub druholigovou licenci od pražské Hvězdy a až do roku 2012 

v ní úspěšně působil pod nynějším názvem. Klub se však po sezóně 2011/2012 dostal do 

finančních problémů a v červenci 2012 prodal druholigovou licenci klubu HC Moravské 

Budějovice 2005. Na sezónu 2012/2013 je klub přihlášen do krajského přeboru. (57) 

 

 

Basketbal 

 

BC Benešov 

 

Název:          BC Benešov 

Adresa:         Pražského povstání 1804, Benešov 25601 

Telefon:        606 590 613 

www:            bcbenesov.cz 

 

 

 BC Benešov byl založen jako samostatný klub v roce 1979. V posledních letech 

zaznamenal klub nebývalý rozvoj. Počet členů se z původních 200 členů z roku 1995 více jak 

zdvojnásobil na současných 559 členů. Z toho je však cca 300 dívek a chlapců 

v mládežnických kategoriích. Z tohoto počtu je patrné, že se klub zaměřuje převážně na práci 

s mládeží. Klub má družstva žen a mužů od přípravek po dospělé. Celkem disponuje 12 

družstvy: Přípravka dívky, Přípravka chlapci, Mladší minižačky – Krajský přebor, Mladší 

žákyně – Krajský přebor, Mladší žáci – Krajský přebor, Starší žáci – Krajský přebor, Mladší 

dorostenky – Dorostenecká liga, Mladší dorostenci – Dorostenecká liga, Starší dorostenci – 

Dorostenecká liga, Ženy „A“ – III. liga, Muži „A“ – III. liga, Muži „B“ – KP I. 

 V roce 2003 byla klubu přidělená dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského 

kraje. Ta napomohla, vedle dalších finančních zdrojů jako jsou členské příspěvky, sponzorské 

dary, podpora Města Benešov a dotace tělovýchovných orgánů, k zabezpečení standardní 

úrovně klubu.  

BC Benešov, co do úspěchů a počtu členů, je největším sportovním klubem 

v Benešově a řadí se mezi největší a nejúspěšnější kluby nejen ve Středočeském kraji, ale 

i v ČR. Zaměřuje se především na práci s mládeží a vykonává nezastupitelnou roli při ochraně 

mladé generace před vlivem sociálně-patologických jevů, jako jsou drogy, alkohol a kouření. 

Mladí basketbalisté jsou minimálně 4 – 5 dnů v týdnu v tělocvičnách při trénincích či 



  

zápasech, a tak pozitivně využívají svůj volný čas. Při jejich výchově je využívána odborná 

kvalifikace trenérů. 

BC Benešov úzce spolupracuje s Gymnáziem Benešov. Studenti gymnázia – členové 

BC Benešov se pravidelně zúčastňují Středoškolské basketbalové ligy, kde dosahují těch 

nejvyšších příček a vzorně reprezentují nejen školu, město Benešov, BC Benešov, ale 

i Středočeský kraj.  

Výbor BC Benešov má v úmyslu pokračovat v nastoupené cestě dalšího rozkvětu 

basketbalu v regionu. (51) 

 

 
 
Fotbal 

 

SK Benešov 

 

Název:         SK Benešov, o.s. 

Adresa:        Ke Stadionu 576, Benešov 256 01 

Telefon:       775 390 224 

e-mail:         info@skbenesov.cz 

www:          skbenesov.cz 

 

 

 Kořeny benešovské kopané sahají až do roku 1913, kdy v měsíci červnu došlo 

k zaregistrování benešovského fotbalového klubu pod názvem AFK Benešov. Názvy klubu se 

v historii několikrát měnily. Nejdříve na Benešovský SK, poté Slavoj, Sokol, Lokomotivu, 

ČSAD, Švarc a současné SK Benešov. 

První mistrovské soutěže začal AFK hrát v roce 1929. Do té doby hrál pouze přátelské 

nebo pohárové zápasy. Za soupeři jezdil do Tábora, Prahy či Senohrab. Často do Benešova 

jezdila pražská mužstva. Fotbal byl v té době velice populární a ve městě bylo několik 

fotbalových hřišť. V roce 1922 město postavilo poblíž parku Konopiště nové hřiště, na kterém 

hrálo pouze AFK. Na tomto místě hraje Benešov své zápasy dodnes. 

Na začátku 30. let mění klub název na Benešovský SK. První větší úspěch 

zaznamenává v roce 1939, kdy postupuje do I. B třídy. V roce 1942 pak následuje postup do 

I. A třídy středočeské župy. Po dalších pěti letech (rok 1948) vybojoval BSK divizi, tehdy 



  

druhou nejvyšší soutěž. V roce 1949 se klub přejmenovává na Slavoj Benešov. V rámci 

reorganizace v r. 1950 je však v polovině odehrané soutěže Benešov přeřazen do I. A třídy. 

Další rok, kdy se začalo hrát systémem jaro – podzim, sestupuje Benešov dokonce do II. třídy. 

Klub se opět přejmenovává, tentokrát na Sokol Benešov. Pod tímto názvem vystupuje do 

r. 1959, a poté se přejmenovává na Lokomotivu.  

Velký zlom v dějinách benešovského fotbalu nastává v polovině roku 1972. Oddíl 

přebírá a zajišťuje ČSAD Benešov, jehož logo se objevuje v názvu klubu. Ještě v této sezóně 

postupuje ČSAD do krajského přeboru. V ročníku 1974 – 75 vybojovalo mužstvo postup do 

divize a hned po roce až do I. národní ligy. Další zásah shora v podobě reorganizace v roce 

1981 posílá klub opět dolů z I. NFL do nově vznikající II. NFL. Jedním z hráčů 

v benešovském mužstvu byl i pozdější trenér Slavie, Sparty Praha, Plzně, V. Žižkov, 

Jablonce, Hradce Králové, Dynama Moskva a nyní šeftrenér mládeže ČMFS a manažer AC 

Sparty Praha Ing. Jaroslav Hřebík. V Benešově také zahájil v roce 1984 svou trenérskou 

kariéru. 

Revoluční změny v naší společnosti v roce 1989 zasáhly rovněž do sportu. Do 

benešovského fotbalu vstupuje v roce 1990 mocný sponzor a fotbalový nadšenec pan 

Miroslav Švarc. Klub se přejmenovává na Švarc Benešov a brzy dosahuje největších úspěchů 

ve své historii. Po roce následuje postup do I. NFL. Během další krátké doby přichází hráči 

jako Mičinec, Jarolím, Knoflíček, Bielik, bratři Váňové, Studeník, Zákostelský a Luboš 

Kozel. S takovým kádrem Benešov válcuje soupeře ve II. lize a do soutěžního ročníku 1994 – 

95 vstupuje jako prvoligový. Bohužel v té době se už začalo ukazovat, že jeden sponzor na 

tak vysokou soutěž nestačí, a když se k tomu přidaly i další neblahé skutečnosti (na hlavního 

sponzora uvalena vazba, odchod dalšího velkého potenciálního sponzora do jiného, pražského 

klubu), muselo následovat to, co přišlo – sestup. Bohužel ten se nezastavil ani ve II. lize. 

Následoval odchod hráčů jinam a vše nakonec vyvrcholilo v roce 1997, kdy se Benešov po 

sestupu ze II. NFL do dalšího ročníku nepřihlašuje. Funguje pouze mládežnická kopaná pod 

názvem FK Benešov. 

V roce 1999 přichází do Benešova mužstvo z nedalekých Pyšel, jehož sponzorem je 

stavební firma ing. Jana Sládka, který už v té době byl jedním ze sponzorů benešovského 

mládežnického fotbalu. Příchozí mužstvo se přejmenovává na SK Benešov a bere pod svou 

záštitu i mládežnickou kopanou. Po roce, kdy hrálo krajskou soutěž, postupuje do divize. Na 

konci soutěžního ročníku 2006 – 2007 sestoupil do KP. Tam SK strávil jeden rok a z prvního 

místa postoupil opět do divize. 



  

Po skončení ročníku 2009 - 2010 došlo ke sloučení oddílů SK Benešov a FK Pyšely. 

Družstvo mužů FK Pyšely se tímto stalo B mužstvem mužů SK Benešov. Své zápasy hraje 

oddíl na Městském stadionu Pod Konopištěm. V současnosti klub staví na odchovancích 

a zaměřuje se na co nejkvalitnější práci s mládeží. 

Před vedením klubu stojí dlouhodobé úkoly a cíle, jako např. rekonstrukce stadionu, 

vybudování/rozšíření tréninkového centra, splnění podmínek pro udělení licence SpSM 

a SCM, standardizování jednotlivých postupů a organizace klubu. 

Do budoucna je cílem zajistit podmínky pro možný vstup do poloprofesionálního 

fotbalu a postoupit do ČFL. (62) 

 

 

Florbal 

 

SK Florbal Benešov 

 

Název:          SK Florbal Benešov 

e-mail:          florbalbenesov@seznam.cz 

www:           florbalbenesov.cz 

 

 Klub byl založen v roce 1997. V tomto roce se v tělocvičně Na Karlově začali 

pravidelně scházet hráči, kteří se floorbalem bavili, což logicky vyústilo v založení historicky 

prvního benešovského klubu Uragán Benešov. Postupem času již v tomto týmu působilo 

mnoho hráčů, a tak spatřil světlo světa druhý benešovský tým FBC Konica Benešov. Již před 

založením samotného klubu pracovali hráči s mládeží, a tak hned v prvním roce existence 

klubu začali hrát ligovou soutěž nejenom muži, ale i mladší žáci. Vzhledem 

k nerovnoměrnému rozložení floorbalových týmů v ČR spadá okres Benešov do regionu Jižní 

Čechy, proto začaly oba týmy hrát 1. jihočeskou floorbalovou ligu. V sezoně 2001/02 přibyli 

mezi startující kategorie také junioři a starší žáci. 

 I když je historie klubu poměrně krátká, daří se mu i nadále rozšiřovat svoji hráčskou 

základnu. V současné době disponuje klub už 15-ti družstvy. (55) 

 

 

 

 



  

Nohejbal 

 

SK Šacung Benešov 

 

Název:         SK Šacung Benešov, o.s. 

Adresa:       Masarykovo náměstí 154, Benešov 256 01 

Telefon:       774 871 527 

e-mail:         sacung@sacung.cz 

www:           sacung.cz 

 

 Hlavním předmětem činnosti klubu je sportovní činnost, především v oblasti 

nohejbalu. A to jak na vrcholové úrovni (ligové družstvo), výkonnostní (ostatní družstva), tak 

i na úrovni rekreační. Základní myšlenkou klubu se stalo vybudování jednoho z hlavních 

center špičkového nohejbalu v této oblasti s návazností na celé Benešovsko a Posázaví. 

Již v padesátých letech byl Šacung jedním z členů legendární nohejbalové Trampské 

ligy, která se hrála od roku 1953 do roku 1961. Nejlepším umístěním bylo 3. místo z roku 

1961. Šedesátá léta byla pro Šacung po sportovní stránce úspěšnou dobou. Po zániku 

Trampské ligy se družstvo osady pod názvem Dynamo Strašnice - Šacung od roku 1962 

účastnilo nově založené Pražské nohejbalové soutěže. V ní se postavilo na stupně vítězů 

v letech 1963, 1964 na 2. místě a 1965 na 3. místě. 

V sedmdesátých letech hráči Šacungu přešli pod hlavičku pražské TJ Dopravní 

podniky, v jejíchž barvách hráli celorepublikovou ligovou soutěž, založenou roku 1972. 

Nejlepším umístěním bylo 2. místo z roku 1981 a dvě 3. místa z let 1975 a 1978. Od roku 

1991 hrálo družstvo druhou nejvyšší ligovou soutěž, do nejvyšší se po několika neúspěšných 

pokusech vrátilo až v roce 2000. To již od roku 1998 hrálo pod staronovým názvem Šacung. 

Dalšími výsledkovými milníky družstva byl extraligový titul v roce 2010 a titul z evropské 

pohárové soutěže v roce 2011.  

V současné době je družstvo účastníkem Witte Automotive Extraligy mužů. Účastní se 

též pohárové soutěže a mezinárodních turnajů. Někteří hráči jsou členy reprezentačních 

výběrů.  

Kromě extraligového družstva disponuje klub dalšími třemi mužskými družstvy. Mezi 

ně patří Družstvo Šacung ČNES Benešov „B“, Družstvo Šacung ČNES Benešov „C“ 

a Družstvo Šacung ČNES Benešov „D“. 



  

Druhé mužské družstvo bylo založeno v roce 2003, kdy se zúčastnilo okresního 

přeboru Praha - západ. V roce 2007 se družstvo SK Šacung 1947 "B" jako vítěz okresní 

soutěže mužů ONS Benešov zúčastnilo kvalifikace o krajskou soutěž. Vítězstvím na 

kvalifikaci si zajistilo právo startu v krajské soutěži Středočeského kraje. Tu v roce 2008 

vyhrálo a postoupilo do krajského přeboru Středočeského kraje. V roce 2010 družstvo vyhrálo 

krajský přebor a uspělo i v kvalifikaci o 2. ligu, kterou hrálo v roce 2011 (4. místo). V roce 

2012 družstvo hraje krajský přebor KNS Střední Čechy. 

Mládežnická družstva jsou pravidelným účastníkem středočeských soutěží. V roce 

2011 se umístila na 3. místě (starší žáci) a na 1. místě (mladší žáci). V roce 2012 byla KNS 

Střední Čechy vypsána sloučená soutěž starších a mladších žáků, proto byla obě družstva 

klubu sloučena do jediného. Družstvo žáků se účastní krajského přeboru žáků Středočeského 

kraje a dále se účastní Mistrovství ČR jednotlivců, dvojic, trojic (účast je podmíněna 

kvalifikováním se z krajského přeboru). Všechny uvedené akce jsou hrány formou turnajů. 

(68) 

 

 Výše bylo představeno 5 nejznámějších benešovských klubů, které mají i největší 

mládežnickou základnu. Kromě těchto největších sportovních oddílů působí ve městě ještě 

další sportovní kluby. Jmenovat můžeme např. TJ Sokol Benešov oddíl volejbalu, stolního 

tenisu a kuželek, horolezecký oddíl H.O. Benešov, SKP judo Benešov nebo Klub českých 

turistů Benešov.  

 V Benešově se o volný čas dětí a mládeže stará také organizace Dům dětí a mládeže 

Benešov (DDM Benešov). Jedná se o příspěvkovou organizaci, která uskutečňuje vzdělávací, 

rekreační a zájmovou činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce 

a organizace. Využívá prostor a zařízení budovy DDM Benešov, místnosti Ekocentra 

v Piaristické ulici, budovu a areál Turistické základny DDM v Jablonné nad Vltavou, Krytý 

bazén Benešov, Sokolovnu a sportovní halu ZŠ Jiráskova Benešov.  

 

Současný stav v Benešově lze z pohledu množství nabízených sportovních aktivit 

charakterizovat jako dostačující. Více však ukáže až dotazníkové šetření, které je kromě 

jiného zaměřeno na zjištění, zda nabídka a rozsah činností splňuje potřeby obyvatel města. 

Město Benešov se v oblasti sportu a volného času snaží značně angažovat. Finančně 

podporuje některé sportovní kluby a organizace a podílí se i na organizování sportovních akcí 

ve městě. Nachází se zde celkem velké množství sportovišť a sportovních zařízení: krytý 

plavecký bazén, venkovní bazén, zimní stadion, fotbalový stadion, skatepark, tenisové kurty, 



  

několik sportovně-relaxačních center, sportovní haly a hřiště při základních a středních 

školách, cyklistické trasy a volně dostupná víceúčelová hřiště.  

Velkou příležitostí pro výstavbu dalších sportovišť je i areál o rozloze 25 ha, který 

město převzalo od armády v roce 2007. Táborské kasárny by se měly v budoucnu proměnit na 

novou městskou čtvrť s byty, rodinnými domy, parkem a sportovišti. 
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6  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

 Podrobnosti o dotazníkovém šetření byly už zmíněny v metodologické části. Stačí tak 

jen připomenout, že dotazníkové šetření probíhalo v Benešově ve dnech 10. 11. až 20. 11. 

2012 a bylo získáno celkem 422 správně vyplněných dotazníků. 

 Dotazníky byly zpracovány a získaná data jsou interpretována pomocí tabulek a grafů. 

V interpretaci chybí případné návrhy na změnu, těm bude věnován prostor až v syntetické 

části. 

 

Graf 1 – Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů

62%

38%

Muži
Ženy

 
Zdroj: Vlastní 

 

 muži       263 (62%) 

 ženy       159 (38%) 

 

Z celkového počtu 422 dotazovaných bylo 263 mužů a 159 žen. Pokud se podívám na 

procentuální vyjádření, tak muži tvořili 62 % dotazovaných a ženy zbylých 38 %. 

 

 

 

 

 



  

Graf 2 – Věkové rozložení respondentů 

Věkové rozložení respondentů

41%

35%

20%

4%

15 - 26 let
27 - 45 let
46 - 64 let
65 a více let

 
Zdroj: Vlastní 

 

Graf 3 – Věkové rozložení muži                         Graf 4 – Věkové rozložení ženy 
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Tabulka 7 – Věkové rozložení respondentů (muži – ženy) 

Možnosti n % muži % ženy % 

15 – 26 let 171 41 109 42 62 39 

27 – 45 let 149 35 94 36 55 35 

46 – 64 let 86 20 51 19 35 22 

65 a více let 16 4 9 3 7 4 

Zdroj: Vlastní 

 

 Na dotazník odpovědělo nejvíce občanů ve věku 15 – 26 let, přesně 171 lidí, kteří 

tvoří 41 % všech dotazovaných. Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií jsou lidé ve 

věkovém rozmezí 27 – 45 let. Odpovědi od této věkové skupiny tvoří 35 % ze všech 

dotazníků. Na dotazníkovém šetření se podíleli i občané Benešova starší 65 let. Konkrétně se 

jich zúčastnilo 16. Tato věková skupina tvoří však jen 4 %. 

 Pokud se podíváme na výsledky i z hlediska pohlaví, tak jak u mužů, tak i u žen bylo 

získáno nejvíce odpovědí ve věkové kategorii 15 – 26 let. Nejméně pak opět u nejstarších 

občanů. 

 

Graf 5 – Rozložení respondentů na základě dosaženého vzdělání 
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Tabulka 8 – Rozložení respondentů na základě dosaženého vzdělání 

Možnosti n % 

základní vzdělání 56 13 

střední vzdělání bez maturity 89 21 

střední vzdělání s maturitou 151 37 

vyšší odborné vzdělání 27 6 

vysokoškolské vzdělání 99 23 

Zdroj: Vlastní 

 

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo nejvíce lidí se středním vzděláním s maturitou. 

Těch odpovědělo přesně 151 a tvořili 37 % všech dotazovaných. Poté nejvíce odpovídali lidé 

s vysokoškolským vzděláním (99) a jen o nepatrné množství méně odpovědí jsem získal od 

lidí se středním vzděláním bez maturity (89). Nejmenší zastoupení odpovědí mají lidé 

s vyšším odborným vzděláním (27), kteří tvoří pouhých 6 % ze všech dotazovaných. 

 

 

Otázka č. 1 – Jak často se věnujete sportovním aktivitám? 

 

Graf 6 – Jak často se věnujete sportovním aktivitám? 
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Tabulka 9 – Jak často se věnujete sportovním aktivitám 

Možnosti n % 

1 – 2 krát za týden 175 42 

3 a vícekrát za týden 88 21 

příležitostně 116 27 

nikdy 43 10 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z výzkumu vyplývá, že oslovení respondenti sportují celkem často. Až 42 % 

respondentů odpovědělo, že se věnují sportovní aktivitě 1 – 2 krát za týden. 88 odpovídajících 

uvedlo, že sportují dokonce 3 a vícekrát za týden. Příležitostně pak sportuje celkem 116 lidí. 

Nemalý počet však odpověděl, že nesportuje vůbec. Konkrétně 43 lidí se sportu nevěnuje. 

Tato skupina tvoří 10 % ze všech dotazovaných.  

 

 

Otázka č. 2 – Jakým způsobem sportujete? 

 

Graf 7 – Jakým způsobem sportujete? 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Z tohoto grafu vyplývá, že většina dotazovaných se věnuje sportu aktivně (247 

odpovědí). 152 respondentů odpovědělo, že sportují pasivně. Na tuto otázku odpovědělo jen 9 



  

lidí, že sportují profesionálně, naopak 124 lidí označilo odpověď - amatérsky. Téměř stejné 

množství dotazovaných odpovědělo, že sport provozují kolektivně (164) nebo samostatně 

(150). Liší se o pouhých 14 odpovědí, což je možné považovat za zanedbatelný rozdíl. 23 

občanů nesportuje vůbec.  

 

 

Otázka č. 3 – Jaké vnitřní (indoorové) a venkovní (outdoorové) aktivity provozujete? 

 

Tabulka 10 – Jaké indoorové a outdoorové aktivity provozujete 

Možnosti n pořadí 

fotbal 66 1 

tenis 45 2 

jízda na kole 42 3 

plavání 39 4 

futsal 36 5 

volejbal 35 6 

lyžování 33 7 

florbal 28 8 

zumba 25 9 

turistika 24 10 

squash 23 11 

běhání 22 12 

spinning 21 13 

lední hokej 20 14 

poker 20 14 

alpinning 19 16 

posilování 19 16 

basketbal 18 18 

aerobic 17 19 

nohejbal 16 20 

bruslení 15 21 

in-line bruslení 15 21 

stolní tenis 15 21 



  

plážový volejbal 14 24 

softbal 12 25 

snowboard 11 26 

bowling 10 27 

šachy 9 28 

atletika 8 29 

lezecká stěna 6 30 

badminton 5 31 

házená 5 31 

tanec 5 31 

golf 4 34 

hokejbal 4 34 

judo 4 34 

petanque 3 37 

box 2 38 

jízda na koni 2 38 

kuželky 2 38 

skateboard 2 38 

minigolf 1 42 

motokros 1 42 

rafting 1 42 

rugby 1 42 

Zdroj: Vlastní 

 

 Jak lze vyčíst z tabulky, na prvním místě se umístil nejpopulárnější sport na světě, 

fotbal. Benešov a jeho okolí má širokou nabídku tenisových kurtů, proto není velkým 

překvapením, že se na druhém místě umístil tenis. Zásluhu na tom mají určitě i úspěchy 

českých tenistů a tenistek ve světovém tenise. Za tenisem následuje jízda na kole a na čtvrtém 

místě plavání. Překvapivě vysoko se umístil futsal. Futsal je však na Benešovsku velmi 

oblíbený a působí zde i několik futsalových klubů. Arsenal Benešov hraje dokonce druhou 

nejvyšší soutěž v republice. V nejlepší desítce se ještě umístil volejbal, lyžování, florbal, 

zumba a turistika. 



  

 Lyžování se objevilo v žebříčku docela vysoko, a to i přesto, že Benešov neleží 

v blízkosti žádných hor a horských středisek. Vysokému umístění však určitě napomohl třicet 

kilometrů vzdálený lyžařský areál Monínec. V areálu je k dispozici několik sjezdovek, z nichž 

ta nejdelší měří 1,2 km. Areál nabízí i výuku lyžování v lyžařské škole. Pro milovníky běžek 

jsou v okolí Monínce udržované a dobře značené běžkařské trasy v délce zhruba 85 km. 

V zimním období je tak areál hojně navštěvován nejen obyvateli Benešova. (61) 

 Když se podíváme na další pořadí, na první pohled zarazí odvětví, které se umístilo 

společně s ledním hokejem na 14. příčce. Zmiňovaným odvětvím je poker. Poker má však 

přes deset milionů fanoušků po celém světě a jeho popularita neustále roste. Pro někoho však 

představuje primitivní zábavu a stále se nemůže zbavit nálepky čistokrevné hazardní hry. 

I v České republice je na poker nahlíženo spíše jako na hazardní hru než jako na nové 

atraktivní sportovní odvětví. V Benešově však poker uvedlo poměrně dost lidí jako svoji 

sportovní aktivitu. 

 Mezi odpověďmi se nakonec objevilo 45 různých sportovních aktivit. Alespoň po 

jednom hlasu získaly minigolf, motokros, rafting a rugby.  

 

 

Otázka č. 4 – Jaká sportoviště nebo sportovní zařízení v Benešově navštěvujete? 

 

Tabulka 11 – Návštěvnost jednotlivých sportovišť                                                      

Možnosti n pořadí 

víceúčelová hřiště 99 1 

S-Centrum Benešov 58 2 

zimní stadion 45 3 

krytý plavecký bazén 39 4 

Sport a relax club 36 5 

Esporta Fitness Club 32 6 

hala Bios 31 7 

tenisové kurty u FS 25 8 

travnaté plochy u ZS 19 9 

sportovní hala Jiráskova 17 10 

Squash Trio 17 10 

tenisové kurty u ZS 15 12 



  

areál fotbalového stadionu 13 13 

venkovní bazén Dukelská 13 13 

sportovní hala Dukelská 12 15 

Sokolovna 11 16 

Expreska 10 17 

koupaliště Na Sladovce 9 18 

Amber Hotel Konopiště 6 19 

Golf Resort Konopiště 4 20 

skatepark 3 21 

tělocvična Karlov 2 22 

Zdroj: Vlastní 

 

 Nejvíce využívaná jsou v Benešově víceúčelová hřiště. V Benešově jich je celkem 6 

a jsou vesměs v dobrém stavu. Dají se na nich hrát různé druhy sportů, jako např. badminton, 

basketbal, florbal, fotbal, házená, hokejbal, malá kopaná, nohejbal, tenis a volejbal. 

K častému využívání samozřejmě přispívá i to, že hřiště jsou k dispozici zdarma. 

 Na druhé příčce se umístilo S-Centrum Benešov. Je to celkem logické, protože toto 

sportovně-relaxační centrum je největší a nejmodernější a nabízí široké možnosti sportovního 

vyžití. Je možné si zde zahrát bowling, malou kopanou, plážový fotbal, plážový volejbal nebo 

tenis. Jako jediné v celém Benešově nabízí hřiště na badminton. Návštěvníci mohou využít 

i posilovnu a kardio-místnost nebo celou řadu regeneračních procedur. Návštěvnost trochu 

snižuje horší dostupnost sportovního centra. Na páté příčce se umístil asi největší konkurent 

S-Centra Benešov, Sport a relax club. Toto sportovní zařízení využívají hlavně zájemci 

o posilování, neboť centrum je pro tento druh sportovní aktivity nejlépe vybaveno. Nabízí 

i jeden kurt na squash a v létě je hojně využíváno hřiště na plážový volejbal. Oproti S-Centru 

Benešov leží toto sportovní zařízení téměř v centru města. Třetím nejlépe umístěným 

fitnesscentrem je Esporta Fitness Club. Toto fitnesscentrum je zaměřeno výhradně na ženy. 

Klientky sem chodí převážně na hodiny aerobiku, spinningu a zumby. 

 Velkou návštěvností se může pyšnit i místní krytý plavecký bazén. Ten prošel před 

několika lety rekonstrukcí a kromě 25 metrového bazénu je k dispozici i regenerační zóna 

s vířivkou a parní komorou. 

 Na výsledcích zaujme také přední postavení haly Bios mezi sportovními halami. 

Sportovní hala Dukelská i sportovní hala Jiráskova jsou rozhodně větší a modernější než hala 



  

Bios, ale jsou většinu času obsazeny místními sportovními kluby. Proto se musí zájemci z řad 

široké veřejnosti spokojit se starou halou Bios.  

 

 

Otázka č. 5 – Jaké sportoviště nebo sportovní zařízení Vám v Benešově chybí? 

 

Graf 8 – Přehled nejvíce chybějících sportovišť 
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Zdroj: Vlastní 

 

 Téměř 50 % respondentů si myslí, že ve městě nejvíce chybí venkovní koupaliště. 

Benešov sice disponuje dvěma venkovními koupališti, jenže obyvatelé s nimi nejsou 

spokojeni. Venkovní koupaliště Dukelská leží sice v centru města a nabízí bazén s čistou 

vodou, jenže kapacita koupaliště je nedostatečná. Při teplých letních dnech je koupaliště 

naprosto přeplněné a v bazénu se nedá prakticky hnout. Koupaliště Na sladovce je umístěno 



  

v klidné přírodě na kraji města. Jeho největší nevýhodou je však neudržovaná kvalita vody. 

Koupaliště má totiž statut požární nádrže a koupání je tu na vlastní nebezpečí. Právě tato 

skutečnost většinu lidí odradí, hlavně rodiny s malými dětmi. Jsem proto stejného názoru jako 

198 odpovídajících, že velký venkovní bazén by město potřebovalo. 

 Na druhém místě se umístila víceúčelová hala. Benešov má 2 moderní sportovní haly 

a několik dalších menších tělocvičen. Nová víceúčelová hala by se tu však neztratila. Jak už 

jsem uvedl výše, dvě nejmodernější haly využívají především sportovní kluby a pro zájemce 

z řad široké veřejnosti zbývají jen menší tělocvičny. Absenci víceúčelové haly pociťují hlavně 

některé místní futsalové kluby, které musejí vzít zavděk starou halou Bios nebo využívají 

sportovní haly v Bystřici a Neveklově. 

 63 lidí se vyjádřilo pro stavbu aquaparku. Hodně obyvatel by také uvítalo více 

cyklostezek, in-line dráhu, lanové centrum nebo lezeckou stěnu. 

 Mezi odpověďmi se objevily i zajímavé návrhy, jako např. bobová dráha, curlingová 

hala, lyžařský areál nebo závodní okruh pro F1. 

 

 

Otázka č. 6 – Jak hodnotíte možnosti aktivního sportovního vyžití ve městě? 

 

Graf 9 – Hodnocení možností sportovního vyžití 
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Tabulka 12 – Hodnocení možností sportovního vyžití 

Možnosti n % 

velmi dobře 35 8 

celkem dobře 189 46 

jako ucházející 165 39 

spíše špatně  27 6 

velmi špatně 6 1 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z výsledků je patrné, že respondenti hodnotí možnosti aktivního sportovního vyžití ve 

městě většinou kladně. 8 % hodnotí možnosti sportovního vyžití ve městě velmi dobře. 

Nejvíce dotazovaných odpovědělo celkem dobře (46 %) a 39 % hodnotí sportovní vyžití jako 

ucházející. Jen 7 % odpovědělo na otázku negativně, z nichž jen 1 % označuje stav za velmi 

špatný.  

 

 

Otázka č. 7 – Jaké jsou Vaše náklady na sportovní aktivity za poslední měsíc? 

 

Graf 10 – Náklady na sportovní aktivity za poslední měsíc 
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Tabulka 13 – Náklady na sportovní aktivity za poslední měsíc 

Možnosti n % 

0 – 500 Kč 206 48 

501 – 1000 Kč 143 34 

1001 – 2000 Kč 49 12 

2001 a více Kč 24 6 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z grafu a z tabulky lze vyčíst, že nejvíce lidí vynaložilo za poslední měsíc na sportovní 

aktivity 0 – 500 Kč. Tito lidé buď nesportují nebo sportují jen příležitostně. Ve většině 

případů zde budou také zastoupeny méně finančně náročné sporty. 34 % utratilo za měsíc 501 

– 1000 Kč. Tato skupina lidí už zřejmě sportuje pravidelně a navštěvuje některá sportovní 

zařízení. 18 % lidí vložilo do svých sportovních aktivit přes 1000 Kč, ale jen 6 % více jak 

2000 Kč. Zde budou nejspíše zastoupeni profesionální sportovci a členové některých 

sportovních klubů. Může se také jednat o sportovce, kteří často využívají sportovní haly,  

a platí tak za jejich pronájem, jako např. tenisté.  

 

 

Otázka č. 8 – Sledujete sportovní dění ve městě? 

 

Graf 11 – Sledujete sportovní dění ve městě? 
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Tabulka 14 – Sledujete sportovní dění ve městě 

Možnosti n % 

pravidelně  59 14 

občas 274 65 

nesleduji 89 21 

Zdroj: Vlastní 

 

 Na základě získaných výsledků je možné tvrdit, že se občané Benešova o místní 

sportovní dění zajímají. Většina z nich však sleduje sportovní dění ve městě jen občas (65 %) 

a jen 14 % pravidelně. 21 % uvedlo, že sportovní dění v Benešově nesleduje vůbec. 

 

 

Otázka č. 9 – O sportovním dění ve městě se nejčastěji dovídám? 

 

Graf 12 – O sportovním dění ve městě se nejčastěji dovídám? 
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Tabulka 15 – O sportovním dění se nejčastěji dovídám 

Možnosti n % 

od přátel, spolužáků 126 30 

z místních novin 73 17 

z regionálního rádia 18 4 

z dalších zdrojů (internet, 

plakáty, letáky) 

141 34 

nevím, co se kdy a kde děje 64 15 

Zdroj: Vlastní 

 

 Nejvíce odpovídajících zaškrtlo možnosti od přátel, spolužáků (30 %) a z dalších 

zdrojů (34 %) Dalších 17 % získává informace nejčastěji z místních novin a jen 4 % se 

dovídají o sportovních akcích z regionálního rádia. Poměrně vysoké procento lidí (15 %) 

uvedlo, že neví, co se kdy a kde děje. 

 

 

Otázka č 10 – Jak hodnotíte úroveň propagace a informovanosti o sportovních akcích ve 

městě? 

 

Graf 13 – Úroveň propagace a informovanosti o sportovních akcích 
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Tabulka 16 – Úroveň propagace a informovanosti o sportovních akcích 

Možnosti n % 

velmi dobře 23 5 

celkem dobře 66 16 

jako ucházející 185 43 

spíše špatně 112 27 

velmi špatně 36 9 

Zdroj: Vlastní 

 

 Úroveň propagace a informovanosti o sportovních akcích hodnotí obyvatelé spíše 

negativně. Sice největší část dotazovaných vidí situaci jako ucházející (43 %), ale celkem 36 

% odpovídajících má na danou problematiku negativní názor. 27 % si myslí, že je úroveň 

spíše špatná a 9 % dokonce považuje situaci za velmi špatnou. Spokojeno s úrovní propagace 

a informovanosti o sportovních akcích je jen 21 % obyvatel. 16 % hodnotí situaci jako celkem 

dobrou a zbylých 5 % jako velmi dobrou.  

 

 

Otázka č. 11 – Navštěvujete sportovní utkání a soutěže některých místních družstev 

a jednotlivců? 

 

Graf 14 – Návštěvnost místních sportovních utkání a soutěží 

Návštěvnost místních sportovních utkání a soutěží

10%

90%

ano
ne

 
Zdroj: Vlastní 



  

Graf 15 – Nejvíce navštěvovaná sportovní utkání a soutěže 
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 Jak je vidět z Grafu 14, místní sportovní kluby diváky příliš netáhnou. Jen 10 % 

uvedlo, že navštěvuje některá místní sportovní utkání či soutěže. Benešovské sportovní kluby 

se potýkají s malou diváckou podporou dlouhodobě. Špatně jsou na tom i nejpopulárnější 

sporty v zemi, fotbal a lední hokej. Na osm domácích utkání fotbalového klubu SK Benešov 

v podzimní části sezony 2012/2013 zavítalo celkem 1075 diváků, což činí průměr asi 134 

diváků na zápas. Na téměř 17 tisícové město je to celkem malé číslo. Jako protiklad je možno 

uvést například téměř stejně velké město Rokycany. Na místní fotbalový klub přišlo na 

podzim 2030 diváků, což dělá průměr 253 diváků na zápas. Lepší návštěvnost mají však 

i mnohem menší města než Benešov, např. Hořovicko, Tachov nebo Štěchovice. 

 Pokud se zaměřím i na návštěvnost zápasů hokejového klubu HC Vodní lvi Benešov, 

tak tam je situace podobná. V sezóně 2011/2012, kdy hrál hokejový klub ještě 2. NHL, přišlo 

za celou sezónu na domácí utkání 3175 lidí. Benešov odehrál na domácím stadionu celkem 18 

utkání, takže průměrná návštěvnost je 176 diváků. Opět se nabízí porovnání s přibližně stejně 

velkými městy, jejichž hokejové kluby hrály stejnou soutěž. Patnáctitisícový Klášterec nad 

Ohří měl průměrnou domácí návštěvnost 375 diváků, šestnáctitisícová Bílina 245 diváků 

a dokonce devítitisícové Milevsko 326 diváků na domácí zápas. 

 Faktorů, které ovlivňují návštěvnost, je mnoho. Lze si však položit zajímavou otázku, 

co město a místní sportovní kluby dělají pro to, aby se situace zlepšila.  

 

 



  

 Závěry a doporučení plynoucí z dotazníkového šetření rozebereme až o něco později. 

V následující části se totiž zaměřím na možnosti sportovního vyžití v Benešově ještě pomocí 

SWOT analýzy. K vypracování SWOT analýzy nám samozřejmě poslouží jak data 

a informace získané pomocí dotazníku, tak i dokumenty, časopisy a tiskopisy, které vydalo 

město Benešov. Jako příklad mohu uvést místní Zpravodaj města, který vydává město 

Benešov každý měsíc. Zpravodaj města informuje obyvatele o novinkách a chystaných 

společenských akcích. Samozřejmě v něm nechybí ani rubrika Sport, ze které jsme získali 

několik cenných informací. Jako další zdroj užitečných dat a informací můžeme uvést různé 

dokumenty a tiskopisy, které lze nalézt na internetových stránkách města Benešov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

7  SWOT ANALÝZA 
 

Tabulka 17 – SWOT analýza 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Geografická poloha města 

 Mnoho kulturních a přírodních 

atraktivit 

 Dostatečné množství ubytovacích 

a stravovacích zařízení 

 Velké množství sportovních zařízení 

 Velká rozmanitost sportovních 

odvětví 

 Volnočasové aktivity nabízené 

školami a jinými organizacemi 

 Napojení cyklotras v okolí města na 

mezinárodní cyklotrasu 

 Množství víceúčelových hřišť 

 Výstavba víceúčelových hřišť pro 

seniory 

 Nedostatečná infrastruktura pro 

cyklistickou dopravu 

 Špatné propojení centra města 

a zámku Konopiště 

 Absence tematických balíčků 

s vícedenními programy 

 Nízká propagace a informovanost 

o sportovních akcích 

 Nízká návštěvnost na sportovních 

utkáních místních sportovních klubů 

 Absence velkého venkovního 

koupaliště 

 Absence víceúčelové haly 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Využití dotací z fondů EU 

 Využití nově získaných pozemků 

 Propagace cestovního ruchu 

 Výstavba in-line dráhy  

 Výstavba lezecké stěny 

 Výstavba lanového centra 

 Nedostatek finanční podpory ze 

strany města 

 Nevyužití dotací z EU na podporu 

cestovního ruchu a volnočasových 

aktivit 

 Konkurence pražské nabídky 

 Nevyužívání sportovních zařízení 

 

 

  

 

 



  

8  VÝSLEDKY A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
 
 
 Většina obyvatel hodnotí možnosti aktivního sportovního vyžití ve městě kladně. 46 % 

dotazovaných vidí možnosti sportovního vyžití jako celkem dobré a 8% jako velmi dobré. 

V Benešově se nachází velké množství sportovišť a sportovních zařízení. Nabídka sportů je 

zajímavá i z hlediska své různorodosti a pestrosti. Jsou zde zastoupeny tradiční i méně 

tradiční sporty a sportovní aktivity. Dotazovaní odpovídali i na otázku, které sportoviště nebo 

sportovní zařízení jim v Benešově nejvíce chybí. Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevily 

venkovní koupaliště, víceúčelová hala, aquapark, cyklostezky, in-line dráha, lanové centrum 

a lezecká stěna.  

 Jednoznačně nejvíce postrádají dotazovaní venkovní koupaliště. Toto sportovní 

zařízení uvedlo 198 lidí ze 422 dotazovaných. Velké venkovní koupaliště ve městě opravdu 

chybí a obyvatelé města to pociťují především v létě, když panují vysoké teploty. Benešov má 

sice v nabídce dvě venkovní koupaliště, jenže ty jsou nevyhovující především po stránce 

kapacitní a kvalitativní. Venkovní bazén Dukelská nabízí sice svým návštěvníkům stánek 

s občerstvením a dvacetimetrový bazén s upravovanou vodou a s ohřevem vody, ale zcela 

nevyhovuje po stránce kapacitní. V teplých letních dnech je koupaliště přeplněné a pozdní 

návštěvníci nemají šanci si najít volné místo na položení deky. V samotném bazénu to pak 

většinou vypadá jako na obrázcích z čínských koupališť. Lepší podmínky pro letní rekreaci 

nabízí koupaliště Na Sladovce, jenže zde zase narážíme na problém kvalitativní. Koupaliště 

Na Sladovce leží na kraji města v klidné přírodě a nabízí budovu s občerstvením, velkou 

vodní plochu, hřiště na plážový volejbal, nohejbal a petanque a hřiště pro děti. Lidé zde 

ovšem narážejí na problém s kvalitou vody. Koupaliště má totiž statut požární nádrže a čistota 

vody není udržovaná. Vstup do areálu je proto zcela bezplatný a koupání je na vlastní 

nebezpečí. Obyvatelé Benešova tak v letních měsících využívají venkovního koupaliště ve 

dvacet kilometrů vzdálené Vlašimi nebo se jezdí koupat na nedalekou Slapskou přehradu. 

Město Benešov už i z některých pořádaných anket o problému ví, avšak řešení není zatím 

v dohlednu. V minulosti už se objevily některé návrhy na rekonstrukci koupaliště Na 

Sladovce, díky níž by se z něj stalo moderní venkovní koupaliště s bazénem s udržovanou 

vodou, s toboganem a s množstvím hřišť pro další vyžití. Obyvatelé Benešova by to jistě 

uvítali, jenže zatím se žádný z návrhů nepovedlo zrealizovat. V poslední době se dokonce 

objevují zprávy o tom, že město chce vybudovat venkovní bazén u krytého plaveckého 



  

bazénu. Osobně bych se spíše přikláněl k rekonstrukci koupaliště Na Sladovce, které je 

umístěno v klidné přírodě a disponuje většími prostorovými možnostmi. 

 71 občanů se také vyjádřilo, že jim v Benešově chybí víceúčelová hala. Ve městě 

Benešov se nachází 2 moderní sportovní haly, které však vlastní ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova. 

Dále je tu možné využít prostor několika tělocvičen, Sokolovny nebo haly Bios. Tyto objekty 

jsou však pro některé sporty prostorově nevyhovující a ani zázemí a vybavení už není na 

nejlepší úrovni. Na první pohled se zdá, že sportovních hal a tělocvičen je ve městě poměrně 

dost, jenže zájemci o sport z řad široké veřejnosti narážejí především na jejich obsazenost. 

Sportovní haly a tělocvičny jsou využívány pro tréninky sportovních klubů a organizací 

působících ve městě. Dopoledne zde probíhají hodiny tělesné výchovy a odpoledne už 

zmíněné tréninky mládežnických a seniorských družstev jednotlivých sportovních klubů. Ve 

sportovní hale Dukelská se připravuje místní basketbalový klub BC Benešov. Pro své 

mládežnické oddíly využívá často ještě halu Bios. Ve sportovní hale Jiráskova zase trénují 

zástupci florbalového klubu SK Floorball Benešov a zástupci volejbalového klubu TJ Sokol 

Benešov. Sokolovnu využívá prvoligový nohejbalový klub SK Šacung Benešov. Zmíněné 

prostory jsou volné až ve večerních hodinách. Novou víceúčelovou halu by uvítali amatérští 

sportovci a jistě také místní futsalové kluby, které nemají v Benešově prostor pro trénování. 

Některé kluby využívají sportovní halu v nedaleké Bystřici a jiné zase sportovní halu 

v patnáct kilometrů vzdáleném Neveklově. V neveklovské sportovní hale hraje a trénuje 

i místní druholigový futsalový klub Arsenal Benešov. Myslím si, že Benešov novou 

víceúčelovou halu potřebuje. Město Benešov před několika měsíci získalo pozemky v areálu 

Táborských kasáren a plánuje tam vybudovat novou městskou čtvrť s byty, rodinnými domy, 

parkem a sportovišti. Třeba právě v areálu bývalých Táborských kasáren by bylo vhodné 

místo pro stavbu nové víceúčelové haly. 

 Na třetím místě v žebříčku nejvíce chybějících sportovišť se umístil aquapark. Už jsem 

zde zmiňoval problémy města s venkovním koupáním a jak se zdá, někteří obyvatelé nejsou 

spokojeni ani s vyžitím, které nabízí krytý plavecký bazén. Zřejmě se jedná spíše o lidi 

s pozdějším ročníkem narození, kteří postrádají v daném areálu nějaké adrenalinové 

a zábavné atrakce. Krytý plavecký bazén prošel před dvěma lety nákladnou rekonstrukcí. 

Byly zmodernizovány především prostory určené k převlékání a prostory sprch. Rekonstrukcí 

prošel také dvacet pět metrů dlouhý bazén, kde byla na úkor dvou plaveckých drah 

vybudována relaxační zóna s různými tryskami a nově přibyla vířivka a parní komora. 

Mladším ročníkům a malým dětem však chybí nějaké ty skluzavky, divoká řeka nebo 

tobogan. Ve strategickém plánu rozvoje města Benešov sice vybudování aquaparku figuruje, 



  

ale až v horizontu několika let. Příznivci výstavby benešovského aquaparku se tak budou 

muset ještě nějaký čas spokojit se službami, které nabízí Aquapark Čestlice v pražských 

Průhonicích nebo aquapark v Měříně. Já však nejsem zastáncem výstavby nového vodního 

centra. Nově vybudovaný aquapark by jistě odlákal značnou část návštěvníků krytého 

plaveckého bazénu a tento objekt by pomalu chátral. Spíš bych se přikláněl k další 

rekonstrukci a rozšíření stávajícího krytého bazénu, kde by mohla vzniknout jakási zábavní 

zóna s atrakcemi a toboganem. Podle mého názoru by však město mělo nejdříve vyřešit 

situaci kolem možností venkovního koupání.    

 Dalších 52 dotazovaných uvedlo, že je v Benešově nedostatek cyklostezek. Podle mě 

však benešovský region netrpí nedostatkem cyklotras, nicméně je třeba zmínit fakt, že 

cyklostezek již tak velké množství není. Většina cyklotras je sice vedena po silnicích nižších 

tříd, ale cyklisté by určitě dali přednost cestám, kde nebudou ohrožováni automobilovou 

dopravou. Vzhledem k velkému množství polních a lesních cest by bylo lepší, aby cyklotrasy 

vedly právě po nich. V okolí Benešova je sice cyklostezek mnoho, ale přes samotný Benešov 

vede jen jedna cyklostezka kolem Táborských kasáren. Dlouhodobým problémem města 

Benešov je potom její napojení na cyklotrasy vedené přes zámek Konopiště. Pokud se totiž 

chcete dostat z centra města do zámeckého parku, musíte přejít přes velmi frekventovanou 

silnici I/3, která vede od dálniční křižovatky Mirošovice (21. km dálnice D1) a dále směřuje 

přes Tábor až do Českých Budějovic. Přejít tuto silnici je v některých dopravně 

nejvytíženějších hodinách skoro nemožné. Na tento problém je město dlouhodobě 

upozorňováno, ale řešení zatím nepřišlo. V úvahu stejně připadají jen dvě možnosti. Buď se 

přes frekventovanou silnici postaví lávka, nebo se vybuduje podchod. Někteří z navrhovatelů 

řešení by byli pro výstavbu semaforu. Já si však myslím, že semafor není zrovna bezpečným 

řešením pro chodce a cykloturisty. Navíc by semafor narušil plynulý provoz na už stejně 

přeplněné silnici. 

 Velkým nedostatkem se jeví i zázemí pro cyklisty. U většiny památek a restaurací 

chybějí odstavné plochy pro kola v podobě stojanů. A pokud už zde jsou, nedostačuje jejich 

kapacita. Určitě by bylo vhodné se na tento problém zaměřit a investovat do jeho nápravy 

finanční prostředky.  

 Mnoho odpovídajících si také postesklo při absenci in-line dráhy, lanového centra 

a lezecké stěny. Příznivce in-line bruslení možná potěší zpráva, že ve strategickém plánu 

rozvoje města Benešov se počítá s vybudováním in-line dráhy, která by měla vést kolem 

Konopišťského rybníka. Nápad vybudovat lanové centrum také není úplně špatný, i když 

v okolí Benešova je lanových center poměrně dost. Postavit lanové centrum někde 



  

v konopišťském parku by stálo určitě za to. Lezecká stěna v Benešově také chybí a ani 

v nejbližším okolí žádná lezecká stěna v provozu není. Lezecká stěna by v Benešově své 

uplatnění určitě našla.  

 Jestliže je většina dotazovaných spokojena s možnostmi aktivního sportovního vyžití 

ve městě, to samé se nedá říct o spokojenosti s propagací a informovaností o sportovních 

akcích. 36 % odpovídajících má na tento problém negativní náhled. Jen 21 % hodnotí situaci 

jako pozitivní a zbylých 43 % jako ucházející. Tento problém se však netýká jen města, ale 

i místních sportovních klubů, které se o diváka příliš nestarají. Například jen 4 % 

z respondentů odpověděla, že se o sportovním dění dovídají z místního rádia. Toto nízké číslo 

ukazuje na fakt, že propagace pomocí místní rozhlasové stanice není příliš využívána. Myslím 

si však, že je to chyba. V dnešní době snad každý člověk, který jezdí autem, má zapnuté rádio. 

Touto propagační formou je tedy možné oslovit velké množství lidí a taková kratičká zpráva 

nebo informace o čase a místě konání sportovní akce nebude jistě ani příliš nákladná. Pro 

lepší propagaci by mohly sportovní kluby využít např. i osobní automobil s megafonem. 

Tento způsob propagace je typický třeba pro informování o cirkusových představeních. Jsem 

však toho názoru, že by se dal využít i ve sportovní sféře.  

 Některé místní sportovní kluby nechávají svou propagaci dokonce jen na svých 

fanklubech. Nejvěrnější jedinci z řad fanoušků, kteří chtějí, aby na sportovní utkání chodilo 

co nejvíce lidí, vytvářejí na své náklady různé plakáty a letáky, které pak následně roznášejí 

po městě, aby informovali lidi o konání sportovní akce. Dělají to dobrovolně z lásky ke svému 

oblíbenému klubu, ale určitě to není dobrá vizitka pro samotný klub.  

 S nízkou úrovní propagace a informovanosti jistě souvisí i malá návštěvnost místních 

obyvatel na sportovních utkáních. Celých 90 % dotazovaných uvedlo, že na sportovní utkání 

nebo soutěže místních klubů nechodí. Samozřejmě tuto skutečnost ovlivňuje i celá řada jiných 

faktorů, mezi které patří třeba úroveň soutěže, předvedená hra, výše vstupného, prostředí na 

stadionu atd. Místní lidé nenavštěvují v hojném počtu ani utkání fotbalistů nebo ledních 

hokejistů, tedy sporty, které jsou v České republice nejpopulárnější. Pokud srovnáme 

návštěvnost v těchto sportech s některými stejně velkými městy, jejichž sportovní kluby 

působí na stejné výkonnostní úrovni, patří Benešov k těm horším. Pro ilustraci nám může 

sloužit tabulka návštěvnosti fotbalového klubu v podzimní části ročníku 2012/2013 nebo 

tabulka návštěvnosti hokejového klubu v sezoně 2011/2012, kdy mužstvo působilo ještě ve 

2. NHL. 

 Fotbalový klub SK Benešov je účastníkem soutěže Divize A spolu s dalšími patnácti 

mužstvy. Za podzimní část této sezony přišlo na 8 domácích utkání celkem 1075 diváků, což 



  

dělá průměr 134 návštěvníků na utkání. Toto číslo řadí klub z hlediska návštěvnosti na 

pomyslnou jedenáctou příčku ze šestnácti mužstev. Lepší návštěvnost mají i fotbalové kluby 

z měst, které zdaleka nedosahují takového počtu obyvatel jako Benešov. Zmínit mohu 

např. Rokycany, Tachov nebo Český Krumlov.  

 

Tabulka 18 – Návštěvnost fotbalové Divize A v podzimní části sezony 2012/2013 

 Počet domác. utkání Celkem diváků Průměr na zápas 

Chrást 8 2 711 339 

Rokycany 8 2 030 254 

Nové Strašecí 8 1 625 203 

Štěchovice 7 1 390 199 

Admira Praha 7 1 255 179 

Tachov 7 1 195 171 

Hořovicko 7 1 125 161 

Aritma Praha 7 1 110 159 

Český Krumlov 8 1 160 145 

Doubravka 7 950 136 

Benešov 8 1 075 134 

Milevsko 8 990 124 

MAS Táborsko B 7 850 121 

Čížová 8 960 120 

Malše Roudné 7 840 120 

Přední Kopanina 8 686 86 

Zdroj: ČMFS 

 

 S návštěvností u místního hokejového klubu HC Vodní lvi Benešov je to podobné. 

Osmnáct domácích utkání v sezoně 2011/2012 navštívilo celkem 3175 diváků, což znamená 

průměr 176 lidí na zápas. Mezi všemi účastníky dané soutěže obsadil Benešov v návštěvnosti 

domácích utkání sedmou příčku z deseti mužstev. Opět se před Benešovem umístily i kluby 

z měst s mnohem menším počtem obyvatel. Jmenovat mohu např. Klášterec nad Ohří, 

Milevsko nebo Bílinu.  

 

 



  

Tabulka 19 – Návštěvnost hokejových klubů ve 2. NHL v sezoně 2011/2012 

 Počet domác. utkání Celkem diváků Průměr na zápas 

HC Klášterec nad Ohří 18 6 741 375 

HC Milevsko 2010 18 5 874 326 

SHC Klatovy 18 4 855 270 

HC Baník Sokolov 18 4 553 253 

HC Draci Bílina 18 4 412 245 

HC Vlci Jablonec nad 

Nisou 

18 3 953 220 

HC Benešov 18 3 175 176 

HC Děčín 18 2 477 138 

HC Řisuty 18 1 727 96 

HC Kobra Praha 18 1 320 73 

Zdroj: ČSLH 

 

 Jak už jsem psal výše, problém je třeba hledat ve více faktorech a nejen v už zmíněné 

úrovni propagace a informovanosti. Sportovní kluby by se měly snažit diváky na utkání 

nalákat. O přestávkách mohou pořádat různé soutěže, jako je třeba střelba na branku, nebo 

mohou pomocníci do hlediště házet různé klubové suvenýry. Žádné takové speciální akce se 

však na utkáních nekonají.  

 Někoho může odrazovat i možná trochu vyšší vstupné, které činí 50 Kč na fotbalové 

i hokejové utkání.  

 Benešov kromě velkého množství sportovišť a sportovních zařízení nabízí i hodně 

restauračních a ubytovacích zařízení. Když se tyto dvě přednosti spojí, lze o Benešovu říct, že 

je velmi dobrým místem pro sportovně založené turisty nebo pro konání soustředění 

sportovních družstev. V posledních letech však město Benešov turisty a ani sportovní týmy 

příliš neláká. Problémem je nízká atraktivita nabídky pro turisty, nedostatečná propagace 

a uzavřenost památek veřejnosti. V rámci zlepšení je třeba zkvalitnit propagaci a zpřístupnit 

památky a vytvořit nové sportovní a zážitkové programy a aktivity ve městě a jeho okolí. 

Větší podpora a propagace regionálních produktů a vytvoření tematických balíčků 

s vícedenním programem pro návštěvníky města by určitě zlepšení situace napomohla. 



  

Město Benešov už na odstranění tohoto problému začalo pracovat. První pozitivní 

změnou, která nastala, bylo zajisté přemístění turistického informačního centra přímo na 

Masarykovo náměstí.  

 Město Benešov se v minulém roce rozhodlo, že od roku 2012 už nebude poskytovat 

sportovním klubům sportovní plochy zdarma. Sportovní kluby a jejich mládežnické oddíly 

využívaly sportovní zařízení a sportoviště ve vlastnictví města zdarma. Nyní však byl tento 

pronájem zpoplatněn. Kluby však mají možnost získat peníze na pronájem sportovních ploch 

pomocí žádosti o grant. Podle mého názoru je toto rozhodnutí velice nešťastné a některé 

místní kluby se už dostaly do finančních potíží. Pokud město potřebuje finanční prostředky, 

není bohužel zpoplatnění pronájmu sportovních zařízení a sportovišť pro místní sportovní 

kluby právě šťastným řešením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9  ZÁVĚR 
 
 Město Benešov leží asi 40 - 45 kilometrů jihovýchodně od Prahy a nabízí pro místní 

obyvatele široké možnosti ke sportování. Ve městě lze najít celou řadu sportovišť. Nechybí 

zde zimní stadion, fotbalový stadion, tenisové kurty, krytý plavecky bazén, venkovní bazén,  

sportovně-relaxační centra a fitnesscentra, sportovní haly a tělocvičny, víceúčelové hřiště, 

skatepark a dostihové závodiště. V okolí města Benešova je i golfový areál Golf Resort 

Konopiště, který nabízí dvě soutěžní hřiště. Díky přírodě a blízkému zámeckému parku 

Konopiště patří tento golfový areál mezi nejkrásnější v České republice. Benešov a jeho okolí 

je také vhodné pro turistiku a cykloturistiku. V samotném městě i v okolí se nachází několik 

kulturních i přírodních zajímavostí, které stojí za to vidět na vlastní oči. Pro pěší turistiku je 

nejvyhledávanějším místem samozřejmě zámecký park Konopiště. Vyznavači cykloturistiky 

by si neměli nechat ujít např. zámek Jemniště, hrad Český Šternberk nebo CHKO Blaník.  

 Ve městě působí i několik sportovních klubů, a to na profesionální i amatérské úrovni. 

Zmínit je třeba hokejový klub HC Vodní lvi Benešov, fotbalový klub SK Benešov, 

basketbalový klub BC Benešov, florbalový klub SK Floorball Benešov a volejbalový klub 

TJ Sokol Benešov. Jediným prvoligovým sportovním klubem v Benešově je nohejbalový klub 

Šacung Benešov. Kromě těchto hlavních klubů jsou tu i oddíly, které se věnují futsalu, judu, 

aikidu, horolezectví nebo kuželkám.  

 Z dotazníkového šetření jsem zjistil, že lidé jsou celkem spokojeni s možnostmi 

aktivního sportovního vyžití ve městě. To samé se však nedá říci o spokojenosti s propagací 

a informovaností o sportovních akcích. Za tento negativní názor nese zodpovědnost nejen 

město, ale také místní sportovní kluby, které se o svou propagaci příliš nestarají. Proto se 

nelze divit, že obyvatelé města nenavštěvují sportovní utkání a soutěže místních sportovních 

klubů a jednotlivců. Návštěvnost domácích utkání místních oddílů patří ve většině případů 

k nejhorším v dané soutěži. Výjimku netvoří ani fotbalový klub SK Benešov a hokejový klub 

HC Vodní lvi Benešov. Pokud chtějí sportovní kluby přilákat do hlediště více diváků, budou 

muset zcela změnit přístup k danému problému. Přilákat fanoušky na sportovní stadion může 

například pořádání speciálních soutěží o přestávkách nebo rozdávání klubových suvenýrů. 

Sportovní kluby by také mohly ke své propagaci více využít regionální rádio, protože jen 4 % 

z dotazovaných uvedla, že se o sportovním dění ve městě dovídají prostřednictvím zmíněného 

média.  

 Dotazovaní také uvedli, že ve městě nejvíce postrádají venkovní koupaliště. Přesně 

198 odpovídajících z celkového počtu 422 poukazuje na absenci již zmíněného sportovního 



  

zařízení. Benešov sice disponuje dvěma venkovními bazény, ale oba jsou po určité stránce 

nedostačující. Venkovní bazén Dukelská nevyhovuje kvůli nízké kapacitě a koupaliště Na 

Sladovce má zase statut požární nádrže. Voda se zde neudržuje a koupání je jen na vlastní 

nebezpečí. Město o tomto problému ví a chce ho do budoucna nějakým způsobem řešit. 

V úvahu připadají asi tři varianty. Výstavba nového aquaparku s vnitřními i venkovními 

bazény, rekonstrukce a modernizace koupaliště Na Sladovce nebo vybudování venkovního 

bazénu v blízkosti krytého plaveckého bazénu. Osobně se přikláním spíše 

k variantě rekonstrukce a modernizace koupaliště Na Sladovce. Koupaliště totiž leží v klidné 

části města v krásném prostředí u Benešovského potoka. Kromě možnosti venkovního 

koupaní by bylo možno v areálu díly jeho rozloze vybudovat i další sportoviště pro různé 

volnočasové aktivity. 

 Dotazovaným kromě venkovního koupaliště schází také víceúčelová hala, aquapark, 

více cyklostezek, in-line dráha, lanové centrum nebo lezecká stěna. 

 Město Benešov pamatuje na starší lidi a seniory. V Benešově proto také vznikly dva 

Fitparky, které nabízejí několik posilovacích strojů pro udržení dobré fyzické kondice.  

 I když je v Benešově sportovišť a sportovních zařízení poměrně dost, město se 

neustále snaží nabídku rozšiřovat. Proto v současné době vzniká u zimního stadionu jakési 

minihřiště o rozměrech 40 x 20 metrů s umělým povrchem a osvětlením.  

 Město se snaží zlepšit i již kritizovanou propagaci a informovanost. Pozitivním 

krokem je jistě i přemístění turistického informačního centra přímo na Masarykovo náměstí. 

Na internetových stránkách města se už objevily i odkazy na nejatraktivnější místa v regionu  

nebo tipy na cyklistické výlety.   

 Velký potenciál pro výstavbu dalších sportovišť skrývá areál bývalých Táborských 

kasáren. Město tento areál o rozloze 25 ha získalo od armády v roce 2007. V rámci projektu 

“Revitalizace Táborských a Pražských kasáren“ se v budoucnu plánuje na této ploše vystavět 

novou městskou čtvrť s byty, rodinnými domy, parkem a sportovišti.  
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12  PŘÍLOHY 
 
 

DOTAZNÍK 
 

  
 Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při získávání názorů, které 
se týkají možností sportovního vyžití v okresním městě Benešov.  
 Výsledky budou použity v diplomové práci studenta UK – FTVS na téma „Možnosti 
sportovního vyžití v Benešově a okolí“. 
 Dotazník je anonymní. 
 
Děkuji Vám za spolupráci, Lukáš Holánek, email: lholly20@seznam.cz 
 
Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď. 
 
 

1) Jak často se věnujete sportovním aktivitám? 
 

a) 1 – 2krát za týden 
b) 3 a vícekrát za týden 
c) příležitostně 
d) nikdy 

 
2) Jakým způsobem sportujete? ( možné zaškrtnout i více možností) 
 

a) aktivně 
b) pasivně 
c) amatérsky 
d) profesionálně 
e) kolektivně 
f) samostatně 
g) nesportuji 
 

 
3) Jaké vnitřní (indoorové) a venkovní (outdoorové) aktivity provozujete? 
 

 
 
 

4) Jaká sportoviště nebo sportovní zařízení v Benešově navštěvujete? (možné i více 
možností) 

 
a) zimní stadion 
b) krytý plavecký bazén 
c) areál fotbalového stadionu 
d) travnaté plochy u zimního stadionu 
e) tenisové kurty u zimního stadionu 
f) venkovní bazén Dukelská 



  

g) víceúčelová hřiště 
h) koupaliště Na Sladovce 
i) S-Centrum Benešov 
j) Sport a relax club (U Hřebíka) 
k) Esporta 
l) Expreska 
m) Amber Hotel Konopiště 
n) Squash Trio 
o) tenisové kurty u fotbalového stadionu 
p) Golf Resort Konopiště 
q) sportovní hala Dukelská 
r) sportovní hala Jiráskova 
s) tělocvična Karlov 
t) Sokolovna 
u) hala Bios 
v) skatepark 
 

 
5) Jaké sportoviště nebo sportovní zařízení Vám v Benešově chybí? (možné uvést více 

možností) 
 

 
 

 
 

6) Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití ve městě? 
 

a) velmi dobře 
b) celkem dobře 
c) jako ucházející 
d) spíše špatně  
e) velmi špatně 

 
 

7) Jaké jsou Vaše náklady na sportovní aktivity za poslední měsíc? 
 

a) 0 – 500 Kč 
b) 501 – 1000 Kč 
c) 1001 – 2000 Kč 
d) 2001 a více Kč 

 
 

8) Sledujete sportovní dění ve městě? 
 

a) pravidelně 
b) občas 
c) nesleduji 
 

 
 



  

9) O sportovním dění ve městě se nejčastěji dovídám? 
 

a) od přátel, spolužáků 
b) z místních novin 
c) z regionálního rádia 
d) z dalších zdrojů ( internet, plakáty, letáky) 
e) nemám přehled, co se kdy a kde děje velmi dobře 

 
 

10)  Jak hodnotíte úroveň propagace a informovanosti o sportovních akcích ve městě? 
 

a) velmi dobře 
b) celkem dobře 
c) jako ucházející 
d) spíše špatně 
e) velmi špatně 

 
 

11)  Navštěvujete sportovní utkání a soutěže některých místních družstev a jednotlivců? 
 

a) ano, uveďte jaké sporty navštěvujete:  ................................................................. 
                                                                    ................................................................ 
b) ne 

 
 
 
 
Pohlaví: M / Ž               Věk: a) 15 – 26 let                        Vzdělání: a) základní 

                                   b) 27 – 45 let                                         b) střední bez maturity 

                                               c) 46 – 64 let                                         c) střední s maturitou 

                                   d) 65 let a více                                       d) vyšší odborné 

                                                                                    e) vysokoškolské 
 
 
 
 
 
 

Děkuji Vám za spolupráci 
 
 


