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Abstrakt 

Název: Podnikatelský záměr možného využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice 

Cíl: Práce se zabývá podnikatelským záměrem, jak komerčně využít sportoviště 

Psychiatrické léčebny Bohnice. Jejím cílem je připravit pro management léčebny 

potřebné informace pro manažerské rozhodnutí ke způsobu komerčního využívání 

sportovišť za účelem zvýšení příjmu z vedlejší činnosti. Otázkou pro management 

léčebny zůstává, jestli se tento podnikatelský záměr uskuteční v rámci vedlejší činnosti 

státní příspěvkové organizace nebo občanského sdružení, kde zřizovatelem je PLB. 

Metody: V diplomové práci jsou využity následující metody: popisná, komparativní, 

finanční a SWOT analýza, interview a anketa. Popisná analýza se zaměřuje  

na popis aktuálního stavu sportovišť, komparativní analýza se zabývá jejich 

konkurenceschopností, finanční analýza řeší různé finanční toky projektu, SWOT 

analýza stanový jaké jsou aktuální silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

podnikatelského záměru. Pomocí interview je doladěn samotný podnikatelský záměr. 

Anketa slouží k jednoduchému průzkumu mezi pacienty léčebny.  

Výsledky: Na míru sestavený podnikatelský záměr pro potřeby managementu PLB 

včetně finanční analýzy. 

Klíčová slova: podnikatelský záměr, příspěvková organizace, občanské sdružení, 

vedlejší činnost, reklama, public relations, finanční analýza, sportoviště Psychiatrické 

léčebny Bohnice. 
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Abstract 

Title: Business plan of the use potential of the sports venues for the Psychiatric 

Institution of Bohnice. 

Objective: The thesis presents a business plan concerning a commercial use of the sport 

venue in the Psychiatric Institution of Bohnice. The objective is to provide information 

needed to the institute management for managerial decision as to the commercial use of 

sports venues in order to increase the income from additional activities. The issue for 

the institution management remains whether or not this business plan is to be put in 

place within the framework of additional activities by Governmental non-for-profit 

organisation or a civic association, of which the Psychiatric Institution of Bohnice is the 

founder.  

Methods: The methods applied in the diploma thesis are as follows: descriptive, 

comparative, financial and the SWOT analysis, and interview and a survey. The 

descriptive analysis focuses on the description of the sports venues’ current condition, 

the comparative analysis deals with their competitiveness, the financial analysis covers 

varied financial flows of the project, the SWOT analysis determines the topical 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the business plan. The use of an 

interview then fine-tunes the business plan as such. The survey is conducted to carry out 

a simple research on the institution’s patients.  

Results: Tailored business plan for management of the Psychiatric Institution of 

Bohnice, including financial analysis.  

Key words: business plan, non-for-profit organisation, civic association, additional 

activities, advertisement, public relations, financial analysis, sports venues of the 

Psychiatric Institution of Bohnice. 
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1 Úvod 

Zvolené téma navazuje na autorovu bakalářskou práci s názvem „Marketingová 

strategie k využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice“, ve které je navržena pro 

management léčebny marketingová strategie jejich možného využití. Jednotlivá 

sportoviště se nacházejí za „plotem“ areálu. Jedná se konkrétně o tenisové kurty, beach 

volejbalové hřiště, multifunkční hřiště, fotbalové hřiště, tělocvičnu, jízdárny, in-line 

dráhu a běžecké trasy.  

Psychiatrická léčebna Bohnice (dále jen PLB) jakožto státní příspěvková 

organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, má ze 

zákona povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Její hlavní činností je zajištění 

lékařské a ošetřovatelské péče o pacienty. V rámci své vedlejší činnosti generuje příjem 

(zisk) prostřednictvím vedlejších aktivit. Jedná se zejména o příjem z pronájmu stájí pro 

ustájení koní, pronájem bytů v areálu léčebny a příjmy z pronájmu reklamních ploch, 

které se nacházejí nejčastěji na oplocení areálu. 

PLB je největší léčebna v České republice a její areál je jen o málo menší než 

Stromovka. Postavena byla přibližně před sto lety severně od Prahy a v následných 

letech byla obestavěna sídlištěm Bohnice, Čimice a rezidencí Čámovka. Jako 

samostatný právní subjekt vystupuje PLB od roku 1990. Centrum její pozornosti je 

zaměřeno na psychiatrickou léčbu a vyšetření, popř. ošetření jedinců, kteří mohou 

v rámci své duševní choroby být nebezpeční buď sobě, nebo okolí. Léčebna disponuje 

mnoha odděleními. Určitě stojí za to uvést centrum krizové intervence, několik oddělení 

pro léčbu klasických duševních onemocnění, oddělení závislostí, oddělení 

gerontopsychiatrie a terapeutické dílny. Pacienti dále navštěvují hipoterapii  

a kinezioterapii. V areálu léčebny dále sídlí a působí i jiné instituce (např. Linka bezpečí 

pro děti nebo Psychiatrické centrum Praha). 

Je nutno podotknout, že dění v areálu se dnes již výhradně nezabývá pouze 

těmito aktivitami. Management léčebny si je velmi dobře vědom, že potřebuje v rámci 

svých vedlejších aktivit posilovat značku PLB. Proto se v areálu léčebny nachází 

divadlo Za plotem, které slouží jak samotným pacientům, tak i veřejnosti. Rok co rok se 

zde koná oblíbený hudební a divadelní festival Mezi ploty a festival Babí léto. Veřejnost 

navštěvuje pravidelné koncerty organizované klubem V. kolona. Z těchto vedlejších 

aktivit jasně vyplývá, že jednou z hlavních priorit managementu PLB v čele s ředitelem 
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MUDr. Martinem Hollým je organizovat různé aktivity pro širokou veřejnost a přispět 

tak k popularizaci areálu léčebny. Cílem je přispět k destigmatizaci psychických 

onemocnění a změnit pohled na psychiatrii jako medicínský obor. Propojit život „za 

plotem“ se životem „venku“ a tím pomoci integrovat duševně nemocné z léčebny do 

běžného života.  

Jedním z dalších příkladů jak přispět k popularizaci léčebny je zpracování 

podnikatelského záměru možného využití sportovišť širokou veřejností, zejména pak 

veřejností z okolních sídlišť Bohnice, Čimice a rezidence Čámovka. V těsném okolí 

léčebny žije zhruba 35 tisíc obyvatel, což zcela jistě podporuje podnikatelský záměr 

realizovat.  

Zvolené téma je zajímavé zejména pro svoji praktickou proveditelnost a 

podporou sociální interakce mezi léčebnou a okolím. Zároveň má pomoci managementu 

léčebny posilovat značku PLB. Vysloví-li se slovo „Bohnice“, každý si většinou vybaví 

„blázinec“. Tak to negativně vnímanou značku chce management PLB svými aktivitami 

změnit podobně tak, jak se mění pohled na psychiatrii jako medicínský obor. Tomu lze 

dopomoci zejména otevřenou informovaností a zpřístupněním areálu široké veřejnosti. 

Dalším z důvodů proč podnikatelský záměr realizovat je kvalita sportovišť umístěných 

v zajímavém areálu. Jejich současná prázdnota neodpovídá skutečnému potenciálu  

a přímo vybízí k jejich využívání a tudíž i ke generování příjmů PLB z vedlejší činnosti.   

Tématem diplomové práce je ukázat managementu PLB možnou cestu, jak lze 

dále navýšit příjem (zisk) z vedlejší činnosti právě prostřednictvím pronájmu sportovišť 

veřejnosti žijící zejména v okolí areálu léčebny.  Cílem práce je navrhnout taková 

opatření, která zajistí minimálně pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou 

sportovišť. Na základě zpracovaného podnikatelského záměru navrhnout managementu 

PLB vhodnou formu právního subjektu zajišťující provoz samotných sportovišť. 

Nabízejí se tyto možnosti: 

 ponechat v působnosti státní příspěvkové organizace rozšířením vedlejší 

činnosti, 

 založit občanské sdružení, jehož zřizovatelem by byla PLB. 

Další snahou projektu je po domluvě s managementem léčebny zapojení 

pacientů PLB do údržby sportovišť v rámci pracovní terapie a klientů nadace BONA do 

správy sportovišť a tím usnadnit jejich postupné začleňování do běžného života.  
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2 Cíle a vymezení řešených otázek 

Problém: 

Současná kumulace sportovišť uvnitř areálu PLB přímo vybízí uskutečnit zde 

podnikatelský záměr k jejich využívání. Sportoviště i přes jejich konkurenceschopnost 

jsou zcela nevyužity z řad veřejnosti (tj. veřejnost žijící na sídlišti Čimice, Bohnice  

a rezidence Čámovka). Areál vůbec nevyužívá svůj možný potenciál, co se týká nabídky 

sportovišť. 

Management PLB má jasně definovanou vizi v oblasti integrace, kvality  

a spokojenosti. Blíže definoval strategické poslání směrem k pacientům, ke zřizovateli, 

k zaměstnancům a ke společnosti. V části ke společnosti definuje posilování značky 

PLB prostřednictvím řízené medializace včetně úzké spolupráce s Městskou částí Prahy 

8, pozitivní informovaností veřejnosti a pořádáním společenských aktivit v areálu 

léčebny. Účelem aktivit pro veřejnost je popularizace areálu léčebny včetně snahy 

přispět k destigmatizaci psychických onemocnění a změnit tak pohled na psychiatrii 

jako medicínský obor.  

Cíle:  

Cílem práce je navrhnout podnikatelský záměr, který přiláká veřejnost na 

sportoviště a nastaví tak ekonomickou efektivitu provozování sportovišť s cílem udržet 

jejich samofinancování. Sekundárním cílem práce je pomoci managementu PLB naplnit 

jeden z jeho dlouhodobých strategických cílů, kterým je otevření areálu široké 

veřejnosti a přispět tak k destigmatizaci psychických onemocnění a zároveň posílit 

značku PLB. 

Výzkumné otázky: 

 Jaké jsou silné a slabé stránky sportovišť PLB ve srovnání s konkurencí? 

 Jaké se nabízejí možnosti a příležitosti uskutečnit zde podnikatelský záměr?  

 Jak bude podnikatelský záměr financován? Bude tento záměr financován 

z rozpočtu PLB v rámci rozšíření její vedlejší činnosti nebo vznikne občanské 

sdružení, jehož zřizovatelem je PLB? 

Hypotézy: 

Nejsou uvedeny, protože nejsou operacionalizovatelné. 
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Zdůvodnění: 

V současné době jsou veškerá sportoviště PLB na konkurenceschopné úrovni. 

Nicméně jejich využití je víceméně tristní. Jejich obsazenost ze strany pacientů je téměř 

nulová a jen občas je využívají zaměstnanci. Jejich potenciál skýtá možnost, uskutečnit 

zde úspěšný podnikatelský záměr na jejich využití a to z důvodu strategického umístění 

PLB, resp. jejich sportovišť mezi sídlišti Bohnice, Čimice a rezidencí Čámovka, kde 

v současnosti žije podle statistického úřadu přibližně 35 tisíc obyvatel. 
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3 Teoretická východiska podnikatelského záměru 

Diplomová práce na téma „Podnikatelský záměr možného využití sportovišť 

Psychiatrické léčebny Bohnice“ se v teoretické části opírá o publikace, v kterých se 

zejména hovoří o podnikatelském záměru
1
, resp. podnikatelském plánu (business plan) 

a jeho dílčích krocích, které je zapotřebí prostřednictvím managementu PLB uskutečnit, 

aby zamýšlený projekt byl úspěšný. Nechybí zde ani různé druhy manažerské 

ekonomiky. Podnikatelský záměr pracuje samozřejmě i s marketingem, proto ani 

v teoretické části není opomíjen. Jelikož PLB není v žádném případě sportovní 

organizací, nýbrž se jedná o odborný léčebný ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky, jsou zde definovány dvě formy marketingu. V prvé řadě 

marketing jako takový a v druhé řadě marketing sportovní a to z toho důvodu, že 

podnikatelský záměr je aplikován ryze na sportovní zařízení. 

3.1 Podnikatelský záměr 

Pod pojmem podnikatelský záměr si lze představit písemně zpracovaný 

dokument, který slouží jako základní plán pro podnikatelskou činnost. V první řadě je to 

jakýsi mustr, podle kterého se odvíjí vlastní podnikatelská aktivita. Tento dokument je 

primárně zpracován pro vás, resp. pro organizaci, která se rozhodla, např. jako v případě 

PLB, rozšířit svou vedlejší činnost v podobě poskytnutí sportovních ploch za úplatu 

široké veřejnosti. Sekundárně povětšinou bývá podnikatelský záměr zpracován pro 

potencionálního investora, který se na jeho základě rozhoduje, jestli do daného projektu 

poskytne zdroje na jeho vlastní realizaci. Podobně to vidí ABRAMS (2003), která ještě 

ke zmíněné problematice uvádí konkrétní přínosy: „Při přípravě podnikatelského 

záměru je nutné mít na paměti, že největší přínos z tohoto projektu máte vy sami, resp. 

organizace, pro kterou je daný podnikatelský záměr připraven, nikoli váš bankéř, 

investor nebo účetní. Kompletní a vhodně promyšlený podnikatelský záměr je nejlepší 

nástroj, který vám, resp. organizaci pomůže naplnit předsevzaté cíle. Je jedno, jestli je 

příslušná organizace velká nebo malá, či je na trhu nová nebo již s dlouholetou tradicí, 

podnikatelský záměr umožňuje: 

                                                 
1
Synonymem k podnikatelskému záměru je někdy používán termín podnikatelský plán (business plan). 

Pro potřeby diplomové práce mají oba výrazy stejný význam. 
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 Učinit důležité podnikatelské rozhodnutí a zaměřit svou činnost na tuto aktivitu 

a maximalizovat vlastní zdroje. 

 Porozumět účetním aspektům podnikání, včetně cash flow. 

 Shromáždit zásadní tržní a marketingové informace. 

 Předvídat a tím pádem se i vyhnout možným překážkám, u kterých je 

pravděpodobné že k nim dojde. 

 Stanovit konkrétní cíle a umět je měřit v příslušném čase. 

 Expandovat do nových a stále ziskových směrů. 

 Mít přesvědčivé zdroje financování“ (ABRAMS, 2003, s. 33). 

Co by měl podnikatelský záměr obsahovat, se u mnohých autorů liší. Základní 

obsah dokumentu „podnikatelský záměr“ uvádí např. SYNEK a kolektiv (2007):  

 „název podniku,  

 jméno navrhovatele,  

 název podnikatelského záměru,  

 přesvědčivý popis investiční příležitosti (nový výrobek nebo služba),  

 celkové zdroje financování,  

 požadované cizí zdroje,  

 historie a popis podniku (pokud už existuje),  

 podrobný popis výrobku nebo služeb (vč. závěrů marketingové analýzy, 

kalkulace nákladů a ceny, plánové výsledovky a rozvahy, rozpočtu)“, (SYNEK, 

DVORÁČEK, DVOŘÁK, KISLINGEROVÁ, TOMEK, 2007, s. 279). 

Jinou, podle všeho progresivnější strukturu uvádí státní příspěvková organizace 

pro podporu konkurenceschopnosti, podnikání a investic organizace CZECH INVEST, 

která vznikla na základě zákona č. 47/2002Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 

která publikovala dokument s názvem „Jak napsat podnikatelský plán … aneb kudy 

vede cesta k úspěchu“ (2005), kde dělí podnikatelský záměr na 11 postupných kroků: 

 „Elevator Pitch,
2
 

 Executive Summary,
3
 

 zkrácený podnikatelský plán, 

                                                 
2
 Ústní prezentace v délce cca 1 minuty, kterou jsme schopni kdykoli a kdekoli použít, abychom 

seznámili potencionálního investora s naším podnikatelským záměrem (CZECH INVEST, 2005).  
3
 Krátká prezentace podnikatelského záměru zpracovaná v  písemné formě v rozsahu 1-2 A4 (CZECH 

INVEST, 2005). 



 

16 

 

 plný podnikatelský plán, 

 produkt, služba (feature – bendit – proof), 

 SWOT analýza, 

 prodejní a marketingová strategie, 

 hotovostní toky, 

 zakončení – proč investovat právě do nás, 

 přílohy, 

 podnikatelský plán v případě žádosti o dotace ze strukturálních fondů“ (CZECH 

INVEST, 2005, s. 45). 

Pro potřeby podnikatelského záměru k využití sportovišť PLB je v praktické 

části použita kombinace výše zmíněných struktur podnikatelského záměru (stěžejní část 

je provedena zejména podle organizace CZECH INVEST). 

3.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti, která je někdy označovaná jako technicko-ekonomická 

studie (FOTR, SOUČEK, 2005), je dokument, který souhrnně popisuje všechna 

významná hlediska podnikatelského záměru a detailně rozpracovává manažerské, 

ekonomické a finanční části projektu. Jejím prvořadým účelem je zhodnocení všech 

možných realizačních alternativ a následně posouzení realizovatelnosti projektu. Tento 

materiál je rozhodující pro samotné investiční rozhodnutí a je využíván jak ve veřejném 

sektoru, tak samozřejmě i v podnikatelské sféře (SIEBER, 2004). 

Z vymezeného účelu tohoto materiálu je jasné, že studie se zpracovává v před 

investiční fázi projektu. V první řadě se jedná o rozhodující prvek, který  

vede k investičnímu rozhodnutí vlastníka, popř. k rozhodnutí potenciálního věřitele  

o poskytnutí úvěru. Na druhé straně slouží studie, jak uvádí SIEBER (2004): „Jako 

základní nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční resp. fázi 

provozní“ (SIEBER, 2004, s. 6). 

FOTR, SOUČEK (2005) rozdělují technicko-ekonomickou studii projektu na 

několik dílčích kroků. Jsou zmíněny jen ty, které jsou aktuální pro podnikatelský záměr 

možného využití sportovišť PLB: 

 analýza trhu, 

 marketingová strategie, 
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 lidské zdroje, 

 organizace a řízení, 

 finanční analýza a hodnocení, 

 plán realizace. 

3.3 Analýza trhu 

Základním cílem všech podnikatelských záměrů je uspokojení současné nebo 

potenciální poptávky. Pro celkový úspěch projektu hraje klíčovou roli analýza trhu.  

Je nutné trh poznat, orientovat se v něm, odhadnout poptávku a vyjasnit si možnou 

konkurenci. Z příslušné analýzy krystalizuje marketingová strategie, která je nedílnou 

součástí studie proveditelnosti. Ta spolu s finanční analýzou tvoří jednu z hlavních částí 

celého projektu. Analýzu trhu tvoří základní východiska pro tvorbu marketingové 

strategie a základních marketingových nástrojů, které tvoří hlavně marketingový mix. 

Je jedno, jestli se v konečné fázi jedná o projekt veřejně prospěšný nebo 

komerční, důležité je to, že se v něm dostáváme do ryze tržního prostředí, tedy do 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, což znamená, že někdo statky poskytuje a druhý je 

naopak kupuje. Tímto způsobem funguje tržní ekonomika a je zajištěna rovnováha na 

trhu. To že vztahy mezi nabídkou a poptávkou zásadně ovlivňují smysluplnost  

a samotnou realizaci podnikatelského záměru není třeba zmiňovat. Proto je třeba 

zabývat se otázkou, pro koho je vlastně ta či ona služba určena, jaký problém tím 

kupující dané služby řeší, v jakém celkovém rozsahu bude o službu zájem a po jakou 

dobu, jakým možným způsobem zvýšit využívání takovéhoto výstupu a v neposlední 

řadě, jak informovat zákazníky o existenci této služby. Všechny tyto dílčí otázky jsou 

společné všem typům projektů (SIEBER, 2004). 

3.3.1 Marketingový výzkum  

Marketingový výzkum je v dnešní době hlavní způsob jak získat potřebné 

informace o základních charakteristikách trhu. Díky vhodně a hlavně v pravý okamžik 

provedenému marketingovému výzkumu má organizace možnost zmapovat potřeby 

svých zákazníků a včas se jim přizpůsobit, díky čemuž je schopná eliminovat různé 

drobné konkurenční vlivy, které dnes a denně působí na organizaci z řad konkurence. 

Podle BENNETTA (1995) je marketingový výzkum chápán jako funkce spojující 
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marketingového pracovníka se spotřebitelem, zákazníkem, popř. veřejností 

prostřednictvím různých informací. Tyto informace jsou využívány ke zjišťování  

a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a 

hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení 

pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované 

informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, 

řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a nakonec sděluje zjištěné 

poznatky a jejich důsledky. 

3.3.2 Cílový trh  

PITTS, STOTLAR (1996) ve své publikaci Fundamentals of Sport Marketing 

uvádí: „Cílový trh je tvořen segmentem zákazníků, kteří jsou homogenní, mají kupní sílu 

a ochotu kupovat“ (PITTS, STOTLAR, 1996, s. 86). Segmentem se tedy myslí skupina 

spotřebitelů, kteří vykazují podobné ne-li stejné potřeby a podobnou reakci na 

marketingovou akci prodejce. Organizace jakéhokoli charakteru, aby byla úspěšná, musí 

provést důslednou analýzu segmentace trhu, produktu, konkurence a zákazníků tak, aby 

získala potřebné informace pro realizaci své podnikatelské činnosti. Vybrané tržní 

segmenty se poté nazývají cílovými trhy. Nejlepší organizace na trhu si velmi pečlivě  

a podrobně vybírají své cílové trhy a stejně tak pečlivě pro ně připravují různé specifické 

marketingové strategie, resp. podnikatelské strategie. 

3.3.3 Konkurence 

V současné době všechny organizace svádějí nelítostný boj o své zákazníky. 

Některé jsou v tomto ohledu úspěšnější jiné méně. Pro zákazníky je tato situace velmi 

výhodná a to z důvodu, že organizace, chtějí-li uspět v drsném konkurenčním prostředí, 

musejí nabízet svým zákazníkům nejlepší poměr ceny, kvality a poskytovaných služeb. 

Podobná myšlenka je k nalezení v BUSINESS DICTIONARY (2012), kde je uvedeno 

následující: „Konkurence je taková situace, kde se snaží každý prodejce získat to, co 

chtějí získat ostatní prodejci v tu samou dobu (např.: prodej, zisk, podíl na trhu) tím, že 

nabízejí nejlepší možnou kombinaci ceny, kvality a služeb. Pokud informace o trhu 

plynule proudí, konkurence hraje regulační funkci ve vyrovnání nabídky a poptávky“. 
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Pokud má být podnikatelský záměr úspěšný a efektivní je nutné, aby organizace 

sledovala nejen své zákazníky, ale také svoji konkurenci. Za konkurenci se považují ty 

organizace, které se snaží uspokojit stejné potřeby stejných zákazníků a jejichž nabídka 

je podobná ne-li stejná. KOTLER (1998) uvádí: „Aby mohla firma vytvářet efektivní 

strategii, musí sledovat své konkurenty i zákazníky. Firma potřebuje znát, jaké má 

konkurence strategie, cíle, silné a slabé stránky a jakým způsobem bude pravděpodobně 

reagovat na konkurenční ohrožení“ (KOTLER, 1998, s. 222). Podobnou myšlenku 

prezentuje i ČÁSLAVOVÁ (2009), která hovoří o tom, že veškeré informace  

o zákaznících je nutné analyzovat spolu s informacemi o konkurentech. Jedině tak je 

možné získat informace o tom, co konkurenti dělají, co jsou schopni dělat, popř. jak tyto 

jejich aktivity mohou ovlivnit vlastní chod příslušné organizace. Tyto získané podklady 

poté slouží marketingovým manažerům, kteří díky nim upravují či mění marketingovou 

strategii. 

Chce-li organizace dobře analyzovat chování konkurence, musí sbírat veškeré 

informace o strategiích, slabinách, přednostech, cílech a možných způsobech reakce 

konkurence. Firma potřebuje znát strategii všech svých konkurentů, aby mohla 

identifikovat nejtěsnější konkurenci a mohla přijmout příslušná opatření. Znalost 

silných a slabých stránek konkurence umožňuje firmě rozvinout strategii, při které firma 

posílí tam, kde je již silná a naopak se snaží ubrat ze svých zjištěných slabin. Při vhodně 

zvolené marketingové strategii je možné ze slabých stránek udělat stránky silné. 

Zároveň znalost cílů konkurence umožní odhadnout jejich další kroky.  

Konkurenci je však dobré věnovat pouze přiměřené množství času a to 

z jednoho prostého důvodu. Mohlo by se stát, že organizace věnuje veškerý čas právě 

analyzováním a sledováním konkurence a úplně nebo z části se přestane zabývat 

současnými potřebami a přáními svých zákazníků. Výsledkem toho je, že zákazníci 

odcházejí ke konkurenci. KOTLER (1998) se zabývá tímto tématem a uvádí, že je nutné 

udržovat rovnováhu mezi konkurenční a zákaznickou orientací a vytipovat ty 

konkurenty, které je možné atakovat a kterým je lepší se vyhnout. 

Informace o konkurenci je nutné sbírat, třídit, rozšiřovat a interpretovat 

nepřetržitě. I přesto, že v dnešní době je orientace na konkurenci důležitá, není dobré ji 

přehánět. Dnes bývají firmy mnohem více často poškozeny novými potřebami svých 
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zákazníků a tzv. latentními konkurenty
4
, než svými běžnými konkurenty. Lze říci, že 

pouze firmy, které v rozumné míře sledují jak konkurenci, tak i zákazníky, uplatňují 

správnou tržní orientaci. 

Typy konkurence dle nahraditelnosti produktu:  

1) Konkurence značek – organizace nabízející podobné výrobky a služby stejným 

zákazníkům za podobné ceny (sportovní značky).  

2) Odvětvová konkurence – organizace považuje za své konkurenty výrobce 

stejné třídy výrobků (výrobkové řady).  

3) Konkurence formy – organizace považuje za své konkurenty všechny firmy 

nabízející stejný produkt.  

4) Konkurence rodu – organizace považuje za své konkurenty všechny firmy, 

které soupeří o zákazníkovy peníze (KOTLER, 1998). 

Výše uvedené rozdělení konkurence je pro potřeby podnikatelského záměru 

zcela dostačující, a proto další dělení již není uvedeno. V praktické části autor analyzuje 

pouze tři druhy výše zmíněné konkurence a to konkurenci značek, konkurenci formy, 

konkurenci rodu.  

3.4 Marketingová strategie 

Pro potřeby podnikatelského záměru je využita kombinace strategie tržní 

orientace a strategie diferenciace produktu. Jelikož se jedná o sportoviště, kterých je 

v okolí léčebny několik (viz. kapitola 5.5.4), je třeba se orientovat na zákazníka a jeho 

potřeby a zároveň řešit postavení sportovišť PLB v rámci konkurenčního boje  

o zákazníky. Tato strategie diferenciace produktu je nastíněna proto, že podnikatelský 

záměr možného využití sportovišť PLB přináší něco nového, jedinečného, co 

konkurence v žádném případě nemůže nabídnout. Tato strategie vytváří možný 

potenciál jak apelovat na budoucí zákazníky, aby využívali nabízených služeb. 

 

 

                                                 
4
Latentní konkurent je ten, který přijde s jiným nebo zcela novým způsobem uspokojování stejných 

potřeb (KOTLER, 1998). 
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3.4.1 Strategie tržní orientace 

Tato marketingová strategie představuje názor, že základním klíčem 

k dosahování cílů organizace je schopnost být efektivnější v určování potřeb zákazníka 

a získávání přání cílových trhů a jejich lepšího uspokojování, než kterým disponuje 

konkurence. Strategii používají firmy, které se snaží obsluhovat jen určitou část trhu. 

Jinak řečeno tzv. tržní segment. Existují tři hlavní důvody, proč se volí tato strategie. 

Firma nemá dostatek finančních či materiálových zdrojů, aby byla schopna uspokojit 

celý trh. Firma vycítí, že v určitém tržním segmentu je malá konkurence, tudíž se tento 

segment snaží obsadit a vybudovat si zde svou stálou klientelu. Firma vtrhne do tržního 

segmentu, kde vidí největší zisky (HORÁKOVÁ, 1992). 

3.4.2 Strategie diferenciace produktu 

Tuto strategii vyznávají převážně menší a střední organizace, které nemají tak 

vysoký kapitál a nemohou se pustit do přímé konfrontace s organizacemi většími, 

kapitálově silnějšími, které mají dominantní postavení na trhu. Jejich předností se proto 

musí stát odlišení se od konkurence a zapůsobit na zákazníka něčím výjimečným. 

Strategie je založena na odlišení se od konkurenčních výrobků. Lze ji docílit několika 

způsoby: jedinečností produktu, lepšími doplňkovými službami oproti konkurenci, 

psychologickými metodami (změnit zaběhnuté chování zákazníka působením dobře 

promyšlené reklamy, ovlivňováním jeho představ) a distribučními kanály 

(HORÁKOVÁ, 1992). 

Jelikož cílový trh je již definován (viz. kapitola 3.3.2) jako jedna z podkapitol 

analýzy trhu, je marketingová strategie rozdělena na 3 dílčí kroky: 

1) potřeby zákazníka, 

2) marketingový mix, 

3) rentabilita (KOTLER, ARMSTRONG, 2004). 

 3.4.3 Potřeby zákazníka 

Jak obchodní organizace ve sportu, tak i neziskové sportovní organizace, které 

alespoň z části realizují obchodní činnost, potřebují znát svého zákazníka, jeho 

požadavky, potřeby a v neposlední řadě jeho chování na trhu. Potřebují vědět, z jakých 

důvodů si zákazník kupuje právě jejich produkt a je jedno, jestli se jedná o výrobek či 
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službu. Musí znát jeho představy o dalším vývoji produktů, případně jejich 

zdokonalování. Jedině tímto způsobem lze formulovat a přijímat strategická rozhodnutí, 

která posléze umožní rozvoj organizace. 

Potřebu definuje JAKUBÍKOVÁ (2009) jako: „Stav pociťovaného nedostatku. 

Je ovlivňována kulturou a celkovým prostředím společnosti, ve kterém jednotlivec žije  

a organizace podniká“ (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 47). 

Druhy potřeb: 

1) Deklarované potřeby – zákazník si chce pronajmout sportoviště za výhodnou 

cenu.  

2) Reálné potřeby – zákazník chce mít v ceně sportoviště zahrnuty všechny výdaje 

(poplatky, parkovné, aby byl schopen odvodit celkové náklady spojené se 

službou). 

3) Nevyřčené potřeby – zákazník očekává kvalitní služby. 

4) Potřeby pro potěšení – např.: při zakoupení časové permanentky, získá 

zákazník poukázku na 1 vstup na sportoviště zdarma. 

5) Utajené potřeby – zákazník se chce pochlubit, jaké zážitky prožil při samotném 

sportování, (KOTLER, ARMSTRONG, 2004). 

3.4.4 Marketingový mix 

Je soubor marketingových nástrojů, které organizace využívá k tomu, aby 

dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu. Jelikož prostřednictvím 

podnikatelského záměru k využití sportovišť PLB jsou poskytovány služby, je zvolen 

tzv. marketingový mix 7P – produkt (product), cena (price), distribuce (place), 

propagace (promotion), personál (people), proces (process) a prezentace (prezentation).  

1) Produkt – služba, myšlenka, doplňkové služby, obsah služby, design 

provozovny. 

2) Cena – stanovení výše ceny, platební podmínky, slevy, bonusy, časové platby 

(permanentky).  

3) Distribuce – v případě PLB se jedná o nehmotný produkt čili o službu.  

U sportovních služeb si ji zákazník musí prožít nebo ji uskutečnit v nějakém 

sportovním zařízení, kam musí za svým produktem (službou) přijít. Zákazník 

vyhledává různá průkazná svědectví o službě a závěry dělá především na 
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základě místa kde je služba poskytována, kdo ji poskytuje, podle zařízení 

organizace či podle propagačních materiálů. Majitel sportovního zařízení, kde se 

služba poskytuje, se snaží, aby byl zákazník spokojený a aby si k nim našel 

opětovně cestu. Často k tomu využívá nástrojů propagace.  

4) Propagace – přesvědčivá, pravdivá komunikace, která je prováděna za účelem 

prodeje produktů potencionálním zákazníkům. 

 Reklama (viz. kapitola 3.10.1). 

 Public relations (viz. kapitola 3.10.2). 

5) Personál – úroveň jeho dovedností, znalostí, prospěšnosti, zdvořilosti, 

reprezentativnosti a přístupnosti. 

6) Proces – doba obsluhy zákazníka, forma obsluhy, rychlost obsluhy, doba čekání. 

7) Prezentace – vybavení, komfort, čistota, celková atmosféra zařízení, velikost 

provozovny a sociálního zázemí. 

3.4.5 Rentabilita 

Konečnou fází marketingové strategie je pomáhat organizaci při dosahování 

jejich cílů. V případě soukromých organizací se jedná především o zisk. Zde není 

účelem získávání zisku jako takového, ale jeho dosahování jakož to vedlejšího produktu 

prostřednictvím dobře odvedené práce. Organizace usiluje o získání peněz tím, že lépe 

uspokojuje přání a potřeby svých zákazníků, než to dělá její konkurence. Anglický 

institut marketingu zmiňuje: „Jedná se o proces řízení, který identifikuje, předvídá  

a uspokojuje požadavky zákazníků se ziskem“ (THE CHARGED INSTITUTE OF 

MARKETING, 2011). Hlavním předpokladem je, že všechny útvary organizace plně 

akceptují koncepci, že zájmy zákazníka stojí na prvním místě. 

V případě sportovišť PLB je příjem (zisk) jedním z hlavních měřítek. 

Podnikatelský záměr je dělán proto, aby sportoviště generovali takový příjem, který 

minimálně pokryje náklady na samotný provoz a údržbu sportovišť. 

Na druhé straně je potřeba konstatovat, že marketingová strategie, popř. 

marketingový mix nebo výsledky tržních analýz sebou nesou určité marketingové 

náklady, s kterými je v podnikatelském záměru nutné počítat. Protipólem k nákladům 

jsou pak očekávané výnosy, které jsou spjaty s prodejem služeb konkrétním 
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zákazníkům. Odhad očekávaných výnosů představuje pouze předběžnou veličinu, která 

slouží k celkovému zpracování projektu. 

3.5 Lidské zdroje 

Lidskými zdroji je myšlena specifická činnost v rámci organizace, jejímž 

hlavním posláním je řídit lidský kapitál v organizaci, jinými slovy řečeno se jedná  

o řízení zaměstnanců z pohledu celku. ARMSTRONG (2007) uvádí: „Řízení lidských 

zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho 

nejcennějšího co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a individuálně  

i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“ (ARMSTRONG, 2007, s. 27). 

Z jiného, spíše  filosofického pohledu, nahlíží na lidské zdroje STOREY (1989), který 

definuje řízení lidských zdrojů jako: „Soubor vzájemně propojených politik 

vycházejících z určité ideologie a filozofie“ (STOREY, 1989, s. 55). Dále pak uvádí 

čtyři dílčí aspekty, které tvoří verzi řízení lidských zdrojů: 

1) zvláštní, popř. specifická konstelace přesvědčení a předpokladů, 

2) strategické podněty, které poskytují informace při rozhodování o řízení lidského 

kapitálu, 

3) ústřední role liniových manažerů, 

4) spoléhání na soustavu pák, které formují zaměstnanecké vztahy (STOREY, 

1989). 

Na lidské zdroje lze nahlížet také z pohledu strategie. COWLING, MAILER 

(1998) uvádí: „Strategie lidských zdrojů může být rovněž vyvinuta jako proces, který se 

týká způsobu a rozsahu, v jakém by se legální pracovní síly měly měnit, aby odpovídaly 

předpokládané změně prostředí a integrovaly se průběžně do firemních plánů“ 

(COWLING, MAILER, 1998, s. 7). 

Aby podnikatelský záměr bylo možné úspěšně aplikovat na živé tržní prostředí, 

je nutné zajistit potřebné pracovní síly, které pro danou činnost vyhovují svou 

kvalifikací, svými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi. Jak uvádí FOTR, SOUČEK 

(2005): „Technicko-ekonomická studie projektu by měla specifikovat tyto kvantitativní 

požadavky (potřebné počty), kvalitativní požadavky (kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti), 

posoudit disponibilitu pracovních sil, navrhnout odpovídající programy výcviku a určit 

výši osobních nákladů (mzdy a platy, náklady na zdravotní a sociální zabezpečení, 
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závislé na výši mezd a platů, prémie a odměny) včetně nákladů na výcvikové programy, 

které jsou podstatné pro ekonomické posouzení projektu“ (FOTR, SOUČEK, 2005,  

s. 56). V organizacích, kde fungují obousměrné vazby mezi top managementem, 

firemními plánovači a běžnými zaměstnanci je možné podnikatelský záměr vhodně 

ovlivnit. Je to uskutečněno tím, že výše zmíněné skupiny figurují navzájem jako 

strategičtí partneři (COWLING, MAILER, 1998). 

Při sestavování podnikatelského záměru je nutné si uvědomit, že jsou zapotřebí 

pracovní síly ne jen při samotné provozní části, kdy je podnikatelský záměr spuštěn  

a kdy jsou už poskytovány konkrétní služby zákazníkům, ale musí se také počítat s tzv. 

fází předvýrobní, tedy fází, kdy někteří zaměstnanci musejí být přijati již v předstihu  

a to nejen aby se zaškolili nebo se jim dostalo potřebného výcviku pro provádění 

pracovních úkonů, ale také, aby se např. jako v případě sportovišť PLB podíleli na 

jejich finální úpravě před jejich spuštěním do každodenního provozu. Podstatným 

momentem je také získat do pracovního poměru klíčové řídící zaměstnance (manažery), 

kteří proměňují dílčí fáze podnikatelského záměru ve skutečnost. Jedná se např.  

o samotnou realizaci a řízení reklamní kampaně a vhodnou komunikaci se zákazníky 

pomocí public relations. 

Při plánování lidských zdrojů, které jsou životně důležité pro každodenní 

fungování organizace a pro posuzování možností jejich získání, je třeba se věnovat 

určitým faktorům. Podle FOTR, SOUČEK (2005) mezi ně patří: 

 poptávka a nabídka pracovníků, 

 legislativní podmínky, 

 počet pracovních dní v roce. 

Stejní autoři dále uvádějí, že požadavky na lidské zdroje, jejich počet, dosažená 

kvalifikace, úroveň jejich znalostí a dovedností umožňuje dále stanovit: 

 vhodné metody a způsoby náboru a získávání pracovních sil, 

 potřebné programy výcviku a zvyšování kvalifikace, 

 výši mzdových nákladů, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení (FOTR, 

SOUČEK, 2005). 

Kvalita a hlavně péče věnována lidské stránce při sestavování podnikatelského 

záměru vytváří zcela jistě předpoklady pro jeho úspěšnost. 
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3.6 Organizace a řízení 

Smyslem organizování je vytvořit podmínky pro koordinování úsilí pomocí 

vytváření struktury procesů a struktury vztahů mezi pravomocemi. Lze to chápat tak, že 

v organizaci je potřeba přesně určit a definovat kdo vykonává danou práci, v jaký čas, 

jakým způsobem a za jakých podmínek. Pod pojmem vytváření struktury procesů si lze 

představit cílené úsilí manažerů, kteří se zaměřují na to, jak mají pracovníci vykonávat 

svou práci, kvůli které jsou zaměstnáni. Naopak pod pojmem struktura vztahů je 

vyjádřena relativně stabilní organizační struktura. 

Organizační struktura umožňuje příslušné organizaci oddělit manažerské pozice 

s pozicemi pracovníků, formulovat pravidla, postupy a delegovat pravomoci. Dává 

lidem v organizaci možnost toho, aby organizovaně vykonávali svou práci. Je správné ji 

definovat a prezentovat organizačním schématem, kde jsou jasně a přesně vymezeny 

kompetence a pracovní náplň na všech pracovních pozicích. Toto je jeden ze základních 

předpokladů pro úspěšné řízení a fungování organizace.  

Právě díky funkci organizování jsme schopni rozdělit celkové úkoly na 

jednotlivé práce, které jsou spojené s určitými povinnostmi. Díky delegování pravomocí 

jsou schopny organizace plnit a přiřazovat jednotlivé pracovní činnosti do specifických 

útvarů a oddělení. Funkci organizování je možné také chápat, jako členění pracovních 

úkolů na dílčí pracovní úkony jakými jsou např. delegování pravomocí, vytváření 

specifických organizačních jednotek a určování jejich vhodné velikosti. Díky 

delegování pravomocí, členění úkolů, velikosti a charakteru oddělení mohou manažeři 

značným způsobem ovlivňovat chování a přístup k práci svých spolupracovníků či 

podřízených. Jak již bylo výše zmíněno vytvořit co nejvhodnější organizační strukturu, 

je úkolem manažerů, kteří se zabývají organizováním prostřednictvím řady rozhodnutí  

o pracovních úkolech, pravomocích a odděleních (DONNELLY, GIBSON, 

IVANCEVICH, 1997). 

Dále je nutné upozornit na aspekt, který je velmi důležitý a který úzce souvisí 

s organizačním uspořádáním dané organizace. Jsou to režijní náklady tvořící v mnohých 

případech dosti podstatnou složku nákladů, tím pádem samozřejmě ovlivňují samotnou 

rentabilitu projektu a míru dosahovaného zisku (FOTR, SOUČEK, 2005). 

Na závěr této kapitoly je třeba říci, že u malých organizací (cca do 20 lidí) je 

samozřejmě samotná organizace a vymezení funkcí méně významná, protože se zde 
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počítá s kumulací více různých funkcí u jedné osoby a s vysokou flexibilitou jejich 

chování, což je právě případ zmíněného podnikatelského záměru možného využití 

sportovišť PLB. 

3.7 Finanční analýza a hodnocení 

Finanční analýzu lze chápat jako metodu hodnocení finanční výkonnosti 

organizace, která slouží celé řadě uživatelů (vlastníkům, investorům, manažerům, 

obchodním partnerům apod.) a tvoří ji soubor finančních ukazatelů, které jsou hlavním 

zdrojem informací pro tvorbu finančních plánů, různých strategických rozhodnutí, které 

v důsledku směřují k finanční stabilitě organizace. Finanční analýza a hodnocení 

projektů jsou v technicko-ekonomické analýze stěžejní částí, jelikož na jejím základě se 

dává rozhodnutí o přijetí či zamítnutí samotného podnikatelského záměru. Počet 

informací, kterých z této analýzy plyne, je mnoho. Je na managementu organizace, 

popř. tvůrcích podnikatelského záměru jakou vyberou variantu k finální realizaci 

projektu. Hlavním zdrojem dat pro tuto analýzu jsou především účetní výkazy 

organizace: 

 Rozvaha – je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz 

podává přehled o majetku organizace, tzv. aktivech a zdrojích jeho krytí, tzv. 

pasivech v peněžním vyjádření k určitému datu, který je v odborné literatuře 

nazýván rozvahovým dnem.  

 Výkaz zisků a ztrát – bývá také nazýván někdy jako výsledovka. Ukazuje 

organizaci, jakého hospodářského výsledku dosáhla za sledované, popř. minulé 

období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí 

účetní závěrky. Lze z ní získat základní data o hospodaření společnosti, velikosti 

dosažených tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové atd.)  

a výši samotného zisku, který organizace dokázala svou činností vydělat. 

 Cash flow – je jednoduše řečeno příjmem nebo výdejem peněžních prostředků. 

Stanovuje se za určité období a představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji 

peněžních prostředků za konkrétní období. V praxi je peněžní tok velmi 

důležitou veličinou, která vypovídá o skutečnosti, jak je organizace schopna 

generovat peníze. Schopnost, jak přinést podniku peněžní prostředky, je jedním 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_%28%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADjem
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDdej&action=edit&redlink=1
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z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení  projektů, resp. jestli se realizace 

podnikatelského záměru vyplatí či nikoli. 

Samotný výběr projektů a jejich hodnocení z hlediska jejich realizace vede ke 

dvěma hlavním rozhodnutím. Za prvé se jedná o finanční rozhodnutí a za druhé  

o rozhodnutí investiční. V první řadě je třeba říci, že obě tyto rozhodnutí jsou navzájem 

závislé, koexistují. Dalším společným znakem je jejich společný základ. Obě tyto 

rozhodnutí a to jak finanční, tak i investiční se odvíjí od peněžního toku projektu a to po 

celou dobu jeho života, který zahrnuje samotnou výstavbu (např. investice do zázemí 

sportovišť PLB) a dobu jejich provozu. 

 Finanční rozhodnutí – jestliže se organizace rozhodne uskutečnit určitý 

podnikatelský záměr, je nutné definovat velikost a strukturu finančních zdrojů, 

zvláště pak velikost hotovosti, kterou bude samotný projekt vyžadovat (FOTR, 

SOUČEK, 2005). 

 Investiční rozhodnutí – týká se vlastní náplně projektu a je do jisté míry 

charakterizováno určitým programem služeb, které jsou nabízeny zákazníkům. 

Investiční rozhodnutí představuje rozhodnutí, při kterém se organizace rozhodne 

do jakých konkrétních aktiv je investováno (FOTR, SOUČEK, 2005). 

V podnikatelské praxi jsou k ekonomické efektivnosti projektu v současné době 

využívány tyto nástroje: ukazatele rentability, ukazatele likvidity, kritéria založená na 

diskontování (časová hodnota peněz, čistá současná hodnota, index rentability, vnitřní 

výnosové procento). 

Pro investiční a finanční rozhodnutí, jak již bylo zmíněno, je nutné znát peněžní 

toky samotného projektu, jejich význam na konkrétní projekt, jak peněžní toky slouží 

k hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a jak díky peněžním tokům lze posoudit 

finanční stabilitu daného projektu. Dále je třeba stanovit tzv. diskontní sazbu, která se 

stanovuje na základě nákladů kapitálu organizace, která podnikatelský záměr realizuje. 

Lze ji chápat, jak uvádí SYNEK a kolektiv (2007) jako: „Míru, kterou se přepočítávají 

budoucí hodnoty na hodnoty současné“ (SYNEK, DVOŘÁČEK, DVOŘÁK, 

KISLINGEROVÁ, TOMEK, 2007, s. 437). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Investi%C4%8Dn%C3%AD_projekt&action=edit&redlink=1
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3.7.1 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

3.7.1.1 Ukazatele rentability 

Přinášejí základní obraz o efektivitě podnikání. Jsou schopny říci, zda je lepší 

pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem, popř. jak se podařilo zhodnotit vlastní 

kapitál. Mezi základní ukazatele rentability patří: 

 Rentabilita aktiv – ukazuje, jak efektivně je v organizaci vytvářen zisk bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů je tento zisk vytvořen (jestli se jedná o zdroje 

vlastní nebo cizí), (JADVIŠČÁK, 2011). 

                                            zisk 

Rentabilita aktiv  =  ----------------------   x  100   [%] (JADVIŠČÁK, 2011) 

                                   celková aktiva 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ukazuje, jak organizace zhodnocuje 

prostředky, které byly do podnikatelské činnosti vloženy (JADVIŠČÁK, 2011).  

             zisk 

Rentabilita vlastního kapitálu  =  ----------------------   x  100   [%] (JADVIŠČÁK, 2011) 

                                                         vlastní kapitál 

 Rentabilita tržeb – dává informaci, jak velké výnosy musí organizace vytvořit, 

aby bylo dosaženo 1Kč zisku (JADVIŠČÁK, 2011). 

              zisk 

Rentabilita tržeb = ----------------------  x  100   [%]
 
(JADVIŠČÁK, 2011) 

                                          tržby 

 Rentabilita nákladů – vyjadřuje, kolik Kč nákladů je nutné prostřednictvím 

organizace vynaložit, aby bylo dosaženo 1Kč zisku (JADVIŠČÁK, 2011). 

             zisk 

Rentabilita nákladů = ----------------------  x  100   [%]
                                          

(JADVIŠČÁK, 2011) 

                                     celkové náklady 

 Rentabilita dlouhodobého kapitálu – poskytuje informace, jak efektivně bylo 

investováno z dlouhodobého hlediska (JADVIŠČÁK, 2011). 

                                                                                   zisk 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu  =  -------------------------------------------------  x  100   [%]  

                                                                 dlouhodobé závazky + vlastní kapitál 

        (JADVIŠČÁK, 2011) 



 

30 

 

3.7.1.2 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele ukazují, jak si organizace stojí ve vztahu ke svým krátkodobým 

závazkům. Jinými slovy řečeno, jak rychle je schopna své závazky splácet. Mezi 

základní ukazatele likvidity patří: 

 Běžná likvidita – ukazuje, kolika korunami z celkových oběžných aktiv 

organizace je pokryta 1Kč krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni 

uspokojit naše věřitele, kdybychom v daný moment přeměnili všechna oběžná 

aktiva na hotovost (JADVIŠČÁK, 2011). 

                                     

 

                                    oběžná aktiva 

Běžná likvidita = ---------------------------- (doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5)
 
 

                                krátkodobé závazky 

       (JADVIŠČÁK, 2011) 

 

 Pohotová likvidita – je očištěna o zásoby. Jinak řečeno, kolika korunami našich 

pohledávek a hotovosti je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků 

(JADVIŠČÁK, 2011). 

 

 

              oběžná aktiva - zásoby 

Pohotová likvidita = -------------------------------   (doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2) 

                                      krátkodobé závazky  

       (JADVIŠČÁK, 2011) 

 

 Okamžitá likvidita – je považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, jelikož 

udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned (pomocí hotovosti, 

penězi na bankovních účtech, šeky nebo krátkodobými cennými papíry), 

(JADVIŠČÁK, 2011). 

 

 

                                         finanční majetek 

Okamžitá likvidita = --------------------------------   (doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 - 0,5)
21

 

                                        krátkodobé závazky 

                                                                                                                        (JADVIŠČÁK, 2011) 

 

 Solventnost firmy – doplňuje výše uvedené ukazatele, poněvadž  poskytuje 

obraz o tom, jak je organizace schopna splácet své krátkodobé a dlouhodobé 
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závazky z rozdílu příjmů a výdajů. Tento ukazatel by měl vykazovat vyšší než  

30% hodnotu (JADVIŠČÁK, 2011). 

 

             bilanční cash flow 

Solventnost firmy = ---------------------------------------------------------------------  x  100 [%] 

                                    (závazky krátkodobé + dlouhodobé) - finanční majetek  

            (JADVIŠČÁK, 2011) 

3.7.1.3 Kritéria založená na diskontování 

 Časová hodnota peněz – funguje na základním předpokladu, a to následujícím. 

Peníze získané dnes nemají stejnou hodnotu jako stejný obnos získaný později. 

FOTR, SOUČEK (2005) uvádí dílčí faktory, které působí na odlišnou časovou 

hodnotu peněz. Jsou to především nejistota budoucích příjmů a oportunitní 

náklady. 

 Čistá současná hodnota – říká, kolik peněz za zvolenou dobu životnosti projekt 

přinese nebo naopak sebere. Řeší pouze peněžní toky, přičemž se zabývá 

výhradně budoucím cash flow. Nezajímá se tedy o účetní jednotky, jakou jsou 

výnosy nebo náklady atd. Jednoduše lze říci, že realizovat se má projekt, který 

disponuje kladnou čistou současnou hodnotou (FOTR, SOUČEK, 2005). 

Čistá současná hodnota = současná hodnota budoucích příjmů – současná hodnota všech výdajů 

(FOTR, SOUČEK, 2005)
 

 Index rentability – je téměř totéž co vyjadřuje čistá současná hodnota akorát 

s tím rozdílem, že index rentability nabývá pouze relativní povahu. Vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů, které připadají na jednotku 

současných investičních nákladů. Projekt by měl být realizován tehdy, pokud je 

tento index větší než 1 (FOTR, SOUČEK, 2005). 

                                    

                                   současná hodnota budoucích příjmů 

Index rentability = --------------------------------------------------   (FOTR, SOUČEK, 2005) 

                                  současná hodnota investičních výdajů 

 

 Vnitřní výnosové procento – je rentabilita, kterou má projekt během svého 

provozu. Jinými slovy řečeno, kolik procent na daném projektu vyděláme, 

pokud zvážíme časovou hodnotu peněz (FOTR, SOUČEK, 2005).  
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3.7.2 Cash flow 

Co představuje pojem cash flow, je k nalezení na INVESTOPEDIA (2012) kde 

je uvedeno: „Účetní výkaz tzv. "prohlášení o peněžních tocích", který ukazuje množství 

hotovosti generované a používané společností v určitém období. Vypočítá se jako součet 

bezhotovostních nákladů (např. odpisů) s čistým ziskem, čili ziskem po zdanění. Cash 

flow lze přičíst na konkrétní projekt, nebo pro společnost jako celek. Cash flow může být 

použito k označení finanční síly společnosti“. 

3.7.2.1 Význam cash flow 

Hlavní význam cash flow je v tom, že každá organizace potřebuje mít v určitou 

dobu dostatek peněžních prostředků, aby mohla vyplatit mzdy, zaplatit faktury, režijní 

náklady atd. Tyto zmíněné příklady jsou peněžními výdaji podniku. Aby tyto transakce 

mohla organizace vůbec uskutečnit, potřebuje mít dostatek peněžních příjmů. Hlavním 

peněžním příjmem jsou získané tržby při prodeji za hotové, úvěry od bank nebo 

hotovostní vklady majitele atd. Cílem finančního managementu tedy není pouze jen  

a jen dosahování zisku, ale také aby měl v každém okamžiku dost hotovosti (SYNEK, 

DVOŘÁČEK, DVOŘÁK, KISLINGEROVÁ, TOMEK, 2007) 

3.7.2.2 Cash flow pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů  

 Investiční cash flow – je souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, kterých 

je zapotřebí k vybudování jednotky poskytující služby. Jedná se o dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek, čistý pracovní kapitál, který je tvořen rozdílem 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků a ostatní výdaje kapitálového charakteru 

(FOTR, SOUČEK, 2005). 

 Provozní cash flow – lze stanovit dvěma metodami. „Přímou metodou, kdy 

částky cash flow zjišťujeme jako celkové sumy všech příjmů produkující fondy  

a celkové sumy všech výdajů spotřebovávajících fondy. Nepřímou metodou, kdy 

vycházíme z provozního zisku, který upravíme o ty výnosy a náklady, které se 

netýkají pohybu prostředků v průběhu období“ (SYNEK, DVOŘÁČEK, 

DVOŘÁK, KISLINGEROVÁ, TOMEK, 2007, s. 335). 
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 Cash flow spojený s likvidací projektu – pokud je majetek projektu možné 

prodat za určitou cenu, pak čisté příjmy z tohoto prodeje označujeme jako 

příjmy z likvidace (FOTR, SOUČEK, 2005). 

3.7.2.3 Cash flow pro posouzení finanční stability projektu 

Tento peněžní tok, který slouží pro posouzení finanční stability projektu, v sobě 

zahrnuje příjmovou a výdajovou částku v období výstavby i provozu projektu. Vychází 

z konkrétního zvažovaného způsobu financování. Zásadním cílem je zjistit, jestli projekt 

uspěje ve skutečném světě a jestli je schopný generovat takové příjmy, aby byly 

zajištěny veškeré výdaje s ním spojené (FOTR, SOUČEK, 2005). 

3.7.3 Diskontní sazba 

 Je vedle cash flow dalším klíčovým faktorem, kterým lze stanovit kritéria 

ekonomické efektivnosti investičních projektů. Tato sazba je tvořena indexem 

rentability a čistou současnou hodnotou. Základ pro její stanovení je samotná diskontní 

sazba firmy, která má za úkol zabezpečit úhradu nákladů za cizí kapitál a odměnit 

vlastníky organizace za jimi vynaložený kapitál. Tuto sazbu je možné ztotožnit 

s firemními náklady kapitálu (FOTR, SOUČEK, 2005). 

 Náklady vlastního kapitálu – lze chápat jako náklady ztracené příležitosti, 

které vesměs závisí na velikosti rizika při podnikatelské činnosti organizace. 

Čím je toto riziko větší, tím jsou samozřejmě požadovány i větší výnosy 

vlastního kapitálu (FOTR, SOUČEK, 2005). 

 Náklady cizího kapitálu – náklad je tvořen úrokovou sazbou z veškerých 

organizací uskutečněných půjček a bankovních úvěrů, resp. dodavatelských 

úvěrů (FOTR, SOUČEK, 2005). 

 Závislost nákladů na kapitálové struktuře firmy – existuje zde přímá úměra 

mezi finančním rizikem a náklady vlastního a cizího kapitálu. Čím jsou tyto 

náklady větší, tím je větší i finanční riziko zadlužené organizace. Každá 

organizace provádějící podnikatelskou činnost se snaží o dosažení optimální 

kapitálové struktury, tzn. srazit náklady na kapitál na minimum (FOTR, 

SOUČEK, 2005). 
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 Diskontní sazba projektu – celkové firemní náklady, jak již bylo zmíněno, lze 

použít jako diskontní sazbu projektu. V prvním případě musí být riziko 

podnikatelské činnosti organizace přibližně stejně velké jako je riziko 

samotného projektu a za druhé, způsob financování projektu neovlivní 

v důsledku kapitálovou strukturu organizace. V praxi se projekty člení do 3 

skupin a to na projekty s nízkým rizikem, kde diskontní sazba je nižší než 

firemní náklady o 1 – 3%. Dále na projekty s průměrným rizikem, kde jsou 

firemní náklady rovny diskontní sazbě. A nakonec na projekty s vysokým 

rizikem, kde je diskontní sazba o 3 – 5% vyšší než firemní náklady (FOTR, 

SOUČEK, 2005). 

3.7.4 Ekonomická přidaná hodnota – EVA 

Zkratka EVA jsou počáteční písmena z anglického Economic Value Added, což 

v překladu znamená právě ekonomickou přidanou hodnotu. Jedná se o ekonomický 

ukazatel měřící finanční výkonnost organizace, který je tvořen rozdílem mezi čistým 

provozním ziskem (NOPAT) a kapitálovými náklady na projekt. Jeho výsadní doménou 

je i fakt, že bere do úvahy náklady na vlastní kapitál a také náklady ztracené příležitosti. 

EVA hodnota je založena na tzv. ekonomickém zisku na rozdíl od ukazatelů rentability, 

které jsou založeny naopak na zisku účetním. Hlavní rozdíl mezi ekonomickým ziskem 

a ziskem účetním je to, že zisk ekonomický bere do úvahy veškerý vložený kapitál, tzn., 

že bere do úvahy jak náklady na cizí kapitál, tak i náklady na vlastní kapitál 

(BUSINESS CENTER, 1998-2012). 

 

EVA = NOPAT - C × WACC 

 

NOPAT = EBIT × (1-t) = provozní zisk po zdanění 

C = celkový objem kapitálu 

WACC = vážený průměr nákladů na kapitál (požadovaná míra výnosu kapitálu) 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes)  

 NOPAT (Net Operating Profit after Taxes)  

 WACC (Weighted Average Cost of Capital), (BUSINESS CENTER, 1998-2012)  

 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1025-EBIT.aspx
http://business.center.cz/business/pojmy/p1265-NOPAT.aspx
http://business.center.cz/business/pojmy/p1738-WACC.aspx
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3.8 Analýza rizik  

Výraz riziko je chápán jako určité nebezpečí vzniku ztráty při podnikatelském 

neúspěchu. Na druhé straně je však spojeno s možností dosáhnout velmi dobrých 

finančních výsledků. Zde jsou uvedeny některé definice rizika od SMEJKAL, RAIS 

(2006): 

 „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

 Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

 Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. 

 Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. 

 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko). 

 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

 Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko). 

 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko)“ 

(SMEJKAL, RAIS, 2006, s. 78). 

Při procesu, při kterém je úkolem snižovat riziko, je v první řadě analýza daných 

rizik objevujících se při samotném podnikatelském záměru. Tato analýza je obvykle 

chápána jako proces, kdy jsou definovány hrozby, je určena pravděpodobnost jejich 

uskutečnění a dopad na aktiva. Činnost, která se na tento proces nabaluje, je spojená 

s tzv. risk managementem, jehož úkolem je zmapovat všechna možná i nemožná rizika 

pro konkrétní projekt. Umět kvalitně vyřešit problém v kterékoliv oblasti je vždy 

postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním nástrojem pro řízení rizik. Zde 

jsou uvedeny jednotlivé kroky této analýzy: 

1) identifikace aktiv – vymezit posuzovaný subjekt a popsat jeho aktiva
5
, která 

vlastní, 

2) stanovit hodnoty aktiv – určit hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnotit dopad jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování 

subjektu, 

3) identifikace hrozeb a slabin – určit druhy událostí a akcí, které mohou ovlivnit 

negativně hodnotu aktiv, určit slabá místa subjektu, které poté mohou umožnit 

působení hrozeb, 

                                                 
5
 Aktivum – vše co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby. Aktiva dělíme 

na hmotná a na nehmotná. Aktivem může být sám subjekt, jelikož hrozba může působit na celou jeho 

existenci (SMEJKAL, RAIS, 2006). 
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4) stanovit závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určit pravděpodobnost 

výskytu těchto hrozeb a určit míru zranitelnosti subjektu vůči této hrozbě 

(SMEJKAL, RAIS, 2006). 

Když jsou všechna rizika analyzována, jsou navrhnuta určitá protiopatření. 

Protiopatření lze chápat jako proces, kdy jsou navrženy možné kroky pro zmírnění této 

hrozby. Konkrétní protiopatření se primárně navrhují s cílem předejít vzniku škody 

nebo s cílem usnadnit dobu, při které je nutné překlenout následky již vzniklé škody 

(SMEJKAL, RAIS, 2006).  

3.9 Plán realizace  

Realizační fáze začíná dnem rozhodnutí o přijetí projektu, který se často odvíjí 

od získání finančních zdrojů potřebných pro samotnou realizaci projektu. Následuje 

zpracování technické dokumentace projektu, vyjednávání a podepisování různých 

smluv (pracovní smlouvy, smlouvy o pronájmu, dohoda o provedení práce atd.). Dále to 

bývá investiční výstavba, která již slouží jako místo, kam zákazníci docházejí, aby 

uspokojili své potřeby (sportovní haly, hřiště, fitness centra, wellness centra atd.).  

Na úplném konci stojí samotné zahájení činnosti organizace, které je často spojeno  

se slavnostním zahájením provozu. 

Časový plán realizace je velmi důležitou součástí podnikatelského záměru. 

Mnoho projektů je bohužel ukončeno z důvodu selhání jejich samotné realizace. 

CIMALA, BORT (2011) uvádí tři klíčové oblasti, při kterých časový plán pomůže při 

vlastní realizaci projektu: 

 „nastavit a komunikovat cíle, 

 měřit pokrok, 

 vymezit zodpovědnosti klíčových osob (kdo je za co zodpovědný)“. 

Plán realizace projektu by měl podle FOTR, SOUČEK (2005) stanovit následující: 

 „jednotlivé aktivity
6
 (úkoly), které je třeba zabezpečit, 

 termíny, ve kterých je třeba dokončit (případně zahájit) tyto aktivity, 

 osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 

                                                 
6
 Jednotlivými aktivitami je myšlena realizace administrativních úkolů spojených se zajištěním žádoucí 

právní formy podnikatelské činnosti (FOTR, SOUČEK, 2005). 
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 zdroje (finanční prostředky aj.), které bude realizace jednotlivých aktivit 

vyžadovat, 

 výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity, 

 vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit, 

 aktivity, jež jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické a kterým je proto třeba 

věnovat zvýšenou pozornost“ (FOTR, SOUČEK, 2005, s. 58). 

CIMALA, BORT (2011) dále doporučují, jak řídit podnikatelský záměr jako 

projekt a uvádí tyto postupné kroky: 

 „Začněte jednoduchou tabulkou v MS Excel. 

 Sepište si milníky (např. dokončit produkt, design, web, otevřít kancelář apod.). 

 Sepište si krátkodobé úkoly a cíle, která Vás posouvají k milníkům. 

 K těmto cílům a úkolům přiřaďte, kdo je za ně zodpovědný, kdy mají být 

dokončeny, jak se pozná, že jsou dokončeny. 

 Nebojte se přiřadit jednotlivým krokům barvy, takže uvidíte, které kroky jsou již 

splněné, které ještě ne, kde jsou úzká hrdla a kde jste v prodlení“. 

V této tabulce je vidět jasný postup při realizaci projektu krok za krokem. 

V jejím průběhu je dobré si vždy najít okamžik, kdy je možné testovat předpoklady 

úspěchu samotného podnikatelského záměru. Aby byl tento prvek funkční, je nutné 

vytvořit systém, který vyhodnocuje postup a posouvá podnikatelský záměr vpřed.  

Ke konci každého týdne je potřeba vyhodnotit a sepsat na čem konkrétně a přibližně jak 

dlouho se pracovalo, co je již hotovo a na čem se v nejbližší době musí začít pracovat. 

Poté, povětšinou jednou do měsíce, je dobré revidovat postup k dosažení dlouhodobých 

milníků (CIMALA, BORT, 2011).     

3.10 Komunikační techniky 

3.10.1 Reklama  

Jak uvádí KOBERA, ŠEC (1991): „Reklama je placená forma neosobní 

prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu (firmy, instituce nebo jiné 

organizace) prostřednictvím komunikačních medií“ (KOBERA, ŠEC, 1991, s. 6). Mezi 

hlavní komunikační média patří televize, rozhlas, denní tisk, časopisy, plakáty, film.  
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VYSEKALOVÁ, KOMÁRKOVÁ (2002) se dívají na reklamu  

z psychologického hlediska a uvádějí: „Z marketingového pohledu jako jednoho  

z komunikačních nástrojů umožňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě  

s využitím všech prvků, působících na smysly člověka“ (VYSEKALOVÁ, 

KOMÁRKOVÁ, 2002, s. 17). 

Členění reklam:  

1) Všeobecná – zvyšuje celkovou poptávku po výrobku nebo službě bez rozlišení 

modifikací a značek.  

2) Značková – je zaměřená pouze a výhradně na jednu značku.  

3) Instituční – jejím úkolem je vytvořit goodwill
7
. 

Pro účely podnikatelského záměru PLB bude autor v praktické části vycházet 

především z reklamy všeobecné, jejímž cílem je zvýšení poptávky po službě. Časem je 

možné realizovat i reklamu instituční, která přispívá k vytvoření goodwill. Jelikož 

management PLB definoval svou vizi v oblasti posílení značky PLB, je nutné se tímto 

typem reklamy zabývat. 

Funkce reklamy:  

1) Informační – používá se ve stádiu zavádění produktu, ale i ve stádiu stabilizace, 

informuje trh o novém produktu, doporučuje nový způsob užívání již zaběhlého 

produktu, informuje trh o změně ceny, objasňuje způsob užívání produktu  

a informuje o doplňkových službách, popř. servisu (ČÁSLAVOVÁ, 2009).  

2) Přesvědčovací – používá se v prostředí intenzivní konkurence, posiluje 

preference zboží určité firmy, snaží se získat zákazníky od konkurenčních firem, 

potlačuje obavy zákazníka spojených s objasněním a způsobu užití produktu, 

posiluje image firmy v mysli zákazníka, snaží se změnit image produktu a tlačí 

zákazníky k okamžité koupi produktu (ČÁSLAVOVÁ, 2009).  

3) Upomínací – používá se ve stádiu zralosti produktu, pokouší se připomenout 

potřebnost produktu v nepříliš vzdálené budoucnosti, připomíná rozložení 

distribuční sítě a udržuje stálé podvědomí o existenci produktu určité firmy 

(ČÁSLAVOVÁ, 2009).  

                                                 
7
 Goodwill – dobré jméno firmy v očích veřejnosti. 
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Jelikož PLB nedisponuje žádnou reklamou, která by vybízela k návštěvě 

sportovišť PLB, je nutné se nejprve zabývat reklamou informační, jejímž úkolem  

je informovat potenciální zákazníky o novém produktu, resp. nově nabízené službě. 

Nejvhodnější místa pro umístění reklamy: 

 televizní reklama, 

 světelná reklama, 

 tisková reklama, 

 mobilní reklama (reklama na veškerých dopravních prostředcích), 

 venkovní reklama (billboardy, plakáty, plachty, atypické reklamní plochy  

– ploty, štíty domů atd.), 

 internetová reklama, 

 propagační předměty (veškeré věci, které nesou nápis nebo logo firmy). 

Z důvodu omezených finančních možností při realizaci podnikatelského záměru 

ze strany PLB na reklamu, je vhodné použít nejméně nákladné formy reklamy. V úvahu 

zatím přichází reklama venkovní, tisková a internetová. 

Druhá část o reklamě se bude týkat ryze reklamy sportovní. Jak uvádí 

ČÁSLAVOVÁ (2009): „Pojem sportovní reklama je vztahován k reklamě, která využívá 

specifických médií komunikace z oblasti sportu. Patří sem např. dresy a výstroj 

sportovců, sportovní nářadí a náčiní, startovní čísla, mantinely (reklamní pásy), 

výsledkové tabule a ukazatele (ve formě transparentů nebo videotabulí), atd.“ 

(ČÁSLAVOVÁ, 2009, s. 168). 

Druhy sportovní reklamy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovacích číslech, 

 reklama na mantinelu, 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

 reklama na výsledkových tabulích (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 

Zde se autor pozastavuje nad výčtem sportovních reklam. Pro potřeby sportovišť 

PLB je uvažováno pouze o reklamě okolo sportovišť – reklama na oplocení (podobná 

reklama jako uvádí ČÁSLAVOVÁ: reklama na mantinelu. Je zde předpoklad, že zde 

mohou figurovat potenciální sponzoři v čele s jistým nejmenovaným podnikatelem, 

který v současné době uvažuje o sponzoringu určitých „artefaktů“ v areálu PLB. 
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3.10.2 Public relations  

Public relations neboli PR bývají volně přeloženy jako vztahy s veřejností. Jedná 

se o techniky a nástroje, které organizace používá k tomu, aby si vybudovala a následně 

udržela dobré vztahy se svým okolím a veřejností. Zároveň nahlíží na její postoje  

a snaží se je ovlivnit. PR se dají v širším kontextu charakterizovat jako sociálně 

komunikační aktivita, která v současné době patří do základních činností každé 

organizace, jejímž cílem je dobře dělat svoji práci v závislosti na veřejném mínění. 

Jedná se o koncepční činnost mající poskytovat informace široké veřejnosti a zároveň 

od ní získávat jistý druh zpětné vazby. Hlavním aspektem PR není pouze jednosměrná 

komunikace, nýbrž komunikace obousměrná. 

Detailně vymezit všechny možné složky a části, co aktivity PR zahrnují, není 

zcela možné a to z jednoduchého důvodu. Žádná dílčí složka v oblasti PR nefunguje 

separátně. Americký časopis PUBLIC RELATIONS REVIEW publikoval relativně 

výstižně definici PR: „Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které 

organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem 

k dosažení cílů organizace“ (LESLY, 1995, s. 1). 

SVOBODA (2006) uvádí: „Public relations jsou sociálně komunikační 

aktivitou. Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se 

záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné 

porozumění a důvěru. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj svého 

managementu“ (SBOBODA, 2006, s. 17). 

BLACK (1994) uvádí, že PR zahrnují několik typů činností, které je třeba 

uskutečnit, aby organizace působila na veřejnost pozitivním dojmem: 

 „poradenskou službu založenou na pochopení lidského chování, 

 analýzu budoucích směrů a předpovídání jejich důsledků, 

 výzkum veřejného mínění, postojů a očekávání, 

 vytvoření a udržování oboustranné komunikace založené na pravdivých  

a úplných informacích, 

 předcházení konfliktů a nedorozuměním, 

 prohloubení vzájemného respektu a sociální zodpovědnosti, 

 sladění soukromých a veřejných zájmů, 

 posilování dobré vůle mezi vedením, pracovníky a zákazníky, 
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 zlepšení vztahů s dodavateli, odběrateli a ostatními subjekty hospodářské sféry, 

 získávání dobrých osobností a omezování fluktuace pracovníků, 

 zlepšování kvality výrobků a služeb, 

 projekční a grafickou prezentaci“ (BLACK, 1994, s. 15). 

Význam PR v dnešní společnosti roste a je vskutku důležitý, jelikož je potřeba 

najít společnou řeč mezi organizacemi a různými skupinami veřejnosti při řešení 

vzniklých problémů. Dnešní vývoj je složitý v tom, že ve společnosti narůstá počet 

vzájemně si konkurujících požadavků na omezené hmotné a nehmotné zdroje, tak  

i počet rozdílně odlišných názorů na řešení společenského rozvoje. Proto se do popředí 

dostávají PR aktivity, jejichž prvořadým úkolem je vytvořit vhodné komunikační 

kanály, přesně vysvětlit a identifikovat situaci či problém, postupně srovnávat různé 

pohledy na věc a snažit se koordinovat společné zájmy tak, aby byly naplněny potřeby  

a přání jednotlivce, resp. společnosti. 

PR aktivity jsou v teoretické části zmíněny proto, že autor podnikatelského 

záměru si uvědomuje důležitost těchto aktivit a to z prostého důvodu. Management by 

měl svojí pozitivní komunikací ovlivňovat své zákazníky, zároveň by jim měl 

samozřejmě i naslouchat, jestli chce touto svoji aktivitou (podnikatelský záměr) posílit 

značku PLB (jeden z hlavních cílu managementu PLB). Samotné PR aktivity jsou 

spouštěny postupně během realizace podnikatelského záměru. 
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4 Metodologická část 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Diplomová práce navazuje na autorovu bakalářskou práci („Marketingová 

strategie k využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice“) a popisuje procesy, které 

je nutné ze strany managementu léčebny zajistit, aby podnikatelský záměr mohl být 

spuštěn do praxe, byl úspěšný a management PLB ho mohl v blízké budoucnosti 

aplikovat do svých plánů.  

Díky interview se zainteresovanými lidmi z managementu léčebny, zvláště pak 

s ředitelem léčebny MUDr. Martinem Hollým a náměstkem pro strategický rozvoj  

a kvalitu řízení v PLB, se podnikatelský záměr možného využití sportovišť PLB opírá 

zejména o kvalitativní data. Autorovi práce jsou poskytnuty interní dokumenty, 

z kterých postupně čerpá. Stěžejní dokument nese název „Ověření možností nového 

využití a revitalizace areálu Psychiatrické léčebny Bohnice“ z roku 2009, který 

zpracoval Ing. arch. Petr Hlaváček ze společnosti B.I.R.T. Group, a. s., kde se mimo 

jiné zabývá různými možnostmi, jak areál přizpůsobit moderním trendům hospitalizace 

pacientů a otevřít ho veřejnosti. Pokračováním tohoto generelu rozvoje je jeho druhá 

fáze zpracovaná v roce 2012 pod vedením společnosti Architekti Headhand s.r.o., kde 

se mimo jiné zabývali předešlými zjištěními, avšak obohatili tento dokument o nový 

pohled na jednotlivé objekty (jejich pasportizaci) za účelem zvýšení standardu včetně 

možnosti využití uvolněných objektů a volných prostorů v PLB. 

V diplomové práci jsou samozřejmě využita  i data externí povahy, zvláště pak 

data Českého statistického úřadu, který poskytuje velmi cenné informace, např. kolik 

osob žije v okolí areálu léčebny, zejm. pak na okolních sídlištích Bohnice, Čimice  

a v rezidenci Čámovka a jaká je struktura tohoto obyvatelstva. Z širšího hlediska lze 

říci, že se jedná o veřejnost žijící v blízkosti areálu samotné léčebny, resp. do 2km od 

areálu PLB, tudíž do 2km od samotných sportovišť. Podnikatelský záměr vychází 

zejména z tohoto cílového trhu, který je následně analyzován v praktické části 

diplomové práce. 
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4.2 Použité metody 

K samotné diplomové práci a k získání potřebných dat a informací jsou využity 

následující metody: 

 popisná analýza, 

 komparativní analýza,  

 interview, 

 finanční analýza, 

 SWOT analýza, 

 anketa. 

Popisná analýza umožňuje zkoumat sekundární data neboli data, která už někdo 

někdy zkoumal a následně je zhodnotil. Jedná se o nejrůznější interní dokumenty 

(výroční zprávy, obchodní jednání, digitální mapy atd.). 

Komparativní analýza srovnává data, která jsou součástí dat externích. 

V tomto konkrétním případě se jedná převážně o data o konkurenceschopnosti 

sportovišť PLB. Z obecného hlediska jsou za externí data považována např. tyto: 

statistický lexikon (počet obyvatel žijících v přilehlých částech areálu PLB – sídliště 

Bohnice, Čimice a rezidence Čámovka – potenciální trh), dále jsou to např. státní 

ročenka, odborná periodika, výzkumné zprávy, přehledy organizací atd. 

Interview a jeho samotná příprava je jednou z nejdůležitějších částí samotné 

přípravy. Správnost položených otázek a jejich následná analýza hraje velmi důležitou 

roli při zpracování podnikatelského záměru. Interview je strukturovaný dialog, při 

kterém výzkumník zjišťuje reakce nebo znalosti respondenta prostřednictvím řady 

otevřených otázek. Využít interview je vhodné tehdy, když si je výzkumník vědom 

sporných otázek, ale nedokáže odhadnout reakci respondenta a chce eliminovat vlivy 

ostatních subjektů (TELLIS, 2000). 

Interview je rozděleno do dvou skupin: 

1) Osobní dotazování čili interview. Jedná se o přímou komunikaci 

s respondentem. V případě sportovišť PLB se jedná převážně o rozhovory 

s lidmi, kteří již sportoviště PLB navštěvují. 

2) Hloubkové interview slouží k získávání informací o určitém problému ze strany 

odborníka, který se daným problémem zabývá. V případě této práce se jedná  
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o rozhovory s lidmi z managementu PLB, konkrétně pak s ředitelem  

MUDr. Martinem Hollým a náměstkem pro strategický rozvoj a kvalitu řízení. 

Pro správně vedené interview neexistuje žádný předpis. Proto se autor řídí 

obecnými doporučeními pro efektivní vedení interview, které uvádí HENDL (2005): 

1) Zajišťujeme důkladnou přípravu nácviku a nácvik rozhovoru. 

2) Účel výzkumu určuje celý proces interview. 

3) V interview máme vytvořit rámec, v němž se bude moci dotazovaný vyjadřovat 

pomocí vlastních termínů a svým vlastním stylem. 

4) Vytváříme vztah vzájemné důvěry, vstřícnosti a zájmů. 

5) Při přípravě a provedení rozhovoru si uvědomujeme, že otázky v rozhovoru 

nejsou totožné s výzkumnými otázkami. 

6) Otázky formulujeme jasným způsobem, kterému dotazovaný rozumí. 

7) Klademe vždy jen jednu otázku. 

8) Otázky doplňujeme sondážními otázkami. 

9) Dotazovanému dáváme jasně na vědomí, jaké informace požadujeme, proč jsou 

důležité a jak interview postupuje. 

10) Nasloucháme pozorně a odpovídáme tak, aby dotazovaný poznal, že o něj máme 

zájem. Necháváme dotazovanému dostatek času na odpověď.  

11) Udržujeme si neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbíráme data, ale 

neposuzujeme osobu. 

12) Jsme pozorní a citliví k tomu, jak je dotazovaný rozhovorem ovlivněn a jak 

odpovídá na různé otázky. 

13) Zohledňujeme časové možnosti dotazovaného. 

14) Jsme neflexibilní, sebekriticky monitorujeme sami sebe. 

15) Po rozhovoru kompletujeme a kontrolujeme své poznámky, jejich kvalitu  

a úplnost. 

Finanční analýza je stěžejní metodou, která je použita při této práci. Touto 

metodou se hodnotí finanční výkonnost celé organizace. Samotná analýza většinou 

slouží především vlastníkům organizace, potenciálním investorům, manažerům 

organizace, popř. různým obchodním partnerům daného projektu. Je tvořena celou 

řadou finančních ukazatelů, které jsou hlavním zdrojem potřebných informací pro 

tvorbu finančních plánů, různých druhů strategických a jiných rozhodnutí, které 

v důsledku směřují k finanční stabilitě organizace, resp. k nově realizovanému 
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podnikatelského záměru. Finanční analýza je každopádně důležitou částí každého 

nového projektu, který chce spatřit světlo světa. Na jejím základě se dává rozhodnutí  

o přijetí či zamítnutí samotného podnikatelského záměru. Počet informací, kterých z 

této analýzy plyne, je více. Je na managementu organizace, popř. tvůrcích 

podnikatelského záměru jakou vyberou variantu k finální realizaci projektu. Hlavním 

zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především účetní výkazy organizace (rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát, cash flow). Jelikož se jedná o nově vzniklý podnikatelský záměr, 

v centru finanční analýzy stojí tyto finanční ukazatele: ukazatel rentability a likvidity, 

cash flow, které vycházejí především z celkového odhadu tržeb získaných na základě 

poskytovaných služeb zákazníkům. 

SWOT analýza je metoda, která je tvořena dvěma dílčími analýzami. Tou první 

je interní analýza, která umožňuje identifikovat silné a slabé stránky příslušné 

organizace. Tou druhou je naopak analýza externí, která napomáhá identifikovat 

příležitosti a hrozby v závislosti na okolním prostředí. Tyto výše jmenované silné  

a slabé stránky organizace, resp. příležitosti a hrozby, které mohou v budoucnu působit 

na samotnou organizaci, bývají téměř vždy spojeny s určitým projektem nebo jako 

v případě PLB podnikatelským záměrem. Jedná se o metodu, která je hojně využívána 

především v oblasti marketingu. Její hlavní výhodou je to, že dokáže komplexně  

a hlavně přehledně vyhodnotit potenciální či aktuální problémy organizace, nalézt na 

tyto problémy příslušná řešení, popř. zajistit nové a funkční možnosti růstu organizace.  

Anketa je nesystematický průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny 

respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria.  

4.3 Využití metod při realizaci podnikatelského záměru 

V první části se autor zabývá převážně popisnou analýzou, při které zjišťuje co 

nejvíce dostupných informací o sportovištích PLB (typ a počet sportovišť, jejich kvalitu 

a jejich zázemí). Potřebná data jsou zjištěna převážně pozorováním. Poté je vymezena 

aktuální nabídka sportovišť potenciálním zákazníkům, od které se odvíjí základní 

možnosti podnikatelského záměru. Dále se jedná o data ze současného provozu PLB  

a z historických podkladů léčebny. Konkrétně jsou pro zmíněný podnikatelský záměr 

využity dva dokumenty, které si pro svou potřebu nechal zpracovat management PLB 

(„Ověření možností nového využití a revitalizace areálu Psychiatrické léčebny Bohnice“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1zor
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z roku 2009 a „Ověření možností nového využití a revitalizace areálu Psychiatrické 

léčebny Bohnice, II. fáze“ z roku 2012). 

Dále je provedena komparativní analýza zaměřující se zejména na přímou  

a nepřímou konkurenci, která ohrožuje nově realizovaný podnikatelský záměr. Jedná se 

především o konkurenci s podobnými typy sportovišť, jaké se nacházející v areálu 

léčebny. Jsou to právě ony sportoviště, která ve výsledku bojují o konkrétní zákazníky. 

Informace o konkurenci jsou zjištěny převážně telefonicky nebo z příslušných 

internetových stránek.  

Třetí, stěžejní část je zaměřena na interwiev s managementem léčebny.  

Je proveden rozhovor s ředitelem PLB MUDr. Martinem Hollým a náměstkem pro 

strategický rozvoj a kvalitu řízení. Od těchto rozhovorů se odvíjí autorem realizovaný 

podnikatelský záměr a jsou známy možné právní subjekty, které zajišťují provoz 

sportovišť (ponechat v působnosti státní příspěvkové organizace rozšířením vedlejší 

činnosti nebo založit občanské sdružení, jehož zřizovatelem je PLB). Současně jsou 

poskytnuty informace o možnostech financování podnikatelského záměru.   

Dále je zhotovena finanční analýza celého projektu, která je prodiskutována 

s managementem PLB a od které se odvíjí konkrétní podnikatelský záměr včetně 

hotovostních toků. 

SWOT analýza je využita při zhodnocení silných a slabých stránek samotného 

podnikatelského záměru, resp. jeho možných příležitostí nebo hrozeb.  

Anketa je provedena prostřednictvím pracovníka Nadace BONA
8
 pomocí 

jednoduchých rozhovorů s klienty nadace a jejím hlavním cílem je zjistit, jestli by ze 

strany klientů nadace byla vůbec ochota zapojit se do správy sportovišť, popř. jiných 

souvisejících činností spojených s tímto projektem v rámci jejich postupného 

začleňování do běžného života.  

Závěrem je nastíněna možná propagace s námětem „Sportoviště mezi ploty“  

a jsou určeny nové PR aktivity pro veřejnost v podobě turnajů či jiných sportovních 

klání. Hlavním cílem PR aktivit realizovaného podnikatelského záměru je dostat 

                                                 
8
 Nadace BONA – zřizovatelem nadace je PLB. Oblast jejího hlavního působení je mj. vytváření 

pracovních příležitostí a zajištění chráněných prací. Jejich klienti jsou zpravidla propuštění pacienti 

z léčebny, kteří jsou začleněni do systému „Psychosociální sítě“. Ta zajišťuje dříve nepropustitelným 

pacientům psychiatrických léčeben život mimo tyto instituce. V roce 2011 prošlo touto sítí 180 klientů 

(NADACE BONA). 
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veřejnost na sportoviště PLB při akci „Sportuje celá Praha 8“. Tato sportovně-

společenská akce probíhá každoročně během srpna a září prostřednictvím tradičního  

a oblíbeného cyklu turnajů.  

4.4 Rozsah validity podnikatelského záměru 

Vymezení:  

Podnikatelský záměr je možné aplikovat pouze na sportoviště PLB, neboť 

zkoumaný problém vychází ze specifických podmínek areálu léčebny a dá se očekávat, 

že v jiných podmínkách by byl jen těžko realizovatelný. 

 

Omezení:  

Autorem sestavený podnikatelský záměr se jeví díky zcela jedinečným 

podmínkám areálu PLB, interview s vybranými členy managementu léčebny a anketou 

provedenou mezi klienty Nadace BONA jako reliabilní, tudíž skutečně aplikovatelný do 

praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

5 Podnikatelský záměr 

5.1 Představení a historie areálu PLB 

PLB je v České republice největší léčebnou, její areál je o málo menší než 

Stromovka a celkem zaujímá plochu 64 hektarů. Vystavěna byla přibližně před sto lety 

severně od Prahy a v následných letech, zejména pak v letech sedmdesátých, byla 

obestavěna sídlištěm Bohnice, Čimice a v neposlední řadě rezidencí Čámovka. Při svém 

uvedení do provozu, tedy počátkem 20. století, byla tehdy ještě s vídeňským ústavem 

největším a nejmodernějším svého druhu zařízení v Rakousku – Uhersku. Jako 

samostatný právní subjekt vystupuje PLB od roku 1990. Centrum její pozornosti je 

věnováno psychiatrické léčbě a vyšetření, popř. ošetření jednotlivců, kteří mohou 

v rámci své duševní choroby být nebezpeční buď sobě, nebo svému okolí. Léčebna 

disponuje mnoha odděleními. Za zmínku určitě stojí uvést Centrum krizové intervence  

a resocializace (včetně poradenské služby a linky důvěry), několik oddělení pro léčbu 

klasických duševních onemocnění, oddělení závislostí (drogy, alkohol, gamblerství), 

oddělení gerontopsychiatrie a terapeutické dílny, kde se pacienti mohou realizovat 

(dřevařská dílna, keramika, knihvazačství, výroba svíček atd.). Hospitalizovaní pacienti 

mohou dále navštěvovat Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie 

(fyzioterapii, hipoterapii a kinezioterapii). V areálu také sídlí a působí i jiné instituce 

než je samotná PLB, jedná se například o Psychiatrické centrum Praha nebo Linku 

bezpečí pro děti. 

5.2 Ověření podnikatelského záměru v kontextu možností 

nového využití a revitalizace areálu PLB 

Předchozí fáze Ověřovací studie, zpracovaná v roce 2009, o které se autor 

zmiňuje ve své bakalářské práci, byla zaměřena primárně na pasportizaci a třídění 

jednotlivých objektů v areálu léčebny, poznání jejich stavebně technických parametrů. 

Podstatná pro autora byla úvaha o analýze urbanistických souvislostí areálu léčebny 

včetně problematiky vztahu k územně plánovací dokumentaci.  

Další fáze této studie, rozpracovaná v dubnu 2012, navazuje na předchozí studii 

a využívá ji jako klíčový zdroj dat. Zaměřuje se na vyvození základních koncepcí 

dalšího vývoje léčebny zejména z pohledu stanovení standardů léčby (jak kvalitativních, 
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tak i kvantitativních parametrů) a s nimi souvisejících ekonomických nároků 

jednotlivých transformačních kroků. Tato fáze studie ve své úvodní části shrnuje 

metodiku srovnávání objektů podle jejich základních užitných parametrů včetně 

aktuálních legislativních požadavků kladených na objekty psychiatrické péče. Jsou 

stanoveny základní kategorie stavebně-technických standardů, uplatnitelných při 

zatřiďování stávajících objektů a následném posuzování nezbytných transformačních 

kroků. Tato prostorová analýza je doplněna ekonomickým posouzením a vyvozením 

základních cenových ukazatelů pro budoucí záměry v areálu. 

Na základě uvedených východisek je následně navržena prostorová transformace 

léčebny s cílem provozně i kapacitně optimalizovat psychiatrickou péči, pacientům 

poskytnout důstojné podmínky pro pobyt v zařízení a přispět k zapojení areálu do 

kontextu městské polyfunkční struktury. Předvídatelný vývoj se zabývá jak možnostmi 

pokračování ve stávajícím systému poskytování zdravotnických služeb formou ústavní 

péče, v další variantě prověřuje možnost aplikace trendu deinstitucionalizace péče  

a jeho možných důsledků.  

Studie na základě poznání současného prostorového rozmístění oddělení vytváří 

variantní koncepce výhledové dislokace jednotlivých typů péče s přihlédnutím  

k provozním potřebám. Součástí řešení je také vymezení objektů určených pro konverzi 

na nemedicínské funkce a rámcové nastínění jejich programu.  

Zejména v případě poslední prověřované varianty, vycházející z myšlenky 

celkové deinstitucionalizace ústavního areálu, je rozhodující hledání klíčového partnera 

pro naplnění uvolňovaných objektů. V tomto případě areál léčebny nabízí další možné 

alternativy budoucího využití a posílení možnosti účelněji využívat další objekty  

a prostory. 

Autorovy úvahy o účelném využívání sportovišť podporuje i nedávno vyhlášená, 

začátkem října 2012 Ministerstvem zdravotnictví ČR, reforma psychiatrické péče 

v České republice. „Za jednu z hlavních priorit ministerstva považujeme nutnost 

rozvíjet moderní trendy a metody v psychiatrii, abychom dosáhli evropských standardů 

21. století“ (ŽENÍŠEK, 2012), prohlásil první náměstek ministra, úvodem tiskové 

konference 4. října v Praze. 

Reforma psychiatrické péče vychází ze strategie Světové zdravotnické 

organizace (WHO). Ta podporuje především rozvoj komunitní a semimurální péče, 
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zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických 

léčeben a vzdělávání odborných pracovníků. Zcela zásadní součástí reformního úsilí 

v České republice je přitom dle strategie ministerstva zdravotnictví posun k humánnímu 

a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunitě. 

Koncem roku 2012 probíhaly také diskuse radních hlavního města Prahy  

o převzetí čtyř zdravotnických zařízení do majetku města. Praha chce získat 

Thomayerovu nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, podolský Ústav pro péči o matku  

a dítě a PLB. Zřizovatelem PLB nemá být od 1.1 2015 stát, ale Praha. Šlo by  

o metropolitní nemocnice. „Toto je příprava zahájení transformace, děláme něco jako 

studii proveditelnosti“ (SVOBODA, 2012), řekl primátor ODS. Studie by měla 

obsahovat dvanáctiletý výhled, jak by se nemocnicím v rukou města dařilo. „Pokud se 

ukáže, že tento záměr nelze uskutečnit, Praha od něj ustoupí. Pokud ale studie 

proveditelnosti potvrdí správnost cesty tvorby metropolitních nemocnic, přistoupíme  

k nutným krokům na jejich převod“ (SVOBODA, 2012), doplnil primátor.  

Přibližně v polovině února roku 2013 pražští radní jmenovali expertní tým, který 

připraví převzetí čtyř výše zmíněných zdravotnických zařízení včetně PLB do majetku 

města. Převzetí by se mohlo uskutečnit k 1. lednu 2015 (KRUPKA, 2013). 

V praxi to pro léčebnu znamená využití uvolněných prostorů a objektů, hledání 

klíčových partnerů, kteří zajistí rozvoj prostorů a provoz v kontextu reformy 

psychiatrické péče. Areál léčebny nabízí další možné alternativy budoucího využití  

a posílení možnosti účelněji využívat další objekty a prostory. V tomto případě, zejména 

intenzivnější využívání všech prostor umožňující sportovní aktivity. 

Ekonomická analýza navrhovaných transformačních kroků je zaměřena 

především na transformaci léčebné složky, nicméně tento projekt přispívá k tomu, aby 

přilákal veřejnost a nastavil ekonomickou efektivitu provozování sportovišť s cílem 

udržet jejich samofinancování. 

5.2.1 Současné vedlejší aktivity PLB 

Hned v úvodu je nutné říci, že PLB jakožto státní příspěvková organizace, 

jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, má ze zákona 

povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Její prvořadou činností je samozřejmě 

zajištění lékařské a ošetřovatelské péče hospitalizovaných pacientů. Zákon jim však 
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umožňuje v rámci své vedlejší činnosti generovat příjem (zisk) prostřednictvím dalších 

aktivit. V současnosti si management PLB uvědomuje tuto možnost a generuje příjmy 

zejména z těchto hlavních aktivit:  

 z pronájmu stájí pro ustájení koní,  

 pronájem bytů v areálu,  

 pronájem objektů a prostor za účelem filmování, 

 pronájem reklamních ploch.  

Management je díky svým vedlejším aktivitám schopen posilovat značku PLB. 

Z tohoto důvodu se v areálu nachází divadlo Za plotem, které slouží jak veřejnosti, tak  

i samotným pacientům. Každý rok se zde koná divadelní a hudební festival Mezi ploty  

a festival Babí léto. Veřejnost dále navštěvuje koncerty organizované klubem V. kolona. 

Z těchto zmíněných aktivit jasně vyplývá, že jednou z hlavních priorit managementu 

PLB je organizovat různé aktivity pro širokou veřejnost a přispět tak k popularizaci 

areálu léčebny. Cílem těchto aktivit je v širším slova smyslu přispět k destigmatizaci 

psychických onemocnění a změnit pohled na psychiatrii jako medicínský obor. Možnost 

propojit život „za plotem“ se životem „venku“ a tím pomoci k integraci duševně 

nemocným pacientů do běžného života. 

5.3 Elevator Pitch9 

Jedná se o podnikatelský záměr managementu PLB zabývající se možností 

komerčního využití sportovišť, které se nacházejí v areálu. Za prvé, jak generovat 

příjem z pronájmu sportovišť a za druhé, jak dostat do areálu širokou veřejnost 

prostřednictvím provozování sportovních aktivit, čímž pádem by se naplnil jeden ze 

základních cílů managementu, kterým je otevření areálu široké veřejnosti a tím přispět 

k destigmatizaci psychických onemocnění. Konkrétně se jedná o následující sportoviště: 

 tenisové kurty, 

 beach volejbal, 

 multifunkční hřiště, 

 fotbalové hřiště, 

 tělocvična, 

 jízdárny, 

                                                 
9
 Elevator Pitch je ústní prezentace v délce přibližně jedné minuty (CZECH INVEST, 2005).  

Pro potřeby diplomové práce je zpracována i v písemné formě. 
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 in-line dráha,  

 běžecké trasy.  

Jedná se celkem o 8 nezávislých sportovišť, které jsou prostřednictvím 

podnikatelského záměru nabídnuty veřejnosti k pronájmu za úplatu. Pouze in-line dráha 

a běžecké trasy jsou poskytnuty zdarma. Management PLB uvažuje o těchto formách 

právního subjektu zajišťující provoz sportovišť. Za prvé, ponechat v působnosti státní 

příspěvkové organizace rozšířením vedlejší činnosti a za druhé, založit občanské 

sdružení, jehož zřizovatelem je PLB. Cílem podnikatelského záměru je generovat 

minimálně takový příjem, který zajistí pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou 

sportovišť. Vzhledem k finančním možnostem léčebny je uvažováno s jednorázovými 

náklady převážně na reklamu projektu do 200 tisíc Kč a s celoročními provozními 

náklady pohybujícími se okolo 300 tisíc Kč.  

5.4 Executive Summary 

Tento podnikatelský záměr managementu PLB se zabývá komerčním využití 

sportovišť veřejností žijící převážně do 2km od PLB. Všechny sportoviště: 

 tenisové kurty, 

 beach volejbal, 

 multifunkční hřiště, 

 fotbalové hřiště, 

 tělocvična, 

 jízdárny, 

 in-line dráha, 

 běžecké trasy, 

se nacházejí přímo v areálu léčebny. Všechny zmíněné sportoviště jsou nabídnuty 

veřejnosti za úplatu, kromě in-line dráhy a běžeckých tras, které jsou zdarma.   

Management PLB si jako jeden z hlavních cílů pro nadcházející roky určil 

otevřít areál široké veřejnosti, čímž by rád přispěl k destigmatizaci psychických 

onemocnění. Jejich cíl je realizován prostřednictvím výše zmíněného podnikatelského 

záměru, jehož prvořadým úkolem je přilákat veřejnost a nastavit tak ekonomickou 

efektivitu provozování sportovišť s cílem udržet jejich samofinancování. 
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Management PLB chce kontrolovat aktivity, které se dějí v areálu, proto 

přicházejí v úvahu dvě možné právní formy subjektu provozující sportoviště: 

1) ponechat sportoviště v působnosti státní příspěvkové organizace rozšířením 

vedlejší činnosti,  

2) založit občanské sdružení s názvem „Sportoviště mezi ploty“.  

Vzhledem k finančním možnostem léčebny je uvažováno s jednorázovými 

náklady na reklamu tj. včetně webových stránek, softwarové aplikace a infoznačením 

in-line dráhy a běžeckých tras do 200 tisíc Kč a celoročními provozními náklady 

pohybujícími se okolo 300 tisíc Kč. 

Tento podnikatelský záměr je připraven pouze jako všeobecný průvodce 

podnikatelskými záměry v rámci možného využití sportovišť pro komerční účely  

v současné státní příspěvkové organizaci Psychiatrické léčebny Bohnice, a to na základě 

dostupných relevantních  informací souvisejících s danou problematikou  a v dobré víře 

v jejich přesnost a koncepční  úplnost. Tento dokument nelze však považovat za 

konkrétní nabídku příspěvkové organizace Psychiatrické léčebny Bohnice, a tedy 

nejedná se ani o prospekt, který je v intencích zamýšleného podnikatelského záměru 

volně šiřitelný
10

. 

5.5 Plný podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr managementu PLB se zabývá možností jak komerčně 

využít sportoviště, které se nacházejí v areálu PLB a poskytnout je veřejnosti za úplatu. 

Jedná se celkem o osm sportovišť: 

 tenisové kurty, 

 beach volejbal, 

 multifunkční hřiště, 

 fotbalové hřiště, 

 tělocvična, 

 jízdárny, 

 in-line dráha,  

 běžecké trasy.  

                                                 
10

 Tato právní úprava byla nejprve prodiskutována a poté připravena ve spolupráci s právníkem, jehož 

jméno zde není uvedeno, jelikož si to patřičná osoba nepřeje. 
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Detailní popis jednotlivých sportovišť včetně zázemí, fotek a digitální mapy 

viz. kapitola 5.6. Pouze poslední dvě zmiňovaná sportoviště, resp. in-line dráha  

a běžecké trasy jsou poskytnuty zdarma. Je to z toho důvodu, že tyto služby jsou 

veřejnosti všeobecně nabízeny bez úplaty. Pro management PLB je zásadní, že 

s provozem těchto výše zmíněných služeb nevznikají žádné zásadní náklady a tudíž je 

možné tuto službu nabídnout veřejnosti skutečně zdarma.  

Prostřednictvím tohoto zajímavého a netradičního projektu se snaží management 

PLB naplnit své představy o budoucím funkčním využití areálu. Prostřednictvím těchto 

aktivit posilovat značku PLB, otevřít areál ještě více široké veřejnosti a přispět tak 

k destigamtizaci psychických onemocnění. 

Podnikatelský záměr navazuje na vedlejší aktivity provozované PLB a dále je 

rozšiřuje, vše v souladu s myšlenkami managementu léčebny. Konkrétním cílem tohoto 

projektu je nastavit fungování samotných sportovišť tak, aby si byly schopny na sebe 

sami vydělat. Jinými slovy, cílem tohoto projektu je generovat minimálně takový 

příjem, který zajistí pokrytí nákladů spojených se správou a údržbou sportovišť.  Tomu 

tak v současnosti není a hlavním důvodem tohoto neúspěchu je fakt, že i přes 

konkurenceschopnost sportovišť zde dříve nebyla snaha je nabídnout široké veřejnosti 

za úplatu. Nyní nastala doba, kdy se léčebna transformuje a je tak možné aplikovat nový 

podnikatelský záměr. Otázkou pro management zůstává, pro jakou právní formu se 

rozhodne. V úvahu jsou následující dvě právní formy:  

1) ponechat sportoviště v působnosti státní příspěvkové organizace rozšířením 

vedlejší činnosti, 

2) založit občanské sdružení, jehož zřizovatelem je PLB, podle zákona č. 83/1990 

sb. o sdružování občanů (občanské sdružení „Sportoviště mezi ploty“). 

Zajištění projektu je v kompetenci managementu PLB. Je vytvořena nová 

pracovní pozice na trvalý pracovní poměr pro správce sportovišť. Do projektu jsou 

zapojeni i stávající pracovníci PLB, hospitalizovaní pacienti, kteří v rámci pracovní 

terapie udržují sportoviště a klienti Nadace BONA jejichž náplní práce je kooperace se 

správcem sportovišť (viz. kapitola 5.5.1). 

K podnikatelskému záměru a propagaci sportovišť jsou využity následující 

komunikační nástroje: 
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1) reklama s tematikou „Sportoviště mezi ploty“ včetně webových stránek (viz. 

kapitola 5.5.2), 

2) PR aktivity (viz. kapitola 5.5.3). 

Podnikatelský záměr je úspěšný, pokud se koncentruje na svůj cílový trh a  má 

zároveň dostatek potenciálních zákazníků. Cílovým trhem je myšlena převážně 

veřejnost, žijící do vzdálenosti 2km od PLB, která se věnuje tzv. rekreačnímu sportu. 

Tento cílový trh má podle Českého statistického úřadu (2008) více než 32 000 osob a to 

mluvíme o vzdálenosti pouze do 1km od areálu léčebny. Jelikož se podnikatelský záměr 

koncentruje na veřejnost do vzdálenosti 2km od léčebny, předpokládá se, že tento trh je 

samozřejmě daleko větší. Jedná se zejména o sídliště Bohnice, sídliště Čimice  

a relativně nově postavenou rezidenci Čámovka, která se má dále rozšiřovat. 

Dalším prvkem je vymezení konkurence, která ohrožuje podnikatelský záměr ať 

už přímo či nepřímo. Vychází se opět ze vzdálenosti 2km od areálu léčebny. Jedná se 

konkrétně o šest přímých konkurencí a o dvě nepřímé. Mezi přímé konkurence řadíme 

tři školy a tři tenisové areály. Nevýhodou škol je, že poskytují služby veřejnosti pouze 

v odpoledních hodinách a zejména jen ve všední dny. Zbylé přímé konkurence v podobě 

tenisových areálů se zase koncentrují pouze na pronájem tenisových kurtů. 

Vzhledem k rozhodnutí managementu PLB a finančním možnostem léčebny je 

uvažováno s těmito konkrétními náklady: 

Jednorázové náklady 

Celkové jednorázové náklady  

Reklama „Sportoviště mezi ploty“ 167 096,- 

Webové stránky, softwarová aplikace 14 493,- 

In-line dráha a běžecké trasy 15 881,- 

CELKEM 197 470,- 

Tab. 1: Celkové jednorázové náklady. 

Provozní náklady 

Roční provozní náklady  

Mzda správce sportovišť 180 000,- 

Finanční odměna pro klienty Nadace BONA  123 300,- 

CELKEM  303 300,- 

Tab. 2: Celkové roční provozní náklady. 
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5.5.1 Personální zajištění podnikatelského záměru 

 Management PLB – zajištění podnikatelského záměru včetně shánění financí 

na publicitu projektu je v kompetenci managementu PLB. Veškerý obslužný 

personál je při realizaci projektu podřízen managementu PLB. Jejich dalším 

úkolem je komunikovat s městskou částí Prahy 8 a vytvářet pozitivní publicitu 

v měsíčníku Osmička (viz. kapitola 5.5.2). 

 Správce sportovišť – technickou správu včetně údržby sportovišť zajišťuje 

jedna osoba na trvalý pracovní poměr, které jsou po domluvě nápomocni 

hospitalizovaní pacienti v rámci pracovní terapie a klienti Nadace BONA. Jeho 

pracovní doba je každý všední den 7:30 – 16:00. V 15:00 se dostaví na 

konzultaci klient nadace, kterému vysvětlí jeho pracovní náplň do uzavření 

sportovišť. Navíc v pátek sepíše potřebné informace klientům nadace na víkend 

a přepošle je emailem do centra nadace. Správce je dále zaškolen do softwarové 

aplikace, aby mohl zapisovat objednávky sportovišť do jednoduché softwarové 

aplikace – objednávat je možné pouze u správce sportovišť a to telefonicky nebo 

osobně do 15:00. Jeho další povinností je následující den přebrat tržbu 

z předešlého dne od pracovníka z vrátnice a zaměstnance socioterapeutické 

farmy a odevzdat ji k evidenci do pokladny PLB. 

 Kumulovaná funkce referentka/účetní – zajišťuje vedení a správu na 

socioterapeutické farmě (pronájem jízdáren a koní), přičemž jí je nápomocen 

současný personál „farmy“, kterému jsou rozšířeny pracovní povinnosti. Dále 

zde vykonávají pracovní činnost pacienti v rámci pracovní terapie podle potřeb 

„farmy“.  

 Hospitalizovaní pacienti – se podílí pouze na údržbě v rámci pracovní terapie 

zdarma. 

 Klienti Nadace BONA – vykonávají činnost v nepřítomnosti správce 

sportovišť, zároveň s ním kooperují a jsou jím vedeni. Starají se o sportoviště 

včetně zázemí v hodinách, kdy správce není přítomen. Dále by 4 krát ročně 

rozdávali letáky v okolí léčebny. Jsou placeni nadací, která zprostředkovává 

pracovní činnost na základě dohod o provedení práce (max. 300 hod. práce za 

rok na osobu). Odpracované hodiny jsou nadací účtovány PLB (v rámci 

rozšíření vedlejší činnosti) nebo občanskému sdružení „Sportoviště mezi ploty“.  



 

57 

 

Nadace BONA koordinuje činnost a zprostředkovává práci pro cca  

15 - 20 lidí, se zkušební dobou 4 měsíců, což je doba, ve které se zjistí, zda 

pacient práci zvládá. Jejich průměrná hodinová mzda je 35Kč. Pro tento projekt 

byla stanovena kvůli větší výkonové motivaci na 45Kč. V rámci projektu byla 

během února provedena anketa prostřednictvím pracovníka nadace, která měla 

za cíl zjistit, zda by byl ze strany jejich klientů zájem o tuto činnost. Celkem 

bylo kontaktováno prostřednictvím ankety 17 klientů nadace, kterým byl stručně 

popsán podnikatelský záměr (viz. kapitola 5.3) a byli seznámeni s pracemi, které 

by v rámci projektu vykonávali. Poté byli požádáni, aby odpověděli na 

následující otázku: 

 „Byl byste ochoten pracovat na správě a údržbě sportovišť v rámci 

zmíněného podnikatelského záměru poté, co vám byl projekt představen 

včetně vašich budoucích pracovních úkolů?“ 

 „Jste ochoten vykonávat tuto pracovní činnost v odpoledních hodinách 

15:00-20:00 a o sobotách a nedělích?“ 

Z ankety vyplynulo, že ochota podílet se na projektu je pro klienty nadace 

zajímavá. Kladně odpovědělo 11 lidí ze 17 dotazovaných. Což je pro projekt 

zásadní. 

 Osoba na vrátnici (recepci) – výběr plateb a poplatků za pronájem sportovišť 

zajišťuje osoba na vrátnici (recepci) v hlavní administrativní budově. Dále 

potvrzuje zákazníkům parkovací lístky, které jim byly vydány na hlavní 

vjezdové vrátnici. 

 Účetnictví – účetnictví a daňové přiznání je v rámci úspor zpracováno 

zřizovatelem tj. PLB. 

 Technická služba Prahy 8 – úklid in-line dráhy a běžeckých tras je smluvně 

zajištěn touto technickou službou, která zde vykonává úklid pozemních 

komunikací v dohodnutých intervalech. 
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5.5.2 Reklama 

Nyní neexistuje žádná reklama, prostřednictvím které by se cílový zákazník 

seznámil s možností pronajmout si sportoviště a mohl tak využít nabízených služeb. 

Potenciál sportovišť je vysoký vzhledem k umístění sportovišť a možnostem trhu. 

Podnikatelský záměr nabízí možnost pravidelného sportovního vyžití po celý den včetně 

víkendů. Sportoviště jsou nyní ve velmi kvalitním stavu s uspokojujícím zázemím. Nyní 

je nutné dostat sportoviště, resp. samotný podnikatelský záměr do povědomí veřejnosti 

a přesvědčit onu veřejnost, aby si do areálu PLB našla cestu. K tomu slouží zvolená 

reklamní kampaň s neobyčejným názvem „Sportoviště mezi ploty“, kde je využito 

následujících druhů a funkcí reklam:  

 všeobecná reklama (úkol zvýšit celkovou poptávku po nabízené službě),  

 informační reklama (využití ve stádiu zavádění a stabilizace poskytnuté služby), 

 instituční reklama (vytvořit goodwill a tím pádem posilovat značku PLB).  

Grafiku „Sportoviště mezi ploty“ pro reklamní sdělení vytvoří grafické studio. 

V rámci úspory ceny vznikne jeden návrh, který je pouze velikostně upravován podle 

potřeby jednotlivých reklamních sdělení. 

Reklama „Sportoviště mezi ploty“ je v první řadě umístěna v dopravních 

prostředcích MHD (Karosa, Citybus – rámečky / síť 10ks / 1vozovna – 49 x 49 / 10ks), 

které se pohybují v lokalitě Prahy 8. Celkově je navrženo 30ks této reklamy. Jde  

o autobusy s číslem 177 a 200. Jedná se o trasu vedoucí od stanice metra Kobylisy přes 

sídliště Bohnice a sídliště Čimice. Reklamu je nutné umístit po dobu 2 měsíců. Toto 

sdělení je nutné opakovat za 3-4 měsíce po dobu 1 měsíce.   

Další místo pro reklamu jsou autobusové zastávky. Pro dobu 2 měsíců je 

navrženo 8 ks (RENCAR – autobusové přístřešky – vitrína 9 x 146) reklamního sdělení 

na nejvíce frekventovaných autobusových zastávkách Kobylisy, Katovická, sídliště 

Bohnice a sídliště Čimice. Toto reklamní sdělení je nutné opakovat za 3-4 měsíce po 

dobu 1 měsíc.   

Dále je třeba zhotovit velkoplošnou reklamu (billboard) o rozměrech 2 x 3m,  

s umístěním na oplocení PLB na rohu ulic Čimická a Ústavní. Zhotoven je rám 

konstrukce, samotné reklamní sdělení je vytisknuto na plachtovinu 550g/m
2
 s oky po 

30cm a s obvodovým ovařením. 
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Dalším cílem je informovat veřejnost o nabízených službách prostřednictvím 

jednorázových akcí, které se odehrávají v areálu každoročně (festival Mezi ploty, Babí 

léto atd.). Poskytnout informace o sportovištích lze také prostřednictvím kulturních 

akcí, které se konají v PLB pravidelně (Divadlo za plotem, galerie U lékárníka, galerie 

U Johanky atd.). Je třeba vytvořit 8ks informačních tabulí, které jsou vždy u každého 

vstupu na akci (opakované využití). Reklamní sdělení je vytisknuto na papír velikosti 58 

x 33cm v celkovém počtu 16 ks a je umístěno do 8ks stojanů typ Model 601 – rám A.  

Čtyřikrát ročně po dobu třech po sobě jdoucích pracovních dnů jsou rozdávány 

letáky v okolí areálu PLB prostřednictvím klientů nadace BONA, zejména v okolí 

zastávek Kobylisy, Katovická, sídliště Bohnice a sídliště Čimice. Kvůli minimalizaci 

nákladů jsou letáky pouze černobílé a jsou tisknuty svépomocí v celkovém počtu 

2000ks.  

Dalším reklamním a informačním zdrojem jsou vlastní webové stránky 

„www.sportovistemeziploty.cz“ (jejich odkaz je zamýšleno umístit na oficiální webové 

stránky PLB www.plbohnice.cz). 

Další prioritou je dostat in-line dráhu a základní informace o ní (místo – adresa, 

kvalita povrchu, fotografie) na internetové stránky www.inline-online.cz. do kategorie 

„trasy“ – „hlavní město Praha“. Dalším úkolem je na těchto stránkách informovat  

o případných sportovních akcích spojených s PR aktivitami pro veřejnost (viz. kapitola  

5.5.2). 

PLB v části své strategie ve vztahu ke společnosti definuje jednu z hlavních 

priorit posilovat značku PLB. To se děje prostřednictvím medializace a úzké spolupráce 

s Městskou částí Prahy 8 pomocí dvou komunikačních medií: 

1) měsíčník Osmička, jehož prvořadou snahou je publikovat co největší množství 

informací, které jsou potřebné pro kvalitní život občanů žijících v Praze 8, 

2) webové stránky městské části Prahy 8 www.praha8.cz). 

Management PLB prostřednictvím svých kontaktů na výše zmíněná média musí zajistit 

prezentaci sportovišť a nabízených služeb v oněch komunikačních médiích.  

 

 

http://www.sportovistemeziploty.cz/
http://www.inline-online.cz/
http://www.praha8.cz/
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5.5.3 PR aktivity 

Management PLB v součinnosti s různými organizacemi, popř. občanskými 

sdruženími pořádá velké množství PR aktivit pro širokou veřejnost v rámci svých 

vedlejších aktivit. Jak již bylo zmíněno, jedná se např. o divadelní a hudební festival 

Mezi ploty, Babí léto, provozuje se zde Divadlo za plotem, galerie U Johanky, galerie  

U lékárníka, prezentace terapeutických dílen a bohoslužby, které se pravidelně 

odehrávají během víkendů v kostele sv. Václava nacházejícího se v areálu léčebny. 

Všechny tyto aktivity, které lze označit za aktivity PR, jak již bylo mnohokrát zmíněno, 

posilují výrazně značku PLB v očích veřejnosti. 

Jelikož se tyto aktivity velmi osvědčily a tvoří jasný komunikační kanál mezi 

PLB a veřejností, je na čase v souvislosti s podnikatelským záměrem připravit i PR 

aktivity zahrnující v sobě sportovní činnost. Jako další navrhované PR pro management 

léčebny, prostřednictvím kterého chce management posilovat značku PLB, jsou 

sportovní akce pořádané na sportovištích PLB v rámci turnajů či jiných sportovních 

akcí. Níže jsou uvedeny pouze typy sportovních akcí, které mají potenciál přilákat 

veřejnost: 

 fotbalový turnaj,  

 beach volejbalový turnaj, 

 in-line závody pro děti a dospělé, 

 závody na koloběžkách pro děti, 

 aktivity spojené s projížďkami na koních v socioterapeutické farmě. 

Hlavním cílem při pořádání těchto turnajů, popř. sportovních akcí je 

prostřednictvím PR aktivit dostat sportoviště do akce „Sportuje celá Praha 8“. Tato 

sportovně-společenská akce probíhá každoročně během srpna a září prostřednictvím 

tradičního a oblíbeného cyklu turnajů (Osmička, říjen 2012). 

Turnajem je rozuměna sportovní soutěž pro větší počet účastníků, kteří spolu 

zápolí o celkové vítězství při sportu, hře nebo jiné sportovní disciplíně. Turnaj je složen 

z jednotlivých utkání, na jejichž základě je vybrán vítěz. Vítězem se myslí jedinec, 

popř. tým, který dosáhne největšího počtu bodů, popř. nejrychlejšího času. 

V praxi jsou rozlišovány dva typy turnajů. Prvním typem je turnaj vyřazovací, 

při kterém se po každém kole zmenší počet aktivních účastníků přesně o polovinu. 

Celkovým vítězem se stává ten účastník, který vydrží v turnaji jako poslední. Jinými 
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slovy se mu podaří porazit svého soupeře ve finálovém klání. Tento typ turnaje není 

v rekreačním sportu moc praktikován. Je zde zmíněn jen proto, aby si management PLB 

byl vědom všech případných alternativ.   

Druhým, oblíbenějším typem turnajů je turnaj každý s každým, v němž se 

střetávají všichni účastníci se všemi. Vítězem takovéhoto turnaje je ten, komu se podaří 

získat co největší počet bodů. Krom toho se turnaje mohou hrát i kombinací několika 

systémů. 

Nejlepší alternativou pro pořádání sportovních akcí pro účely PLB je podle 

autora výše zmíněných sportovních akcí následující: 

 Fotbalový turnaj a beach volejbalový turnaj pořádat systémem rozdělení 

účastníků do skupin, z nichž, zejména pak podle počtu startujících týmů, 

postupují týmy do tzv. play-off, kde se hraje již systémem KO. Jinými slovy se 

jedná o vyřazovací turnaj, kde vyhrává poslední tým v turnaji, který se spolu 

střetne při finálovém zápase. 

 In-line závody pro děti a závody na koloběžkách pro děti je nejlepší pořádat 

podle věkových kategorií. Ovšem záleží na počtu přihlášených dětí. Je na 

citlivosti a zkušenostech pořadatele, aby tyto skupiny byl schopen vytvořit  

a realizovat. Kategorie dospělých poté soutěží vždy spolu. Vítězem u těchto 

sportovní klání je ten, kdo zajede nejlepší čas, popř. je vítězem ten, kdo má po 

sčítání „dvou“ časů čas nejnižší. 

PLB, resp. „Občanské sdružení mezi ploty“ jakožto pořadatel sportovních akcí 

pro veřejnost si vybere takový systém turnaje či sportovní akce, aby se dosáhlo 

všeobecné spokojenosti všech účastníků. Každoročně se opakující turnaje vytvoří 

širokou základnu stálých klientů. 

Při pořádání sportovních akcí pro veřejnost doporučuje autor nenásilně 

seznamovat s projektem „Péče o duševně nemocné – zapojení rodin a veřejnosti 

v České republice a ve Švýcarsku“, který byl podpořen z „Programu švýcarsko-české 

spolupráce“ (www.plbohnice.cz). 

Jako další PR jsou uvedeny již zmíněné komunikační kanály – měsíčník 

Osmička, jehož snahou je publikovat informace potřebné pro kvalitní život občanů 

v Praze 8, webové stránky městské části Prahy 8 (www.praha8.cz) a webové stránky 

www.inline-online.cz., kde se představí in-line dráha a její základní charakteristiky.  

http://www.praha8.cz/
http://www.inline-online.cz/
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Lze využít i interní zpravodaj „Bohnice“. Jak již bylo zmíněno, management PLB musí 

prostřednictvím svých kontaktů na zmíněná média (Osmička, www.praha8.cz), zajistit 

prezentaci sportovišť a nabízené služby v těchto médiích. 

5.5.4 Konkurence pro realizovaný podnikatelský záměr 

Konkurencí pro tento projekt jsou organizace nabízející sportovní služby, jejichž 

cílem je uspokojit stejné potřeby stejných zákazníků a zároveň je jejich nabídka 

podobná ne-li stejná, jako je tomu u nabízených služeb, které prostřednictvím 

připravovaného podnikatelského záměru nabízí organizace PLB. Dalším faktorem je 

vzdálenost této konkurence od cílového trhu. Cílovým trhem je myšlena veřejnost žijící 

na sídlišti Bohnice, sídlišti Čimice, rezidenci Čámovka a v přilehlém okolí. Jedná se 

konkrétně o sportoviště, která jsou od těchto destinací vzdálena max. do 2km. Za 

konkurenci jsou považovány i školy, jejichž snahou je pronajímat veřejnosti vlastní 

sportoviště. Nyní se projekt nachází v přímé konkurenci s šesti typy zařízení poskytující 

sportoviště veřejnosti za úplatu. Konkrétně se jedná o tři tenisové areály, přičemž jeden 

z nich pořádá i letní příměstské tábory zaměřené na in-line. Dále se jedná o tři základní 

školy, které nabízejí jak pronájem svých tělocvičen, tak i venkovních sportovišť. Jejich 

hlavní nevýhodou oproti sportovištím PLB je pronájem těchto sportovišť až v pozdních 

odpoledních hodinách, resp. po skončení vyučování, což bývá u většiny škol kolem 16 

hodiny. Jako poslední je uvedena nepřímá konkurence v podobě TJ Slovan Bohnice  

a ZŠ Ústavní, která v současnosti nepronajímá svá sportoviště veřejnosti, nicméně 

v budoucí době tak činit může. 

5.5.4.1 Tenisový oddíl LOB Slovan Bohnice 

Přímá konkurence je v tenisovém klubu LOB Slovan Bohnice, který je zde 

v pronájmu. Sídlí na adrese Bukolská 570, Praha 8 – Bohnice. V provozu je 10 

antukových kurtů v letní sezoně. Přes zimu je k dispozici 5 tenisových kurtů s povrchem 

bergo ve dvou nafukovacích halách. Je zde též umožněno hrát badminton a florbal. 

V klubu je možné využít služeb profesionálního trenéra, dále klub provozuje tenisovou 

školu pro děti od 5 let. K dispozici je šatna, sociální zařízení a možnost zakoupení 

občerstvení. Všechny informace lze nalézt na webových stránkách www.lobtenis.cz 

nebo kontaktovat správce areálu pana Knížka na tel: 775 733 783.  

http://www.lobtenis.cz/
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Sportovní klub spolupracuje s Inline Talent, který v areálu LOB Slovan Bohnice 

provozuje během srpna příměstské tábory pro děti od 4 do 10 let, kde je pro ně 

připraven intenzivní kurs in-line bruslení. Maximální kapacita tábora je 20 dětí, 

minimálně však 10. 

5.5.4.2 Tenisový areál Písečná 

 Tenisový areál sídlí na adrese K sadu 590/1, Praha 8 – Trója. K dispozici je zde 

8 antukových tenisových kurtů a 1 kurt s betonovým povrchem na nohejbal. V areálu 

není nafukovací hala, tudíž provoz na antukových dvorcích je pouze v hlavní sezoně. 

Mimo hlavní sezonu je možné využívat betonový kurt nebo kurt s umělým povrchem. 

K dispozici je šatna pro hráče, sociální zařízení a je zde možnost zakoupení občerstvení. 

Webové stránky tenisového areálu jsou www.tenis-pisecna.cz. Cena za pronájem kurtu 

do 14:00 hod je za 100 Kč/hod, od 14:00 hod včetně víkendů je cena 150 Kč/hod. Cena 

čtyřhry je vždy za 200Kč/hod. Hřiště na nohejbal se pronajímá za jednotnou cenu 200 

Kč/hod.  

5.5.4.3 Tenisový areál v ulici Na Průhonu 

Areál se nachází v zástavbě rodinných domů, obklopen ulicemi Na průhonu  

a Tišická. V areálu je k dispozici 5 kurtů s antukovým povrchem (4 na tenis, 1 na 

nohejbal, popř. volejbal) a 2 kurty na tenis s umělým trávníkem. Areál slouží lidem 

žijícím v jeho těsné blízkosti. Je zde pouze šatna pro hráče a toaleta, bez možnosti 

osprchování. Ceník ani internetové stránky nejsou k dispozici. 

5.5.4.4 ZŠ Mazurská 

Školu najdeme na adrese Svídnická 599/1a, Praha 8. Jsou zde 3 venkovní 

sportoviště a 1 tělocvična. K fotbalovým účelům slouží menší travnaté hřiště  

o rozměrech 40 x 20m, na kterém jsou branky s rozměry 3 x 2m, dále je zde volejbalový 

kurt s umělým povrchem. V areálu se dále nachází atletický ovál, mezi kterým je 

travnatá plocha sloužící rovněž ke sportovním účelům. Žádné sportoviště není 

osvětleno. Hospodářka ZŠ potvrdila, že z venkovních sportovišť veřejnost využívá 

pouze atletický ovál, který je zdarma a jeho otevírací doba pro veřejnost je pondělí až 

pátek vždy od 7:00 do 8:00 a poté od 16:00 do 19:00. Za pronájem 270 Kč/hod je 

http://www.tenis-pisecna.cz/
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k dispozici tělocvična rozměrů 28 x 16m, kde jsou vyznačeny lajny pro basketbal, tenis 

a volejbal. V tělocvičně jsou 2 přenosné branky o rozměru 3 x 2m. Tělocvičnu si lze 

pronajmout ve všední den od 16:00 do 21:00, pouze v pátek se doba pronájmu zkracuje 

do 19:00. Během víkendu je tělocvična uzavřena. Na webových stránkách 

www.mazurska.cz nejsou žádné informace o sportovištích včetně tělocvičny. Veškeré 

informace ohledně sportovišť lze domlouvat přes email nebo telefonicky s hospodářkou 

ZŠ. 

5.5.4.5 ZŠ Glowackého 

Škola sídlí na adrese Glowackého 555/6, Praha – Trója. Je zde multifunkční 

hřiště s rozměry 40 x 70m s umělým trávníkem. Na delší ose je menší fotbalové hřiště 

se dvěma brankami s rozměry 5 x 2m. Na příčné ose hřiště jsou 4 tenisové dvorce a 2 

hřiště na malou kopanou s brankami o rozměrech 3 x 2m. Hřiště je osvětleno. 

K dispozici jsou 2 tělocvičny. Ta větší má rozměry 28 x 16m. Lajny vymezují hřiště pro 

basketbal, volejbal a tenis. Menší tělocvična má rozměry 20 x 10m a jsou zde lajny pro 

volejbal. Na webových stránkách www.zs-glowackeho.cz nejsou k dispozici informace 

ohledně sportovišť. Vše se řeší po telefonickém kontaktu s příslušnou osobou ve škole. 

Po rozhovoru s ekonomkou ZŠ je cena za pronájem multifunkčního hřiště 300 Kč/hod. 

(polovina hřiště za 200 Kč/hod). Za osvětlení se účtuje dalších 50 Kč. Velká tělocvična 

je k pronájmu za 360 Kč/hod a malá za 240 Kč/hod. Multifunkční hřiště i tělocvična se 

pronajímají pouze v pracovních dnech a to vždy po skončení vyučování. 

5.5.4.6 ZŠ Dolákova 

 Škola se nachází na adrese Dolákova 555/1, Praha – Bohnice. V areálu školy je 

k dispozici multifunkční hřiště s umělým trávníkem o rozměrech 42 x 22m. Na delší ose 

hřiště je nalajnováno hřiště na malou kopanou s brankami o rozměrech 3 x 2m  

a tenisový kurt. Na kratší ose hřiště jsou 2 basketbalová hřiště, včetně 4 košů. Hřiště 

není osvětleno. V areálu je dále kurt na volejbal a tenisový kurt (oba mají betonový 

povrch). K dispozici je tělocvična s rozměry 28 x 16m, kde je hřiště na basketbal, 

volejbal a tenis. Na internetových stránkách školy www.dolakova.cz nejsou žádné 

informace ohledně sportovišť. Ekonomka ZŠ potvrdila, že venkovní multifunkční hřiště 

je k pronájmu za 350 Kč/hod (polovina hřiště za 200Kč/hod) pouze v pracovní dny a to 

http://www.mazurska.cz/
http://www.zs-glowackeho.cz/
http://www.dolakova.cz/
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vždy po ukončení vyučování. Tělocvična se pronajímá po celý týden za 350 Kč/hod  

a též po skončení vyučování. 

5.5.4.7 ZŠ Ústavní 

 Škola se nachází na adrese Hlivická 400/1, Praha – Bohnice. K dispozici je 

jedno multifunkční hřiště s umělým trávníkem rozměrů 44 x 24m. Na jeho delší ose je 

fotbalové hřiště s brankami o rozměrech 3 x 2m a jeden tenisový kurt. Na dvou kratších 

osách hřiště jsou 2 basketbalová hřiště. K dispozici je dále betonové hřiště na házenou 

včetně branek a jeden betonový kurt pro volejbal. Dále je zde fotbalové hřiště 

oficiálních rozměrů a kolem jeho obvodu atletický ovál. V tělocvičně je basketbalové 

hřiště, volejbalový a tenisový kurt. K dispozici jsou branky pro sálovou kopanou 

rozměrů 3 x 2m. Hospodářka ZŠ potvrdila, že škola nyní nenabízí svá sportoviště 

k pronájmu, tudíž zde nehrozí přímý konkurenční boj o zákazníky. V budoucích letech 

tomu samozřejmě být může, a proto je zde tato ZŠ zmíněna. 

5.5.4.8 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice 

Tato tělovýchovná jednota se nachází ve sportovním areálu na adrese Bukolská 

570/2, Praha – Bohnice. Jsou zde 2 fotbalová hřiště, přičemž jedno z nich je travnaté, 

druhé se škvárovým povrchem. Na hlavním, resp. travnatém hřišti nastupuje fotbalový 

klub s názvem Slovan Bohnice. Po rozhovoru se sekretářem klubu panem Hudíkem  

je potvrzeno, že hřiště není k dispozici pro veřejné využití, jelikož je plně vytíženo ze 

strany fotbalového oddílu.  Nejsou zde pořádány ani žádné mimosezonní fotbalové 

turnaje pro veřejnost.  

V areálu je také basketbalová hala, kde má sídlo basketbalový oddíl TJ Slovan 

Bohnice, který využívá halu k zápasům a tréninkům. Rozhovor s panem Janečkem 

potvrdil, že využití haly pro veřejnost není možné a to z důvodu plného využití právě 

z řad mateřského oddílu. Aktuálně z TJ Slovan Bohnice nehrozí přímý konkurenční boj 

o zákazníky. V budoucích letech tomu tak samozřejmě být může, jelikož každé 

sportoviště chce naplno využít svůj potenciál a generovat tak dodatečný příjem pro svou 

hlavní činnost. Právě z tohoto důvodu je zde tato nepřímá konkurence také uvedena.  
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5.5.5 Právní jištění podnikatelského záměru 

Tento podnikatelský záměr je připraven pouze jako všeobecný průvodce 

podnikatelskými záměry v rámci možného využití sportovišť pro komerční účely  

v současné státní příspěvkové organizaci Psychiatrické léčebny Bohnice, a to na základě 

dostupných relevantních  informací související s danou problematikou  a v dobré víře 

v jejich přesnost a koncepční  úplnost. Tento dokument nelze však považovat  

za konkrétní nabídku příspěvkové organizace Psychiatrické léčebny Bohnice, a tedy se 

nejedná ani o prospekt, který je v intencích zamýšleného podnikatelského záměru volně 

šiřitelný. 

5.6 Poskytnutá služba (produkt) 

Nyní bez větších zásahů do areálu, resp. sportovišť PLB je nabídnuto veřejnosti 

osm různých druhů sportovišť, které jsou ihned k dispozici po spuštění podnikatelského 

záměru do praxe. Jedná se o tyto sportoviště: 

 tenisové kurty, 

 beach volejbal, 

 multifunkční hřiště, 

 fotbalové hřiště, 

 tělocvična, 

 jízdárny, 

 in-line dráha,  

 běžecké trasy.  

Pro potřeby podnikatelského záměru je v první řadě nutné analyzovat a popsat 

současný stav sportovišť, aby bylo jasné, s jakými typy a stavem sportovišť samotný 

podnikatelský záměr pracuje. Právě ona sportoviště jsou hlavním nástrojem jak 

generovat příjem z tohoto projektu. 
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5.6.1 Tenisové kurty 

V areálu PLB jsou 3 venkovní tenisové kurty. Na dvou z nich je povrch 

antukový, na jednom z nich je povrch s umělým trávníkem.  

Antukový povrch je v ČR nejčastějším a nejoblíbenějším povrchem, přičemž ho 

využívají jak profesionální, tak i rekreační hráči. Povrch je vhodný pro všechny věkové 

kategorie. Nabízí vynikající herní podmínky a to zejména kvůli jeho pevnému a zároveň 

i elastickému povrchu. Podkladní vrstvu tvoří škvára a kamenný prach, na který je 

natažena vrstva antuky. Všechny vrstvy jsou kvalitně vyspádované, což uvítají hráči 

zejména po dešti. Oba dvorce mají zároveň dobré sací vlastnosti. Výběhové zóny pro 

hráče jsou za základní lajnou 4,5m a vedle postraních lajn 3,5m. Kurty jsou obehnány 

drátěným plotem vysokým 3,5m. Jednotlivé kurty jsou od sebe navzájem odděleny 

živým plotem vysokým 1,5m. Na každém kurtu je empire pro rozhodčí a dvě lavičky 

pro samotné hráče. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Antukové tenisové kurty – zdroj: vlastní foto. 

Kurt s umělým trávníkem je možné využit i za snížené viditelnosti. Je osvětlen 8 

reflektory rozmístěnými po jeho obvodu na čtyřech 5m sloupech. Samostatnost kurtu je 

zdůrazněna výškovým rozdílem, který činí oproti zbylým kurtům téměř 1,5m. Zároveň 

tento kurt odděluje 2,5m vysoký živý plot. Kurt je oplocen drátěným plotem do výšky 

3,5m. Výběhové zóny pro hráče jsou za základní lajnou 5m a vedle postraních lajn 4m. 

Umělý trávník, díky vsypanému křemičitému písku, umožňuje podobný skluz jako 

povrch antukový, je příjemný pro pohyb hráčů i pro jejich namáhané klouby. Díky 

tomu, že kurt má dlouhé výběhové zóny, není zde empire pro rozhodčí, ani lavičky pro 
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samotné hráče, je zde možné hrát i malou kopanou, popř. nohejbal. Přenosné branky  

o rozměrech 2 x 1,2m jsou umístěny za plotem.  

Všechny tři kurty mají za svojí základní lajnou reklamní zástěnu o rozměrech  

10 x 1,8m. Nyní je na nich logo firmy Nike, ovšem je nutno podotknout, že s firmou 

Nike není uzavřena žádná smlouva o prodeji reklamy. Tyto zástěny jsou zde vyloženě 

z estetického důvodu a PLB z nich nemá žádný dodatečný příjem. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Kurt s umělým trávníkem – vlastní foto. 

Obslužné zázemí pro kurty je situováno ve spodní části. V zázemí je klubovna se 

šatnou, která je společná pro muže i ženy. K dispozici jsou 4 sprchy a 2 toalety rovněž 

společné pro muže a ženy. Mezi kurtem, který je blíže k objektu zázemí, je postavená 

oboustranná cvičná tenisová zeď sloužící např. pro rozehrání hráčů. 

5.6.2 Beach volejbal 

 Beach volejbal je soustředěn hned vedle fotbalového hřiště a hřiště 

multifunkčního. Hřiště je standardních rozměrů (16 x 8m). Celková plocha pokrytá 

pískem je 28 x 14m. Výběhové zóny pro hráče jsou tak dostatečně dlouhé (za základní 

lajnou 6m, u postraních lajn 3m). Lajny ohraničující hrací pole jsou 8cm široké a jejich 

barva je v kontrastu s bílým pískem. Výška vrstvy písku je po celém hřišti 40cm. Beach 

volejbalová síť je 9,5m dlouhá a 1m vysoká. Součástí sítě jsou i tzv. anténky (tyč dlouhá 

180cm převyšující síť o 80cm). Po stranách hřiště jsou nastavitelné sloupky vysoké 

255cm (výška sítě pro mužské páry je 243cm a pro ženské páry 224cm). U mladších 

věkových kategorií se výška sítě mění s ohledem na věk hráčů. U hřiště se nachází  

2 lavičky pro odpočinek hráčů. Z jedné strany kurtu je 20m dlouhá travnatá tribuna  

se sklonem 35°. Tribunu a beach volejbalový kurt odděluje 1,5m široký chodník ze 

zámkové dlažby.  
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Zázemí výše zmíněných hřišť, resp. fotbalového hřiště, multifunkčního hřiště  

a beach volejbalového kurtu tvoří dřevěný altán, ve kterém je šatna o rozměrech 4x3m, 

sprchový kout a toaleta. Altán je z jedné strany otevřený, což umožňuje umístit 

servírovací stůl k vedlejšímu kamennému grilu a hráči si zde např. po turnaji mohou 

posedět a dopřát si zasloužené občerstvení.  

5.6.3 Multifunkční hřiště 

Povrch multifunkčního hřiště, které se nachází vedle beach volejbalového kurtu 

a fotbalového hřiště, je tvořen asfaltem, který je upraven tak, aby zde byl vytvořen 

potřebný spád k odvodu vzniknuvších povrchových vod. Potřebného spádu je dosaženo 

částečným odfrézováním stávajícího, převážně živičného podkladu a dále 

konstrukčními vrstvami hřiště. Na takto upravený povrch je položen umělý trávník 

rozměrů 28 x 24m, do něhož je vsypán křemičitý písek. Na tomto hřišti je vymezen 

prostor pro 1 tenisový a 1 nohejbalový kurt, pro 2 volejbalové kurty. Je zde vyznačeno 

hřiště na basketbal a malou kopanou. K dispozici jsou dvě hliníkové přenositelné 

branky o rozměrech 2 x 1,2m. V místě, kde příčná osa protíná hřiště, jsou zavěšeny  

2 basketbalové koše. Sportovní hřiště je po celém svém obvodu oploceno 2,5m vysokou 

sítí. Při vstupu na hřiště stojí plechový „domek“, ve kterém je úložiště sportovního 

příslušenství (sítě na volejbal, nohejbal atd.). U hřiště jsou 2 lavičky vhodné zejména 

pro střídající hráče. Hřiště je osvětleno pěti reflektory umožňující provoz i za snížené 

viditelnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Multifunkční hřiště a beach volejbalový kurt – zdroj: www.mapy.cz. 
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5.6.4 Fotbalové hřiště 

 Fotbalové hřiště je nestandardních rozměrů, je dlouhé 65m a široké 25m. 

Nachází se v těsné blízkosti multifunkčního hřiště a beach volejbalového kurtu. Povrch 

tvoří přírodní tráva, která je pravidelně udržovaná. Hřiště je po většinu roku ve 

zcela perfektním stavu a to díky závlahovému systému. Výška trávníku je 3-4cm.  

Na hřišti jsou dvě hliníkové přenosné branky o rozměrech 4 x 2m. Hřiště je na severní 

části a v prostorách za oběma brankami oploceno sítí do výšky 3,5m. Zbylá část hřiště 

je oplocena klasickým 2m drátěným plotem. U hřiště jsou dvě betonové tribuny, které 

jsou přizpůsobeny spíše ke stání, ovšem je možné na nich i bez větších problémů sedět. 

Tribuny jsou tvořeny třemi půl metrovými schody. Jejich délka je 10m a jsou situovány 

podél delší strany hřiště. Tribuny jsou zapuštěny do 35° dvou metrového svahu, který je 

po celé jižní délce hřiště. Naproti tribunám se nachází 10 laviček, které mohou posloužit 

jak divákům, tak i samotným hráčům. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Fotbalové hřiště – zdroj: www.mapy.cz. 

5.6.5 Tělocvična 

Tělocvična je klasického obdélníkového tvaru rozměrů 20 x 15m. V její delší 

ose ji rozdělují 3 sloupy. Z jedné strany je tělocvična v horní části prosklená po své 

šířce velkými okny, což je příjemné zejména v letních dnech, kdy je možné těmito okny 

větrat. Výška stropu tělocvičny je 4 m, povrch tvoří zátěžový koberec. Zázemí 

tělocvičny není v dobrém stavu a nepůsobí zrovna příjemným dojmem, nicméně je 

provozuschopné. K dispozici jsou 2 společné sprchy a 2 společné toalety. 

Lekce jógy pro veřejnost vede výhradně MUDr. Karel Nešpor, CSc., který je  

i pro laickou veřejnost poměrně známý a je také zároveň zaměstnancem PLB, vede zde 
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primariát poskytující komplexní ústavní léčbu závislostí na návykových látkách  

a patologickém hráčství mužů. Již při svých studiích medicíny měl písemné kontakty 

s Bihárskou školou jógy v Indii, kterou dokonce i v roce 1989 navštívil. Je též autorem 

několika mála knih o józe a je právem považován za velmi zkušeného instruktora jógy. 

5.6.6 Jízdárny 

  V části areálu PLB nazývaném „farma“ je nyní ustájeno 35 koní. Samotná PLB 

vlastní 9 koní, kteří jsou v prvé řadě využíváni pro potřeby tzv. hipoterapie
11

. V druhé 

řadě se dají využít pro potřeby zmíněného projektu. Za zbylé ustájené koně platí jejich 

majitelé poplatek PLB (v rámci vedlejší činnosti). Jelikož se v tomto případě jedná  

o složitou a nárazovou činnost jsou případné objednávky řešeny individuální domluvou 

s referentkou/účetní socioterapeutické farmy osobně nebo po telefonu. 

Nyní jsou v areálu čtyři jízdárny. Tři se nacházejí pod širým nebem, čtvrtá je 

krytá. Největší venkovní jízdárna
12

 má rozměry 60 x 25m. Její povrch je rovný, středně 

tvrdý, tvořený hlínou. Součástí jízdárny je i několik parkurových překážek. Okolo 

jízdárny je dřevěná ohrada vysoká cca 1m. Jízdárna je vhodná pro začátečníky, středně 

pokročilé, ale i pro pokročilé jezdce. Využívá se i pro hipoterapii. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Venkovní jízdárna pro koně (60 x 25m) – zdroj: www.mapy.cz. 

                                                 
11

 Je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. 

Její princip spočívá v impulzech, které vznikají při koňské chůzi. Tyto impulzy se následně přenášejí do 

koňského hřebu, kde nadále působí na klienta, přičemž pozitivně ovlivňují jeho centrální nerovový 

systém. 
12

 Jako jeden z podnětů proč navrhnout tuto jízdárnu, vzniknuvší během roku 2012, byla bakalářské práce 

„Marketingová strategie k využití sportovišť Psychiatrické léčebny Bohnice“, která byla konzultována 

s managementem PLB. 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Další venkovní obdélníková jízdárna má rozměry 30 x 20m. Její povrch je 

rovný, tvořený středně tvrdou hlínou. Kolem jízdárny je dřevěná ohrada vysoká 

přibližně 1m. Jízdárna je vhodná pro všechny úrovně ježdění. Je využívána taktéž i pro 

hipoterapii. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Venkovní jízdárna pro koně (30 x 20m) – zdroj: www.mapy.cz. 

Další venkovní jízdárna je kulatá a její průměr je 8m. Využívají ji zejména 

začátečníci a pacienti, kteří docházejí do „farmy“ kvůli hipoterapii. Ohrada okolo ní je 

železná. Povrch jízdárny je pískový.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Venkovní kulatá jízdárna pro koně (průměr 16m) – vlastní foto. 

Čtvrtou jízdárnou je jízdárna krytá, rozměrů 25 x 16m. Stropní konstrukce je nad 

hliněnou podlahou ve výšce 6m. Jízdárna tak působí volným a vzdušným dojmem.  

Je vhodná pro všechny úrovně a typy ježdění. Je využívaná taktéž pro hipoterapii a to 

zejména v nepříznivém počasí. Její dominantní výhodou je celoroční provoz. 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 8: Krytá jízdárna pro koně (25 x 16m) – vlastní foto. 

5.6.7 In-line dráha a běžecké trasy 

K běžeckým účelům je možné využít téměř celý areál PLB, zatím co pro in-line 

jsou trasy omezeny pouze kvalitou povrchu vozovky. Délka tratí pro in-line je přibližně 

10km, pro běhání až 13km. Páteří dopravních uzlů uvnitř léčebny je systém vzájemně 

propojených pozemních komunikací. Celkem se jedná o čtyři hlavní dopravní uzly, 

přičemž dva z nich vytvářejí tvar písmena „V“ a jejich průsečík je u hlavní 

administrativní budovy. Zbývající hlavní tepny protínají areál léčebny od východu na 

západ. Převážná část areálu se nachází na rovné ploše, proto jsou i hlavní komunikace 

povětšinou rovné nebo jen s velmi mírným sklonem. Šířka vozovky na hlavních 

dopravních uzlech je 5,5 až 6m. Téměř všechny pozemní komunikace uvnitř areálu jsou 

tvořeny živičnou svrchní vrstvou (odpovídající povrch pro in-line brusle, popř. běhání). 

Negativem jsou pohybující se vozidla zaměstnanců léčebny a návštěv.  

Na druhou stranu je třeba říci, že intenzivnější provoz je pouze v pracovních dnech a to 

od 7:30 do 16:00 hod. Řidiči zde mají přikázanou maximální povolenou rychlost 

30km/h značkou, která je umístěna při vjezdu do areálu. Počet značek je potřeba rozšířit 

a umístit je vždy na zmíněné 4 hlavní dopravní uzly. Celkem tedy přibudou 4 nové 

dopravní značky omezující rychlost vozidel. Další aspekt vyvažující silniční provoz je 

šířka hlavních komunikací (průměrná šířka automobilu je 1,6 – 1,8m). Projíždějící 

automobily mají dostatečný prostor, aby se bruslařům a běžcům pohodlně vyhnuly. 

Veškerý pohyb osob tj. pacientů, zaměstnanců a návštěv se soustřeďuje a odehrává 

volně na všech komunikacích bez omezení.  

Pro zvýraznění bezpečnosti je zapotřebí u vjezdu (vjezdová vrátnice) do léčebny 

instalovat informativní tabuli upozorňující na přítomnost in-line bruslařů a běžců 
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v areálu. Úkolem značky je nabádat řidiče ještě k větší opatrnosti. Informativní značka 

je doplněna sdělením, že provádění těchto aktivit je na vlastní nebezpečí. Tyto sportovní 

aktivity nejsou zpoplatněny a odpovědnost za vzniklé škody a újmy na zdraví nenese 

PLB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: In-line dráha, běžecké trasy a rozmístění jednotlivých sportovišť v areálu PLB – digitální mapa od 

managementu PLB – upraveno autorem. 
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5.6.8 Ceník sportovišť PLB 

Ceník 

Venkovní sportoviště 8:00 – 14:00 (Kč/hod) 14:00 – 20:00 (Kč/hod) 

Antukový tenisový kurt 100,- 150,- 

Kurt s umělým trávníkem na tenis 100,- 150,- 

Kurt s umělým trávníkem na fotbal 300,- 400,- 

Fotbalové hřiště 350,- 450,- 

Multifunkční hřiště 250,- 350,- 

Beach volejbal 250,- 300,- 

In-line dráha zdarma 

Běžecké trasy zdarma 

Permanentky  

Antukový tenisový kurt – 10 vstupů 2 000,- 

Beach volejbal – 10 vstupů 2 500,- 

Využití osvětlení  100,- 

Tělocvična Kč/hod Kč/10 lekcí 

Jóga s předcvičujícím 130,-/osobu 1 000,- 

Tělocvična 300,-  

Jízda na koni  

Pronájem koně bez cvičitele  400,-/hod 

Individuální výuka jízdy na koni pro děti do 15 let 500,-/hod 

Individuální výuka jízdy na koni pro dospělé 600,-/hod 

Děti do 15 let – vození s vodičem  450,-/hod 

Dospělí – vození s vodičem  550,-/hod 

Pronájem jízdárny 

Venkovní jízdárna 60 x 25m 150,-/hod 

Venkovní jízdárna 30 x 20m 100,-/hod 

Venkovní kulatá jízdárna, průměr 16m 100,-/hod 

Krytá jízdárna 25 x 16m 400,-/hod 

Tab. 3: Kompletní ceník sportovišť PLB. 
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5.6.9 Předpokládané využití jednotlivých sportovišť  

 Pro zmíněný projekt je zásadní si na začátku stanovit využití sportovišť 

v průběhu roku v závislosti na ročním období (tzn. kolik měsíců v roce lze jednotlivé 

sportoviště využívat). 

Využití sportovišť 

 

 

 

 

 

 

 

V následujících tabulkách jsou provedeny profily využitelnosti jednotlivých 

sportovišť za týden (tzn. počet možných hracích jednotek za den). Pro potřeby 

podnikatelského záměru je procentuálně vyjádřena minimální (požadovaná) obsazenost 

sportovišť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ týdnů Pozn.

Tenisové kurty

kurt č. 1 x x x x x x 26

kurt č. 2 x x x x x x 26

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x 52 um. povrch, úklid sněhu

Beach volejbal x x x x x x 26

Multifukkční hřiště x x x x x x x x x x x x 52 um. povrch, úklid sněhu

Fotbalové hřiště x x x x x x x x 32

Tělocvična (Jóga) x x x x x x x x x x x x 52

Jízdárny

jízdárna č. 1 x x x x x x x x x x x x 52 malá (průměr 16 m)

jízdárna č. 2 x x x x x x x x x x x x 52 malá (20 x 30m)

 jízdárna č. 3 x x x x x x x x x x x x 52 velká (60 x 25m)

jízdárna č. 4 x x x x x x x x x x x x 52 hala (25 x 16m)

In -line x x x x x x x x stávající komunikace

Běžecké trasy x x x x x x x x x x x x stávající komunikace

Tab. 4: Využití sportovišť v průběhu roku.
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5.6.9.1 Předpokládané využití tenisových kurtů 

Tenisové kurty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hracích jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Úterý kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Středa kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Čtvrtek kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Pátek kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Sobota kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Neděle kurt č. 1 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 2 x x x x x x x x x x x x 12 antuka

kurt č. 3 x x x x x x x x x x x x x x 14 um. povrch, osvětlení

Celkem hracích jednotek za týden 266

Předpokládaná využitelnost 15%

Výsledný pronájem za týden 39,90 hracích jednotek

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 4 988 Kč

Pozn.:

- kurt č. 1 a 2 pronájem 1hod od 08:00 do 20:00 (12 hracích jednotek)

- kurt č. 3 pronájem 1hod od 07:00 do 21:00 (14 hracích jednotek)

- průměrná jednotková cena 125Kč/hod  

Tab. 5: Využití tenisových kurtů v průběhu týdne.
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5.6.9.2 Předpokládané využití beach volejbalu 

Beach volejbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.9.3 Předpokládané využití multifunkčního hřiště 

Multifunkční hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hracích jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí x x x x x x x x x x x x 12

Úterý x x x x x x x x x x x x 12

Středa x x x x x x x x x x x x 12

Čtvrtek x x x x x x x x x x x x 12

Pátek x x x x x x x x x x x x 12

Sobota x x x x x x x x x x x x 12

Neděle x x x x x x x x x x x x 12

Celkem hracích jednotek za týden 84

Předpokládaná využitelnost 10%

Výsledný pronájem za týden 8,40 hracích jednotek

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 2 310 Kč

Pozn.:

- hřiště pronájem na 1 hod od 08:00 do 20:00

- průměrná jednotková cena 275Kč/hod  

Tab. 6: Využití hřiště na beach volejbal v průběhu týdne.

Počet hracích jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí x x x x x x x x x x x x 12

Úterý x x x x x x x x x x x x 12

Středa x x x x x x x x x x x x 12

Čtvrtek x x x x x x x x x x x x 12

Pátek x x x x x x x x x x x x 12

Sobota x x x x x x x x x x x x 12

Neděle x x x x x x x x x x x x 12

Celkem hracích jednotek za týden 84

Předpokládaná využitelnost 7%

Výsledný pronájem za týden 5,88 hracích jednotek

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 1 764 Kč

Pozn.:

- hřiště pronájem na 1 hod od 08:00 do 20:00

- průměrná jednotková cena 300Kč/hod  

Tab. 7: Využití multifunkčního hřiště v průběhu týdne.
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5.6.9.4 Předpokládané využití fotbalového hřiště 

Fotbalové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.9.5 Předpokládané využití tělocvičny 

Tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hracích jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí x x x x x x x x x x x x 12

Úterý x x x x x x x x x x x x 12

Středa x x x x x x x x x x x x 12

Čtvrtek x x x x x x x x x x x x 12

Pátek x x x x x x x x x x x x 12

Sobota x x x x x x x x x x x x 12

Neděle x x x x x x x x x x x x 12

Celkem hracích jednotek za týden 84

Předpokládaná využitelnost 5%

Výsledný pronájem za týden 4,20 hracích jednotek

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 1 680 Kč

Pozn.:

- hřiště pronájem na 1 hod od 08:00 do 20:00

- průměrná jednotková cena 400Kč/hod  

Tab. 8: Využití fotbalového hřiště v průběhu týdne.

Počet jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí x x x x x x x x x x x x 12

Úterý x x x x x x x x x x x x 12

Středa x x x x x x x x x x x x 12

Čtvrtek x x x x x x x x x x x x 12

Pátek x x x x x x x x x x x x 12

Sobota x x x x x x x x x x x x 12

Neděle x x x x x x x x x x x x 12

Celkem jednotek za týden 84

Předpokládaná využitelnost 5%

Výsledný pronájem za týden 4,20 jednotky

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 1 260 Kč

Pozn.:

- pronájem na 1 hod v době od 08:00 do 20:00

- průměrná jednotková cena 300Kč/hod  

Tab. 9: Využití tělocvičny v průběhu týdne.
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5.6.9.6 Předpokládané využití jízdáren 

Jízdárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet jednotek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ∑ jednotek Pozn.

Pondělí kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Úterý kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Středa kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Čtvrtek kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Pátek kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Sobota kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Neděle kruhová jízdárna 1. x x x x x x x x x x x x 12 malá (průměr 16 m)

 jízdárna 2. x x x x x x x x x x x x 12 malá (30 x 20m)

 jízdárna 3. x x x x x x x x x x x x 12 velká (60 x 25m)

krytá jízdárna 4. x x x x x x x x x x x x 12 hala (25 x 16m)

Celkem jednotek za týden 336

Předpokládaná využitelnost >1%

Výsledný pronájem za týden 1,68 jednotky

Předpokládaný týdení příjem z pronájmu 336 Kč

Pozn.:

- jízdárny jsou velice obtížně pronajímatelné, nicméně nabízí se možnost navezení vlastních koní

- pronájem vč. jízd na koni je vlice omezeno a souvisí s možnostmi personálu socioterapeutické farmu

- pronájem vždy po individuální domluvě

- průměrná jednotková cena 200Kč/hod 

Tab. 10: Využití jízdáren v průběhu týdne.
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5.7 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Podpora ze strany managementu 

PLB 

 Otevřenost areálu veřejnosti 

 Přírodní prostředí (park, vzrostlé 

stromy, relaxace) 

 Široká nabídka sportovišť 

 Kvalita sportovišť 

 Jediné beach volejbalové hřiště  

u sídliště Bohnice, sídliště Čimice 

a rezidence Čámovka 

 Jóga v tělocvičně 

 Jediný in-line okruh v okolí 

 Běžecké trasy v příjemném 

prostředí parku léčebny 

 In-line okruh zdarma 

 Běžecké trasy zdarma 

 Osvětlení sportovišť 

 Dostupnost pěšky ze sídliště 

Bohnice, sídliště Čimice  

a z rezidence Čámovka  

 Vynikající dostupnost MHD 

 Vynikající dostupnost osobním 

automobilem, možnost parkování 

přímo v areálu zdarma (ovšem 

pod podmínkou pronájmu 

sportoviště, neplatí pro in-line 

okruh a běžecké trasy, které jsou 

zdarma  

 Cenová dostupnost 

 Možnost využití klientů Nadace 

BONA při správě sportovišť 

 Velikost parku (jen o něco menší 

než Stromovka – 64ha) 

 Multifunkčnost sportovišť oproti 

konkurenci 

 4 jízdárny pro koně (3 venkovní,  

1 krytá) 

 Možnost ustájení koní 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Malý zájem o využití sportovišť 

(stávající využití areálu pouze na 

běhání a částečně in-line) 

 Neexistuje konkrétní nabídka 

na pronájem sportovišť 

 Neexistuje žádná propagace 

sportovišť 

 Chybějící informace  

o sportovištích na internetových 

stránkách PLB 

(www.plbohnice.cz) 

 Zpoplatnění vjezdu do areálu 

 Slabá úroveň zázemí sportovišť 

 Prostředí tělocvičny nepůsobí 

příliš estetickým dojmem 
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Příležitosti Hrozby 

 Modifikace aerobiku a bojové 

sporty v tělocvičně 

 Vylepšení prostor tělocvičny 

 Možnost zaměstnání dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů 

při údržbě sportovišť v rámci 

pracovní terapie 

 Vedená reklamní kampaň 

s názvem „Sportoviště mezi 

ploty“ 

 Vytvoření vlastních webových 

stránek a umístění odkazu na 

oficiální stránky PLB  

 Ještě více otevřít areál široké 

veřejnosti a přispívat 

k destigmatizaci psychických 

onemocnění 

 Začlenit sportoviště do akce 

„Sportuje celá Praha 8“ 

 Zvednout úroveň zázemí 

sportovišť  

 Pořádání PR aktivit (amatérské 

sportovní turnaje pro veřejnost) 

 Pořádání in-line závodů a závodů 

na koloběžkách pro děti 

 V rámci PR aktivit seznamovat 

veřejnost s problematikou 

psychických nemocí 

 Téměř okamžitá možnost spustit 

podnikatelský záměr a dát 

konkrétní nabídku zákazníkům 

 Vytvoření pracovních příležitostí 

pro klienty Nadace BONA 

 Možnost pronajmutí koní 

s osobním trenérem 

 Skupinové vyjížďky na koních do 

blízké přírody (za areálem PLB 

směrem a podél Vltavy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedostatek zákazníků 

 Nezájem veřejnosti o vstup do 

areálu PLB z důvodu stigmatu 

 Negativní postoj k léčebně 

 Negativní postoj k psychicky 

nemocným lidem 

 Strach z kontaktu s pacienty 

hospitalizovanými v PLB 

 Špatně zvolená reklamní kampaň 

 Sportoviště se nepodaří začlenit 

do akce „Sportuje celá Praha 8“ 

 Nezájem o pořádání turnajů ze 

strany veřejných organizací 

 Nepodaří se zajistit dostatek 

financí na opravu a obnovu 

zázemí 

 Okolní konkurence 
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5.8 Marketingová strategie 

5.8.1 Cílový trh 

Podnikatelský záměr je v počátcích i v průběhu své činnosti efektivní a úspěšný 

tehdy, jestliže má organizace k dispozici dostatečné množství cílových zákazníků. 

Cílovým trhem pro tento projekt, podobně jako tomu bylo v kapitole 

„Konkurence pro realizovaný podnikatelský záměr“, je veškerá veřejnost žijící v těsné 

blízkosti PLB, tj. do 2km od areálu léčebny. Jedná se zejména o sídliště Bohnice, 

sídliště Čimice a rezidenci Čámovka. Český statistický úřad (2008) uvádí, že v okolí do 

vzdálenosti 1km od areálu PLB žije přibližně 32 000 obyvatel. V podnikatelském 

záměru je uvažováno s cílovým trhem, resp. populací do 2km od areálu PLB. Je tedy 

jasné, že tento počet obyvatel se do vzdálenosti od areálu PLB ještě zvětšuje. Tento 

počet obyvatel tvoří jasný potenciál pro zmíněný podnikatelský záměr. 

Počet obyvatel v těsném okolí PLB 

Základní sídelní jednotky Počet obyvatel (2008) 

Za Čimickým hájem 2 076 

Sídliště Bohnice – východ 7 546 

Bohnice – ústav 258 

Staré Bohnice 1 041  

Sídliště Bohnice – západ  7 853 

Sídliště Bohnice – jihovýchod 4 248 

Velká Skála 716 

Sídliště Bohnice – jihozápad 1 098 

Čimice – střed 6 820 

CELKEM 31 656 

Tab. 11: zdroj: Statistický lexikon obcí 2008, Český statistický úřad, Praha 2008. 

Jelikož autor podnikatelského záměru počítá za cílový trh především veškerou 

dospělou populaci věnující se sportovním aktivitám v rámci rekreačního sportu, opírá se 

dále o výzkumnou práci s názvem „Sport a jiné pohybové aktivity české dospělé 

populace“ (2003) od autorů Jansa, Kocourek, Belmihoubová z FTVS UK. Autoři 

výzkumu vybrali odpovědi od české dospělé populace, jak zařazuje sport, tělesnou 

výchovu, popř. jiné sportovní a pohybové aktivity do svého měsíčního pohybového 

režimu. Vycházeli z předpokladu, že v praxi jsou zanedbatelné rozdíly mezi pohlavími. 

Zkoumali následující věkové kategorie: 18 – 30, 31 – 45, 46 – 60, 61 a více let. Celkově 

bylo zahrnuto do výzkumu 1655 dospělých osob, 803 mužů (48,5%) a 852 žen (51,5%) 

ve věkovém rozmezí 18 – 61 a více let. Jedná se o vyrovnané procentuální zastoupení 

dle kvótního výběru ze struktury českého obyvatelstva. Nejpočetněji je ve výzkumu 
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zastoupena věková kategorie 31 – 45 let (31,9%) a nejméně je zastoupena věková 

kategorie 61 a více let (14,3%). Jejich konkrétní výsledky uvádí následující dvě tabulky: 

Muži 

Věk Char. 0 x 1-10x 11-20x 21x a více Celkem 

18-30 let N 60 89 44 35 235 

 % 25,6 37,8 18,7 14,9 100 

31-45 let N 91 100 28 35 278 

 % 36,4 36 10,1 12,6 100 

46-60 let N 93 78 16 19 219 

 % 46 35,6 7,3 8,7 100 

61 a více let N 83 13 2 5 120 

 % 70,9 10,9 1,6 4,2 100 

CELKEM N 327 280 90 94 852 

 % 40,7 32,9 10,5 11,1 100 

Tab. 12: Sport a jiné pohybové aktivity u dospělé populace mužů v ČR (JANSA, KOCOUREK, 

BELMIHOUBOVÁ, 2003, s. 3). 

Ženy 

Věk Char. 0 x 1-10x 11-20x 21x a více Celkem 

18-30 let N 67 89 44 35 235 

 % 28,6 37,8 18,7 14,9 100 

31-45 let N 115 100 28 35 278 

 % 41,4 36 10,1 12,6 100 

46-60 let N 106 78 16 19 219 

 % 48,4 35,6 7,3 8,7 100 

61 a více let N 100 13 2 5 219 

 % 83,3 10,9 1,6 4,2 100 

CELKEM N 388 280 90 94 852 

 % 45,5 32,9 10,5 11,1 100 

Tab. 13: Sport a jiné pohybové aktivity u dospělé populace žen v ČR (JANSA, KOCOUREK, 

BELMIHOUBOVÁ, 2003, s. 3). 

 

Ze žlutě zvýrazněných ploch u výše uvedených tabulek vyplývá, že největší část 

české populace se věnuje sportovním či jiným pohybovým aktivitám 1 – 10 krát do 

měsíce. Dále následuje populace, která se věnuje těmto aktivitám poněkud intenzivněji, 

resp. 11 – 20 krát do měsíce. Vždy se však jedná především o tzv. rekreační sport, čili 

sport pro zábavu, pro potěšení, pro pohybové aktivity upevňující zdraví či fyzickou 

zdatnost a právě na tuto cílovou skupinu se podnikatelský záměr koncentruje. 

Sport, zejména pak sportovní aktivity prováděné samotnými aktéry, jsou 

v současnosti čím dál tím více populární. V souvislosti s tímto fenoménem hovoříme  

o životním stylu. Cílový trh zaměřený zejména na veškerou sportující dospělou populaci 

(18 – 61 a více let jak uvádí výše zmíněný výzkum) se skládá z více než 32 tisíc 

obyvatel (zahrnuta i dětská populace), dává jasný potenciál uskutečnit ze strany 
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managementu PLB podnikatelský záměr, jehož cílem je využití sportovišť ze strany 

veřejnosti za úplatu. 

5.8.2 Potřeby zákazníka 

1) Deklarované potřeby – zákazníkovým prvořadým zájmem je aktivně  

si zasportovat, využít různorodé nabídky sportovišť.  

2) Reálné potřeby – zákazníkovým cílem je udržet si kondici, pohybovou 

zdatnost, udržet, resp. upevnit si zdraví nebo mít jen osobní potěšení  

z prováděné sportovní činnosti. 

3) Nevyřčené potřeby – zákazník očekává profesionální přístup od poskytovatele 

služby, rychlou a kvalitní obsluhu, kvalitní sportoviště včetně jejich zázemí  

a vybavení. 

4) Potřeby pro potěšení – zákazník si při pravidelném zakoupení poskytovaných 

služeb přeje obdržet jistý druh slevy. 

5) Utajené potřeby – zákazníkovým utajeným cílem je uznání jeho přátel, popř. 

jeho okolí.  

5.8.3 Marketingový mix 

Produkt 

 2 antukové tenisové kurty, 

 1 tenisový kurt s umělým trávníkem, který je možné využít i na fotbal nebo 

nohejbal, pozn. kurt je osvětlen, 

 fotbalové hřiště nestandardních rozměrů 65 x 25m, povrch je tvořen přírodním 

kvalitním trávníkem, výška trávníku je 3 – 4cm, na hřišti je instalován umělý 

závlahový systém, 

 multifunkční hřiště je tvořeno povrchem z umělého trávníku, s lajnami pro 

tenisový a nohejbalový kurt, pro 2 volejbalové kurty, hřiště pro basketbal  

a malou kopanou, k dispozici jsou 2 přenosné branky na malou kopanou,  

2 volejbalové sítě včetně 4 sloupků k jejich uchycení, pozn. hřiště je osvětleno, 

 beach volejbalový kurt, 

 jóga v tělocvičně, 
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 jízdárna pro koně (3 venkovní jízdárny, 1 krytá jízdárna), 

 in-line dráha (kvalitní povrch, celková délka tras cca 10km), 

 běžecké trasy (cca 13km). 

Cena  

Úhrada za poskytnuté služby probíhá pouze v hotovosti a to na hlavní vrátnici 

(recepce), která je v hlavní administrativní budově. V případě vjezdu do areálu PLB 

osobním vozidlem vjezdovou vrátnicí si zákazníci odeberou parkovací lístek.  

Po uhrazení částky za využití služby (pouze při využití placených sportovišť, neplatí pro 

in-line a běžecké trasy, které jsou zdarma) je současně potvrzen parkovací lístek, který 

je poté odevzdán na vjezdové vrátnici bez úhrady poplatku za možnost parkování 

v areálu léčebny. 

Distribuce  

Veškerá sportoviště jsou na adrese Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice. Ze sídliště 

Bohnice, sídliště Čimice a rezidence Čámovka je možné se dostat do areálu léčebny 

pěšky do 2 – 10 minut. Dojezd metrem z centra Prahy pak trvá kolem 25 minut. 

Vystoupí se na stanici metra Kobylisy a poté se jede autobusem číslo 177 nebo 200 do 

stanice Katovická resp. Odra. Parkování osobního automobilu je možné přímo v areálu 

PLB (viz. cena). 

Propagace  

Reklamní kampaň „Sportoviště mezi ploty“: 

 reklama v autobusech MHD – 177, 200 (Karosa, Citybus – rámečky / síť 10ks / 

1 vozovna – 49 x 49 / 10ks), 

 reklama na autobusových zastávkách (RENCAR – autobus. přístřešky – vitrína, 

59 x 146), 

 plošná reklama (billboard) 3 x 2,5m na zdi PLB na rohu ulic Čimická a Ústavní, 

 8ks informačních tabulí u vstupů do areálu PLB při periodických akcích, 

 4 krát do roka jsou rozdávány letáky s informacemi o sportovištích v okolí 

zastávek Kobylisy, Katovická, Sídliště Bohnice a Sídliště Čimice, 

 založení webových stránek www.sportovistemeziploty.cz., 

 řízená medializace spojená s úzkou spoluprací s Městskou částí Prahy 8 

(měsíčník Osmička a webové stránky městské části Prahy 8 www.praha8.cz), 
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 prezentovat in-line dráhu na webových stránkách www.inline-online.cz. 

Personál  

 Management PLB – zajišťuje podnikatelský záměru včetně shánění financí  

na publicitu projektu.  

 Správce sportovišť – zajišťuje technickou správu včetně údržby sportovišť, 

koordinuje klienty z Nadace BONA, zapisuje objednávky sportovišť do 

softwarové aplikace, která je k nahlédnutí na webových stránkách 

www.sportovistemeziploty.cz. 

 Kumulovaná funkce referentka/účetní – zajišťuje vedení a správu na 

socioterapeutické farmě (pronájem jízdáren a koní), je jí nápomocen současný 

personál „farmy“, kterému jsou rozšířeny pracovní povinnosti.  

 Hospitalizovaní pacienti – se podílí pouze na údržbě v rámci pracovní terapie.  

 Klienti Nadace BONA – vykonávají činnost v nepřítomnosti správce sportovišť, 

zároveň s ním kooperují a jsou jím vedeni. Starají se o sportoviště včetně zázemí 

v hodinách, kdy správce není přítomen. Dále rozdávají letáky v okolí léčebny  

4 krát do roka.  

 Osoba na vrátnici (recepci) – je v hlavní administrativní budově, vybírá platby  

a poplatky za pronájem sportovišť a potvrzuje parkovací lístky. 

 Účetnictví – účetnictví a daňové přiznání je v rámci úspor zpracováno 

zřizovatelem tj. PLB. 

 Technická služba Prahy 8 – úklid in-line dráhy a běžeckých tras je smluvně 

zajištěn touto technickou službou, která zde vykonává úklid pozemních 

komunikací v předjednaných intervalech. 

Proces   

Rychlost objednání, popř. rezervace sportovišť je minimální, doba obsluhy 

zákazníka také. Reservaci sportovišť zprostředkovává správce sportovišť a to vždy po 

telefonní domluvě nebo osobně. Reservaci je nutné provést do 15:00 hodin. 

Prezentace 

Sportoviště PLB působí kvalitním dojmem, na vizuální kráse mu dodávají 

vzrostlé stromy v okolí sportovišť. Panuje zde klidná a přátelská atmosféra. Personál 

mající na starost správu, údržbu a obsluhu sportovišť se chová zcela profesionálně a je 

vám kdykoli nápomocen. Jeho úkolem je splnit představy zákazníka. Zázemí sportovišť 

http://www.inline-online.cz/
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je pravidelně uklízeno, jsou zde dodržovány veškeré hygienické normy a standardy. 

Veškeré technické vybavení sportovišť je na kvalitní úrovni.  

5.8.4 Rentabilita 

Prvořadým cílem podnikatelského záměru je přilákat veřejnost na sportoviště  

a nastavit tak ekonomickou efektivitu provozování sportovišť s cílem udržet jejich 

samofinancování. Sekundárním cílem tohoto projektu je pomoc managementu PLB 

naplnit jeden z jeho dlouhodobých (strategických) cílů, kterým je otevření areálu široké 

veřejnosti a přispět tak k destigmatizaci psychických onemocnění a zároveň posílit 

značku PLB. 

Příjmy z podnikatelského záměru v první řadě slouží k pokrytí nákladů 

spojených se samotným provozem sportovišť (mzda pro správce sportovišť, finanční 

odměna pro klienty Nadace BONA a náklady spojené s provozem a údržbou sportovišť) 

a k postupnému návratu investičních výdajů, které poskytla PLB na reklamu 

„Sportoviště mezi ploty“, na tvorbu webových stránek www.sportovistemeziploty.cz, na 

tvorbu softwarové aplikace a dále na pokrytí nákladů spojených s in-line dráhou  

a běžeckými trasami (informační značení u vjezdu do areálu PLB, zakoupení značek 

omezující rychlost automobilů v areálu PLB). V druhé řadě příjmy slouží k postupnému 

vylepšování jednotlivých sportovišť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportovistemeziploty.cz/
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5.9 Finanční analýza 

5.9.1 Jednorázové náklady 

Reklama 

Reklama „Sportoviště mezi ploty“ 

 Doba trvání Specifikace 
Měrná 

jednotka 
Cena 

Grafické studio 

Grafika reklamního 
sdělení 

  1ks 7 260,- 

MHD 

Autobus 2 měsíc 49 x 49 / síť 10ks 30ks 25 410,- 

Autobus 1 měsíc 49 x 49 / síť 10ks 30ks 12 705,- 

Autobusové zastávky 2 měsíc Vitrína 59 x 146cm 8ks 41 430,- 

Autobusové zastávky 1 měsíc Vitrína 59 x 146cm 8ks 20 715,- 

Billboard 

Jekl. 70 čtverc. svař.  70 x 70 x 3mm 11m 1 654,- 

Plachtovina 550g/m
2
  

+ potisk 
 200 x 300cm 1ks 5 486,- 

Práce + ukotvení  180 Kč x 10hod  1 800,- 

Informační tabule 

Model 601 – rám A  
+ tisk 

 58 x 83cm 8ks 38 236,- 

Letáky 

Výroba letáků 4 x ročně 0,75Kč / 1ks 2000ks 6 000,- 

Práce 4 x ročně 40Kč / 40hod  6 400,- 

CELKEM 167 096,- 

Tab. 14: Náklady spojené s reklamou „Sportoviště mezi ploty“. Ceny jsou uvedeny s DPH. Zdroj: 

www.reklamniplachty-tisk.cz, www.artreklama.cz, www.autostav-mix.cz, stavební a svářečské práce 

konzultovány se společností HAAD Company, s.r.o. 

 

 

Webové stránky a softwarová aplikace 

Webové stránky, softwarová aplikace 

 Doba trvání Specifikace 
Měrná 

jednotka 
Cena 

Webhosting + doména   1ks 605,- 

Nastavení hostingu  220Kč / 2hod 1ks 440,- 

Webové stránky   1ks 6 050,- 

Práce s logem   1ks 605,- 

Webová aplikace  
na databázi 

  1ks 4 840,- 

Programování aplikace   1ks 1 513,- 

Nastavení lokálního 
serveru 

 220Kč / 2hod 1ks 440,- 

CELKEM 14 493,- 

Tab. 15: Výrobní náklady webových stránek a softwarové aplikace. Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceny 

konzultovány s Ing. Zdeňkem Tuháčkem, IT technik. 

 

 

http://www.reklamniplachty-tisk.cz/
http://www.artreklama.cz/
http://www.autostav-mix.cz/
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Infoznačení 

Infoznačení in-line dráhy a běžeckých tras 

 Doba trvání Specifikace 
Měrná 

jednotka 
Cena 

Výroba informačního 
sdělení 

 Design info. sdělení 1ks 7 260,- 

Jekl 40 čtverc. svař.  40 x 40 x 2mm 6m 378,- 

Plachtovina 550g/m
2
   

+ potisk 
 80 x 150cm 1ks 1 066,- 

Práce + ukotvení  180Kč x 8hod  1 440,- 

Dopravní značka   4ks 3 284,- 

Trubka svařovaná   8m 1 373,- 

Práce + ukotvení  180Kč x 6hod  1 080,- 

CELKEM 15 881,- 

 
Tab. 16: Náklady spojené s in-line dráhou. Ceny jsou uvedeny s DPH. Zdroj: www.reklamniplachty-

tisk.cz, www.autostav-mix.cz, www.flexkv.cz, stavební a svářečské práce konzultovány se společností 

HAAD Company, s.r.o. 

 

Celkové jednorázové náklady 

Celkové jednorázové náklady  

Reklama „Sportoviště mezi ploty“ 167 096,- 

Webové stránky, softwarová aplikace 14 493,- 

In-line dráha a běžecké trasy 15 881,- 

CELKEM 197 470,- 

Tab. 17: Jednorázové náklady spojené s podnikatelským záměrem. 

 

Při rozjezdu podnikatelského záměru je nutné rozhodnutím managementu PLB 

poskytnout zhruba 200 tisíc Kč na pokrytí jednorázových nákladů a dalších zhruba 80 

tisíc Kč na pokrytí počátečních (zhruba 3 měsíce) provozních nákladů. 

5.9.2 Roční provozní náklady 

Provozní náklady 

Roční provozní náklady  

Mzda správce sportovišť 
(počet měsíců x měsíční mzda) 

12 x 15 000,- 180 000,- 

Finanční odměna pro klienty Nadace BONA – správa sportovišť  
(počet hod x Kč/hod) 

2548 x 45,- 114 660,- 

Finanční odměna pro klienty Nadace BONA – rozdávání letáků  
(počet hod x Kč/hod) 

192 x 45,- 8640,- 

CELKEM  303 300,- 

Tab. 18: Roční provozní náklady spojené s podnikatelským záměrem. 

 

http://www.reklamniplachty-tisk.cz/
http://www.reklamniplachty-tisk.cz/
http://www.autostav-mix.cz/
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5.9.3 Náklady versus čekávané příjmy  

Cílem je dosažení takových příjmů, které pokryjí náklady spojené s provozem  

a údržbou sportovišť. Jsou uvažovány provozní náklady v podobě hrubé mzdy pro 

správce sportovišť tj. osobu zaměstnanou na trvalý pracovní poměr v hodnotě 15 000Kč 

a náklady spojené s finanční odměnou pro klienty Nadace BONA (45Kč/hod). Další 

příjmy z pronájmu sportovišť slouží k postupnému navrácení investičních výdajů 

zřizovateli podnikatelského záměru tj. PLB. Zbytek příjmů jde na postupné vylepšování 

sportovišť.  

Příjem z pronájmu sportovišť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní náklady 

Roční provozní náklady  

Mzda správce sportovišť 
(počet měsíců x měsíční mzda) 

12 x 15 000,- 180 000,- 

Finanční odměna pro klienty Nadace BONA – správa sportovišť  
(počet hod x Kč/hod) 

2548 x 45,- 114 660,- 

Finanční odměna pro klienty Nadace BONA – rozdávání letáků  
(počet hod x Kč/hod) 

192 x 45,- 8640,- 

CELKEM  303 300,- 

Tab. 20: Roční provozní náklady spojené s podnikatelským záměrem. 

 

Předpokládá se zhruba 100 tisícový rozdíl mezi příjmem a provozními náklady. 

Tento rozdíl je přímo úměrný vynaložené aktivitě při získávání zákazníků z řad 

veřejnosti a současně vyjadřuje míru účinnosti reklamy. Vzhledem k uvažovaným 

právním formám tj: 

1) ponechat v působnosti státní příspěvkové organizace rozšířením vedlejší 

činnosti, 

2) založit občanské sdružení, jehož zřizovatelem je PLB. 

Sportoviště
Využití týdnů         

v roce

Předpokádaná 

využitelnost

Předpokládané 

příjmy za týden

Předpokládané 

příjmy za rok
Pozn.

Tenisové kurty 26 15% 4 988 Kč 129 675 Kč

Beach volejbal 26 10% 2 310 Kč 60 060 Kč

Multifunkční hřiště 52 7% 1 764 Kč 91 728 Kč

Fotbalové hřiště 32 5% 1 680 Kč 53 760 Kč

Tělocvična (Jóga) 52 5% 1 260 Kč 65 520 Kč

Jízdárny 52 >1% 336 Kč 17 472 Kč

In -line 25 0 Kč 0 Kč zdarma

Běžecké trasy 52 0 Kč 0 Kč zdarma

CELKOVÝ PŘÍJEM ZA ROK 418 215 Kč

CELKOVÝ PŘÍJEM ZA MĚSÍC 34 851 Kč

Tab. 19: Předpokládaný celoroční příjem z pronájmu jednotlivých sportovišť.
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V prvním případě lze generovaný zisk z vedlejší činnosti příspěvkové 

organizace PLB vložit i do jiných oblastí obnovy areálu PLB. V druhém případě se 

jedná pouze o opětovné vkládání získaných finančních prostředků do oprav, obnovy  

a rekonstrukce sportovišť za účelem zlepšení prostředí a zvýšení standardu popř. do 

opakované reklamy z vlastních zdrojů. 
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6 Návrhy na nové využití tělocvičny 

Cílem této kapitoly je navrhnout managementu PLB, jak by nenásilnou a hlavně 

finančně nenáročnou cestou mohl dále rozšířit počet sportovišť, resp. počet nabízených 

služeb. Konkrétně se jedná o modifikace aerobiku a bojové sporty v tělocvičně. 

6.1 Modifikace aerobiku a bojové sporty v tělocvičně 

 Modifikace aerobiku a bojové sporty budou probíhat v místní tělocvičně pod 

vedením zkušených instruktorů. Nyní je v tělocvičně úspěšně zavedena jóga pod 

vedením MUDr. Karla Nešpora, CSc., která spojuje pacienty a veřejnost zpoza „plotu“. 

Aerobik a jeho různé modifikace by mohly fungovat obdobným způsobem, zejména pak 

mezi umístěnými pacientkami a ženami, které by docházely na lekce aerobiku zpoza 

„plotu“. Zato bojové sporty jsou v dnešní době velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou 

mezi mladými lidmi a tak se dá předpokládat, že by si do areálu prostřednictvím těchto 

nabízených služeb mohla najít cestu především mladší generace. Veškeré lekce by měly 

být pod dohledem zkušených instruktorů, zejména pak sporty bojové, kde hrozí vyšší 

riziko zranění. 

Pro zmíněné účely je nutné zakoupit kvalitní hudební audio sestavu, zejména pro 

cvičení aerobiku a jeho případných modifikací. Dále je potřeba zakoupit cvičební nářadí 

pro aerobik (např. step, činky tzv. jednoručky, plné míče, fit bar nebo gumové pásy). 

Pro bojové sporty je potřeba zakoupit různé typy boxovacích pytlů, žíněnky atd.  

Co se týká jednoruček a gumových pásů, ty najdou určitě uplatnění i u bojových sportů, 

zejména při nabírání fyzické kondice. 

V tělocvičně je dále nutné provést několik stavebních úprav a to bez ohledu na 

to, jestli se management PLB rozhodne uvést podnikatelský záměr do praxe. Zázemí 

tělocvičny není v současnosti zrovna v lichotivém stavu, nicméně provozuschopné.  

Je nutné vymalovat stěny v zázemí a vyměnit obklad ve sprchách a na toaletách. 

Instalovat 4 nové sprchy a 4 toalety, vždy po dvou pro ženy a pro muže. Tyto stavební 

úpravy jsou provedeny v rámci celkové rekonstrukce a restrukturalizace areálu PLB. 

Dalším, ovšem ne nutným krokem je instalace zrcadel za instruktory aerobiku, která 

slouží k správnému provedení různých cvičebních prvků, popř. sestav. 
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7 Závěr 

 Zpracovaný podnikatelský záměr pro management PLB ukazuje možnosti, 

předkládá návrhy, jak je možné rozšířit nabídku poskytovaných služeb o pronájem 

sportovišť veřejnosti prostřednictvím vedlejších aktivit a přispět tak v širším slova 

smyslu k naplnění dlouhodobých cílů managementu PLB.  

Zaměřuje se na osm sportovišť, která jsou konkurenceschopná, nicméně 

neexistuje zde odpovídající nabídka pro veřejnost. Nedochází k jejich širšímu využívání 

s možností generování dalších vedlejších příjmů. Pro udržení požadované úrovně musí 

management PLB financovat jejich provoz. Je na škodu, aby tato sportoviště začala 

chátrat a to zejména v době podfinancování léčebny, která je stále pod dohledem 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Projekt umožňuje managementu zvážit postupné kroky  

a začlenit tento finančně málo nákladný projekt do svých krátkodobých cílů. 

Praktická část této diplomové práce řeší podnikatelský záměr a navrhuje postup 

při jeho realizaci. Jednotlivé postupné kroky realizace podnikatelského záměru jsou 

předloženy managementu léčebny. Současně může být nabídnut případnému sponzorovi 

popř. donátorovi. Část práce se věnuje propagaci sportovišť PLB, je přesně navrženo, 

jaké nosiče jsou využity pro reklamní sdělení „Sportoviště mezi ploty“ včetně detailního 

ceníku za tuto reklamní kampaň. Reklamní nosiče jsou voleny s ohledem na cenu.  

Na podporu tohoto projektu je požadovaná reklama v dopravních prostředcích MHD, 

které se pohybují v lokalitě Prahy 8 a na autobusových zastávkách, taktéž v této městské 

části. Dále je to velkoplošná reklama (billboard) umístěná na oplocení PLB na rohu ulic 

Čimická a Ústavní. Stejně tak je nezbytná propagace sportovišť pomocí letáků, které 

jsou rozdávány 4 krát ročně na sídlištích Bohnice, Čimice a v blízkém okolí 

prostřednictvím klientů Nadace BONA. Posledním nutným krokem je medializace  

a úzká spolupráce s Městskou částí Prahy 8 prostřednictvím měsíčníku Osmička  

a webových stránek zmíněné městské části. Všechny uvedené způsoby propagace jsou 

pro zamýšlený podnikatelský záměr nezbytné. Vzhledem k načasování podnikatelského 

záměru je nejvhodnější doba pro spuštění reklamní kampaně před zahájením (venkovní) 

sportovní sezony tj. během března. 

Vzhledem ke dvěma uvažovaným právním formám subjektu starající se  

o sportoviště PLB tj. ponechat sportoviště v působnosti státní příspěvkové organizace 

rozšířením vedlejší činnosti nebo založit občanské sdružení, jehož zřizovatelem je PLB, 
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je čistě v režii managementu. V prvním případě lze generovaný zisk z vedlejší činnosti 

příspěvkové organizace PLB vložit i do jiných oblastí obnovy areálu PLB, v druhém 

případě se jedná pouze o opětovné vkládání získaných finančních prostředků  

do samotných sportovišť. 

V návrhové části autor předkládá managementu PLB další možnosti rozšíření 

nabízených služeb. Jedná se konkrétně o modifikace aerobiku a bojové sporty 

v tělocvičně.  

Na konci stěžejních kapitol, je uvedena autorova právní ochrana při případném 

zneužití podnikatelského záměru.  
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Příloha 1 – Reklama „Sportoviště mezi ploty“ – MHD 
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Příloha 2 – Zevrubný přepis interview s managementem PLB  
   (za účasti ředitele a náměstka pro strategický rozvoj a kvalitu řízení) 

 

Je reálné podpořit tento podnikatelský záměr, a jak zapadá do stávající strategie 

léčebny? 

Vedení léčebny ve své základní vizi zaměřené na integraci, kvalitu a spokojenost, 

definovala ve čtyřech strategických perspektivách
13

 jednotlivé cíle. Aktivity uvažované 

v podnikatelském záměru lze začlenit do perspektivy směrem ke společnosti a podporují 

cíle v části posilování značky PLB a v části rozvoje spolupráce s komunitní péčí.  

Už dlouhodobě se léčebna snaží otevírat areál veřejnosti a nabídka využívat sportoviště 

pro veřejnost vhodně doplňuje stávající aktivity s cílem propojit život „za plotem“  

se životem „venku“. Všechny podobné aktivity
14

 přispívají k destigmatizaci psychických 

onemocnění a změny pohledu na psychiatrii jako medicínský obor. Napomáhají 

integraci duševně nemocných do běžného života.  

Očekávat lze účinnější využívání jednotlivých sportovišť nejenom pro veřejnost, ale  

i pro hospitalizované pacienty v rámci kinesioterapie zaměřené na sportovní aktivity  

ve skupině. 

 

Z jakých prostředků je možné tento projekt financovat? 

Projekt je možné jednorázově finančně podpořit z vlastních zdrojů a uhradit náklady 

spojené s reklamou. A řekněme, v první sezóně poskytnout prostředky na jeho rozjezd, 

prakticky uhradit provozní náklady. K tomu lze využít našich kontaktů a zapojit  

do financování stávající sponzory.  

Nezbytnou podmínkou schválení projektu je jeho dlouhodobá samofinancovatelnost. 

Část výnosů z pronájmů sportovišť musí být vyčleněna na údržbu a část na jeho 

nezbytný rozvoj.  

 

Kolik finančních prostředků jste ochotni poskytnout na reklamní kampaň, tvorbu 

webových stránek atd.? 

Finančních prostředků na podobné aktivity bude vždycky málo. Myslím, že bychom 

obhájili částku do 200 tisíc Kč.  

 

Jaká forma právního subjektu starající se o sportoviště PLB připadá v úvahu? 

Podle dosavadních zkušeností se nabízejí dvě formy. Založit občanské sdružení, jehož 

zřizovatelem je léčebna, nebo ponechat v působnosti léčebny rozšířením vedlejší 

činnosti. V současnosti nejsme schopni posoudit výhody či nevýhody jednotlivých forem.   

 

Rád bych zapojil do projektu hospitalizované pacienty v rámci pracovní terapie,  

je to možné?  

Prakticky to možné je, příkladem jsou pracovní terapie zaměřené především na údržbu 

parku a práce spojené s provozem socioterapeutické farmy. Ale pro vámi uváděný 

rozsah pracovní náplně bych spíše doporučil zaměřit se na klienty Nadace BONA, kde 

                                                 
13

 Strategické perspektivy směrem k pacientům, směrem ke společnosti, směrem ke zřizovateli, směrem 

k zaměstnancům. 
14

 Festival Mezi ploty, Babí léto, Bohnice na Housce a další aktivity včetně pronájmů divadla, ustájení 

koní a využívání jízdáren. 
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jedna z hlavních oblastí působnosti je právě vytváření pracovních příležitostí  

a chráněných prácí. Pracovní činnosti spojené se zajištěním provozu a údržby 

sportovišť lze vhodně začlenit do již probíhajících programů na podporu integrace lidí 

s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti.  

 

 

 

 

 

 


