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, 
1 Uvod 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybral téma z prostředí hokejbalu, protože je to pro 

mě velice blízké téma. Hokejbal hraji závodně už řadu let a chtěl jsem se podílet na věci, která 

by pomohla hokejbal rozvinout a rozšířit. 

Podle mého názoru jsou otázky sportu v dnešní době stále častěji pokládány. Myslím 

si, že by se mělo toto odvětví stále rozšiřovat vzhledem k tomu, že se jedná o odvětví většinou 

z oblasti služeb. Rád bych se podílel na výstavbě nového sportoviště, pomůže to malým 

dětem hned v útlém věku získat návyk na pravidelnou sportovní aktivitu, což jim i dále 

pomůže hlavně v pozdějším věku, ale to už věděl i pan Tyrš. 

Výstavba nového sportoviště s sebou přinese větší zájem o tento sport, větší členskou 

základnu a hlavně se zvýší konkurence mezi hokejbalovými areály a tudíž se díky 

konkurenčnímu prostředí i zlepší množství poskytovaných služeb při mistrovských utkáních a 

při tréninkových jednotkách. Jsou ty tam doby, kdy se pár lidí domluvilo a šli si zahrát za 

panelový dům na odlehlé parkoviště. 

Hokejbal je v současnosti velice rozšířený sport. Je v současnosti na čtvrtém místě, co 

se týče počtu registrovaných členů a jejich počet v současné době přesahuje 35 tisíc. Hokejbal 

v poslední době usiluje o zařazení mezi olympijské sporty, ale zatím neúspěšně a proto rozvoj 

tohoto sportu by mohl pomoci dosáhnout takového úspěchu. 

V teoretické části se budu zabývat historií výstavby sportovišť, historií hokejbalu a 

samozřejmě teorií výstavby nového sportoviště a jeho údržby. 

Praktická část je zaměřená na samotnou výstavbu hřiště, která bude, jak 

předpokládám, ukončena v listopadu roku 2008 a následně schválena Českomoravským 

hokejbalovým svazem pro mistrovská utkání již pro jarní část soutěže sezóny 2008/2009. 
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2 Vymezení projektu a jeho cíle 
Účastním se projektu výstavby nového hokejbalového hřiště, a proto použiji všechny 

dostupné materiály pro tento účel, aby tak moje snaha vyústila v realizaci projektu výstavby 

arény v oblasti Třebešína v Praze. Můj úkol bude spočívat v zajištění veškerých údajů pro 

zpracování žádosti o grant. 

K výstavbě bude použit pozemek tělovýchovné jednoty Kovo Praha. Dočasně jsem se 

stal hrajícím členem tohoto klubu a použiji své znalosti získané na fakultě tělovýchovy a 

sportu pro rozšíření působnosti již tak excelentního celku působícího v nejvyšší hokejbalové 

soutěži a rozvíjející sport mládeže ve všech věkových kategoriích. 

TJ Kovo Praha se v současné době pohybuje ve středu tabulky extraligy hokejbalu. Na 

jeho domácím hřišti v tuto chvíli strádá, nemá vlastní zázemí, které by hráčům umožnilo 

kvalitně se připravit na mistrovská utkání. Zároveň má tým TJ Kovo Praha i několik 

mládežnických družstev a tak dává nemalé prostředky na pronájem současné herní plochy, 

která není majetkem klubu. Aby klub mohl věnovat více péče mládežnickým týmům, je 

nutné, aby se snížily náklady na provoz sekce hokejbalu v TJ Kovo Praha. 

V této práci použíji formu osobního dotazování, interview s několika hráči a 

funkcionáři a také, jak doufám, s účetní a manažerem TJ Kovo Praha. 

Dále v mé diplomové práci použiji znalost současného stavu hokejbalového prostředí 

a zohledním všechny relevantní faktory na něj působící. Využívat k tomu budu jak dat 

primárních, tak sekundárních, tedy z vlastních záznamů z interview a také z různých 

internetových zdrojů. 
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3 Metodologie 

3.1 Interview 

Interview neboli osobní dotazování je založeno na přímé a bezprostřední komunikaci 

tazatele tváří v tvář s dotazovaným. Je jednou z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších 

dotazovacích technik. Rozhovor je tedy zprostředkovaný a interaktivní proces. Data jsou 

zprostředkována hlavně z důvodu odstranění záměrů respondenta a odstranění zabarvení 

povahy jazyka například zakódování vyjadřování respondenta. Interview má několik různých 

na sebe navazujících fází : 

• přípravná fáze 

o s kým, o čem, jak- podmínky interview, spolupráce respondentů, místnost, 

délka rozhovoru, soukromí, slovník, oblečení 

• úvodní fáze 

o seznámení, představení, vysvětlení cíle, smysl, obsah rozhovoru, 

stimulovat zájem, navodit atmosféru 

• jádro interview 

o cílem je získat relevantní informace 

• závěr 

o shrnout informace, poděkovat (odměna) 

• vyhodnocení a interpretace. 

Interview se zpravidla člení na: 

• standardizované (strukturované), 

• nestandardizované (nestrukturované). 

Dále pak podle počtu dotázaných při jedné příležitosti: 

• monolog, 

• dialog, 

- 4 -



• triáda, 

• skupinový rozhovor. 

Také však se rozděluje podle účelu: 

• výzkumný, 

• terapeutický, 

• zaměstnanecký, 

• poradenský. 

Strukturované osobní dotazování je druh rozhovoru, který je považován za velice 

efektivní, přesný a spolehlivý způsob získání informací, které jsou potřebné. Snižuje 

pravděpodobnost opomenutí nějakých klíčových a důležitých informací, otázky však musí být 

předem připravené a musejí mít řádnou souvislost. Dále se rozděluje na plošné interview 

zaměřené na větší počet respondentů a hloubkové osobní dotazování, které upřednostňuje 

odborné zkušenosti respondentů. 

Oproti tomu nestrukturované osobní dotazování je spíše formou volné konverzace 

s předem nepřipravenými otázkami a nechává veškerou volnost tazateli měnit jakkoliv průběh 

rozhovoru. Tato forma nemá tedy konkrétní formu ani téma. Je důležité spíše pro získání 

podnětů a kvalitativních podkladů pro proniknutí do zkoumaného problému. Danou 

problematiku zachycuje následující graf č. 1. 

Šířka a hloubka odpovědi. 

• volné asociace, 

• nestrukturované (hloubkové) interview -připravené téma, 

• polostrukturované interview - připravené otázky, volné odpovědi, 

• strukturované interview, 

• formální test. 

Kontrola nad otázkami a odpověďmi, stupeň přesnosti a opakovatelnosti. 

Graf 1: Formy rozhovoru 

- 5 -



Tento graf nám odhaluje skutečnost, že čím menší počet předem připravených otázek, 

tím více mohu zasáhnout do hloubky celé zkoumané skutečnosti. To však limituje rozsah a 

velikost zkoumaného vzorku. Při použití strukturovaného interview je patrná jednodušší 

kvantifikovatelnost dat. Vzhledem k malému povědomí veřejnosti o hokejbale se budu 

soustředit pouze na několik klíčových postav a budu se snažit proniknout více do hloubky 

dané situace. 

Prostřednictvím osobního dotazování je možné dosáhnout velkého množství 

informací, ale zpravidla se tento způsob dotazování nevyhne určitému zkreslení. Zkreslení 

může být dáno chybami na straně tazatele například nepřesnostmi při pokládání otázek 

(nevhodná volba otázek, zavádějící otázky), ale i na straně dotazovaného (nepřesné nebo 

neúplné odpovědi). Rozhovor tedy musí být kvalitně připraven, aby přinesl žádoucí 

informace, které chceme získat. Je nutné se tedy zaměřit na způsob kladení otázek, aby se 

snížilo riziko zkreslení na minimu. 

Rád bych uskutečnil interview s panem Imrichem Hužvárem, trenérem týmu TJ Kovo 

Praha mladšího dorostu a zároveň členem realizačního týmu extraligy. Pan Hužvár je také 

členem čtyřčlenného uskupení sestaveného za účelem výstavby nového hokejbalového hřiště. 

Dále bych chtěl dotazovat extraligového brankáře Martina Supa a rád bych se dozvěděl 

několik podrobností o pozemku a zázemí od majitele TJ Kovo Praha pana Svobody. 

Několik interview chci uskutečnit s členem realizačního týmu mládeže Martinem 

Kuncem. Pan Kunc je zároveň členem skupiny pro výstavbu nového hřiště. Zároveň budu 

využívat i sekundárních zdrojů, to je takových záznamů rozhovorů, které nashromáždil pro 

svou publikaci Tomáš Kapras, přispěvovatel webových stránek www.streethockey.cz. Jsou to 

hlavně rozhovory s Tomášem Březinou generálním sekretářem ČMSHb1 a Přemyslem Faltou 

sekretářem PSHb2.(4) 

3.2 Popisná analýza 

Velká část výzkumných projektů je uskutečňována právě za pomoci popisné analýzy 

(výzkumu). Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesné informace o konkrétních 

aspektech, ale i o celkové situaci zkoumaného prostředí, zkoumané skutečnosti či problému. 

Popisná analýza umožňuje tedy deskripci sekundárních dat, například firemních zpráv, 

1 ČMSHb - Českomoravský svaz hokejbalu 
2 PSHb- Pražský svaz hokejbalu 
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nejrůznějších interních dokumentů a zpráv, výzkumných zpráv, stejně tak jako článků 

v odborných časopisech, ročenkách a nejrůznějších slovních vyjádření. 

Postup popisné analýzy: 

• vytyčení cíle popisné analýzy, 

• vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitých problémů, které JSOU 

k deskripci dané zkoumané skutečnosti relevantní, 

• určení souboru materiálu, 

• čtení, 

• systematické sledování, 

• vyjádření názorů, tvorba přehledů, sestavení tabulek či grafů, prezentace 

výsledků, 

• rozbor a hodnocení. 

Popisná analýza bude v tomto textu použita pro popis dat a informací souvisejících 

s vedením a údržbou sportovního zařízení. Tímto způsobem budu zkoumat skutečnosti, které 

mají významný vliv na postavení a využití sportovišť v tomto odvětví. Chci použít materiály 

získané z internetových zdrojů, z interview a ze způsobu vedení a procentuálního vytížení 

hokejbalových hřišť co se týče tréninků a mistrovských utkání.(2) 
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4 Historie 
Otázka historie je velice důležitá pro pochopení některých faktorů, které ovlivňují 

využití sportovišť. Sport je dnes integrující částí náplně moderního života, zároveň pomáhá 

utlumovat výskyt civilizačních onemocnění a zlepšuje celkovou tělesnou i duševní zdatnost. 

S touto skutečností souvisí i potřebné materiální zajištění. Znamená to zajistit dostatečné 

zařízení pro sportující všech úrovní tzn. nejen pro zajištění vrcholových sportovců, ale i pro 

běžné masové využití rekreačních sportovců a v neposlední řadě i pro dětí školního věku. 

Tato zařízení jsou totiž místy nevyhovující svou zastaralostí anebo nedostatečnou kapacitou a 

většinou neodpovídá potřebě nebo účelu, pro který by měla sloužit. Je proto nutná dostavba 

nebo alespoň inovace stávajících sportovišť při rozrůstání měst. 

.-----.-
soutěže rozvoj soutěže rozvoj soutěže rozvoj 

~ 
profesionální amatérské 

Graf 2: Klasifikační schéma sportu3 

Sport, tak jak se v posledních letech vyvinul je neobyčejně pestrý, jak vidíme z grafu 

č.2 a je předmětem zkoumání sociologů již delší dobu. Institucionalizovaný sport je možné 

chápat jako součást veřejné ekonomiky na rozdíl od neinstitucionalizovaného sportu, který je 

spíše záležitostí domácností. Je tedy součástí privátního sektoru. Do zkoumání dále lze zařadit 

celý subsystém pasivních účastnťků od fanoušků počínaje až po čtenáře denního tisku. 

Zejména sportovní sázení je v některých státech velice významným jevem, který přináší 

obrovské zisky. 

3 NOVOTNÝ, Jiří: Ekonomika sportu, Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-414-3, s. ll 
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Organizování sportu tedy bylo spíše nutností, který přiměl jednotlivce, aby se 

sdružovali do jednotlivých asociací, tělovýchovných jednot a klubů. Určitě bylo jednodušší, 

když se tým sdružil s několika dalšími týmy a vybudovali jedno hřiště, o které se střídali než 

aby každý tým měl hřiště vlastní. 

4.1 Vznik a vývoj sportovišt' 

Archeologické nálezy v Evropě, Asii, Africe i Americe potvrzují, že tělovýchova a 

sport se staly součástí života lidské společnosti již v dobách velmi vzdálených. Bylo to již 

v dávných dobách rozkladu prvobytně pospolné společnosti ve 2.-3. tisíciletí před naším 

letopočtem. V této době byla tělesná cvičení spojená s náboženským kultem a místa provozu 

byla shodná. Sportovní soutěže také sloužily k budování tělesné zdatnosti potřebné při lovu, 

ale také v boji muže proti muži. Primitivní sportovní hry byly provozovány například už u 

amazonských Indiánů a u kmenů na Nové Guinei. Také z oblasti čínské kultury, která trvá už 

déle jak 4500 let známe některá bojová umění jako je karate. Nejpozoruhodnější a zároveň 

nejvýznamnější v historii tělesné kultury bylo antické Řecko, kde tělesná kultura byla 

základním právem a povinností každého občana. Staří Řekové tak dali podnět k vytvoření 

ideálu, rovnosti ducha a těla- "kalokagathia". Tento životní styl dal základ k výstavbě celé 

řady tělovýchovných zařízení.4 

Nejstarší byly palestry, nejdříve jako samostatné zápasiště a později jako součást 

gymnázií, ve kterých docházelo ke slučování vzdělání duševní se zajištěním tělesné zdatnosti. 

Specifickou záležitostí antického Řecka jsou sportovní střediska, která měla i důležitý 

náboženský účel. V Delfách byly pořádány Pythijské hry k poctě Apolonově, v Nemeji 

k poctě Diově a v Korintu hry Istmijské na počest Poseidona. Nejvýznamnější však byly hry 

v Olympii, o nichž je první záznam 776 př. n. 1. Na stadionu s dráhou podkovovitého tvaru a 

délky byly pravidelně každé čtyři roky konány sportovní hry až do roku 394 n. 1. kdy tradice 

těchto her byla přerušena dekretem římského císaře Theodosia. Po dobu konání her byl vždy 

na dobu jednoho měsíce vyhlášen všeobecný mír. 

Řecká kultura tělesná i duševní se přenesla i do antického Říma a tam dala vzniknout 

celé řadě staveb pro tělovýchovu. Mnohé z nich měly gigantický rozsah a největší z nich 

Koloseum (na obr.) mělo provozní plochu 50 x 75m. Velikost a konstrukce stavby je patrná 

z přiloženého obrázku. Koloseum mělo kapacitu přibližně 80.000 diváků, což je srovnatelné 

s dnešními špičkovými fotbalovými stadiony (viz obrázek 1). 

4 PROCHÁZKA, K.:Olympijské hry, Praha: Olympia, 1984 
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KOLOSEUM , •o LH,L. 

Obr. 1: Koloseum 
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Zpočátku byla provozována tělesná výchova v souladu s tělovýchovou řeckou, později 

se však od ní odpoutala a šla vlastní cestou. V období císařství tělesná cvičení pomalu 

upadala, protože pro boj byli používáni především žoldnéři a všeobecná tělesná zdatnost tudíž 

nebyla potřebná. Ve sportovních arénách nahradili sportovce gladiátoři a zápasy se tak staly 

pouze atrakcí pro diváky. 

Tak tedy nastala doba úpadku, v arénách pouze zápasili gladiátoři a přirozená 

sportovní soutěživost se změnila na krvavé boje o přežití. I v této době však byly postaveny 

další stavby pro tělesnou kulturu například lázně (thermy), které byly většinou bohatě 

vybaveny. 

Středověk se svou křesťanskou ideologií, která odmítala kulturu pohybu jako hříšnou, 

obecně tělesná cvičení zavrhoval. Všichni se soustředili hlavně na čistotu duše. Zůstaly pouze 

omezeně některé rytířské turnaje, které teprve od ll. století n.l. nabyly širšího rozměru a byly 

doplňovány šermem, lukostřelectvím a jízdou na koních, ale to bylo pouze pro privilegované 

šlechtické vrstvy vzhledem k faktu, že se jednalo o ekonomicky nákladnou činnost. 

V 16. a 17. století se tyto hry rozšiřovaly ve zvláště upravených prostorách o střílnu 

z kuší a pušek na terč a začaly se zakládat míčovny, ve kterých už soutěžili nejen šlechtici, 

ale i zámožnější měšťané. V Praze byly například míčovny hned čtyři a to na Pražském hradě, 

na Hradčanech, na Malé Straně a na Starém Městě. 

Vývoj moderních tělovýchovných zařízení můžeme počítat až od 18. století. Byl to 

hlavně významný vliv sportovního hnutí v Anglii, který se rozšířil i na evropský kontinent a 

také snahy filantropistického ústavu v Dessavě o rozšíření tělesných cvičení na všechny 

vrstvy obyvatelstva. Tyto směry měly silnou odezvu i v zemích českých. Byly to nejprve 

vymezené plochy na loukách, ke kterým se velice brzy, vzhledem k velkému zájmu diváků, 
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přistavovala i malá hlediště a to většinou bez nějakých velkých úprav. První plochy, které 

byly takto vyhrazeny, sloužili především pro atletiku a tenis. V roce1890 bylo u nás již asi 

500 tenisových hřišť. K dalšímu zvětšení zájmu diváků o sport přispěl od roku 1890 i další 

sport jako například fotbal a pak postupně i další jiné sporty. 

Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky ve střední Evropě neumožňovaly využití 

takových sportovišť celoročně, vznikla snaha o výstavbu krytých prostor určených právě pro 

sportovní účely. Byly to nejdříve taneční sály, ale i sály hostinské. První moderně vybavené 

tělocvičny však vznikaly už dávno před tím. První takto vybavená tělocvičně byla vystaven už 

v roce 1804 v Dánsku, následovala ji tělocvična vystavena ve Švýcarsku v roce 181 O. 

Podobná snaha byla patrná i u nás, kde různé soukromé tělovýchovné ústavy cvičily 

v prostorách, které tomu původně nebyly určeny. První skutečná tělocvična vznikla u nás 5. 

února 1862. V této Malypetrově tělocvičně tehdy cvičila Tělocvičná jednota Pražská (od roku 

1864 Sokol pražský, který byl založen Miroslavem Tyršem). Od roku 1893 jsme měly 

tělocvičny už dvě. J. Fiigner postavil další tělocvičnu 9. prosince 1893 a tato tělocvična stojí 

na Sokolské třídě a je v provozu po několika úpravách dodnes. Lze říci, že v tehdejším sportu 

se promítaly hned tři různé pohledy na sport: 

1. společenský aspekt, sport jako náplň volného času, formování člověka, 

2. zdravotní aspekt, sport jako léčebný prostředek, 

3. branný aspekt, sport jako prostředek pro přípravu k obraně vlasti. 

Rozvoj tělovýchovy dále pokračoval a množily se stavby s ním spojené. Velkým 

impulsem pro další rozšíření tělovýchovy bylo obnovení olympijských her v roce 1896 n.l. 

v Řecku na stadionu her antických. N a tělovýchovu se začalo pohlížet čím dál vážněji a 

dokazuje to i Stavební řád platný od roku 1889 do roku 194 7, který nařizoval, že u každé nové 

školy musí stát i tělocvična a cvičiště. Pro výjimku z tohoto nařízení bylo nutné získat zvláštní 

povolení. Rozvoj v tělovýchovných jednotách dával prostor pro výstavbu nových hřišť a 

tělocvičen. Poslední výraznější organizací, která vznikla ještě před I. světovou válkou byl 

Junák - český skaut. 

První světová válka znamenala přerušení této činnosti výstavby, ale po jejím ukončení 

nastala opět éra výstavby nových sportovišť a opravy těch starých. Po první světové válce 

sehráli velice důležitou roli právě Sokolové a díky nim získal sport zcela výsadtú postavení. 
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Začaly se nadále stavět především sokolovny. Výpomoc Českého státu tkvěla hlavně 

v získávání pozemků určených právě k výstavbě nových tělovýchovných zařízení při první 

pozemkové reformě. Jednalo se tedy o první urbanistický normativ (3m2 na osobu pozemku 

pro sport). Přímo tedy stát vypomohl výkupem pozemků na Strahově a jejich úpravou pro 

potřeby sportu. 

S popularizací dalších sportů například hokeje přišly nové nároky na výstavbu dalších 

zařízení a vznikaly nové svazové organizace. Druhá světová válka znamenala opět útlum ve 

výstavbě. V roce 1941 byla zastavena činnost Sokola, Orla, ČSOV a dalších tělovýchovných 

organizací. Nadále fungovaly pouze některé svazové organizace a DTJ. Nejvíce poznamenám 

byl Sokol. Celé jeho vedení bylo pozavíráno a někteří z vedení byli dokonce popraveni. 

Po druhé světové válce se opět pokračovalo ve výstavbě nových a nových zařízení a to 

hlavně svépomocí, potřeba však byla stále větší než stávající počet sportovních zařízení. 

V roce 1948 vyústila snaha KSČ v opětovné sjednocení tělovýchovy, došlo k vyhlášení 

jednotné dobrovolné organizace Sokol. V roce 1949 byl přijat zákon o státní péči o tělesnou 

výchovu. Ten tedy pouze potvrdil sjednocení všech tělovýchovných organizací pod 

Sokola.Podle sovětského vzoru byl přijat v roce 1952 nový zákon o státní péči o tělesnou 

výchovu. Sport se rozdělil do šesti různých resortů. Tento model se však neosvědčil a došlo 

k poklesu členské základny. V roce 1957 vzniká ČSTV jako jednotná dobrovolná 

tělovýchovná organizace. 

Přechodem některých sezónních sportů do sálů a tělocvičen se nadále zvětšuje 

nedostatek sportovišť. Některé letní sporty, které doposud byly provozovány pouze v létě, se 

začaly rozdělovat na dvě fáze, zimní a letní. Zimní fáze se odehrávala samozřejmě v kryté 

hale a tak se nadále zvyšují požadavky na kapacitu a počet tréninkových i závodních prostor. 

Vzniká dále celá řada nových sportovních odvětví jako jsou kolečkové brusle, skateboard, 

windsurfing, akvabely, cyklotrial a další, se kterými je nutné nejen, ale i pro budoucnost 

počítat a je tedy nutné vzít v úvahu tyto sporty a plánovat další výstavbu. 

V roce 1990 se zhroutil celý princip jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace. Od 

března tohoto roku začaly vznikat podle zákona č.83/90 Sb. O občanských sdruženích 

nástupnické organizace, které převzaly působnost ČSTV. Vznikl opět pluralitní systém tak, 

jak jsme ho znali ještě před začátkem II. světové války. 

V současnosti vznikají nové části měst, ale většinou není současně zajištěna výstavba 

potřebných tělovýchovných zařízení pro organizovanou, neorganizovanou i rekreační 
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tělovýchovu. Pole působnosti ve všech těchto oblastech je tedy otevřené a výstavba dalších 

zařízení bude vždy záslužná činnost. 

Za sport pro všechny se ve světě nejčastěji považuje široce chápaná tělovýchovná 

činnost, jež se otevírá všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, pohybového nadání, zdravotního 

stavu a společenského postavení. Je pěstován převážně pro radost a družnost, pro zvýšení 

nebo udržení tělesné zdatnosti a duševní svěžesti a jako prostředek seberealizace. 5 (ll, 7) 

4.2 Historie hokejbalu 

Hokejbal je mladý atraktivní sport, který vychází z ledního hokeje. Hraje se na 

asfaltovém hřišti o rozměrech 60x30m. Místo puku se používá tvrdý umělohmotný balónek 

značky Viceroy o velikosti tenisového míčku, se kterým se dříve také hrálo. Hráči používají 

hokejovou výstroj (helma, rukavice, holenní chrániče a hokejovou hůl). Rozdíl je nejen 

v obuvi, ale hráči hokejbalu nesmí používat hráčské vesty. V použití hráčských kalhot se 

meze nekladou. Vybavení hokejbalových brankářů se až na brusle nijak neliší od vybavení 

těch hokejových. 

Často při vyslovení slova hokejbal dochází k záměně s pozemním hokejem. Od toho 

se ovšem zásadně liší v mnoha směrech (povrch a velikost hřiště, mantinely, branky, počet 

hráčů, hokejka, míček, pravidla atd.) a příbuznost není téměř žádná. 

I když z pochopitelných důvodů hokejbal nedosahuje atraktivity ledního hokeje, má před 

tímto sportem, zejména z hlediska možného masového rozšíření a zapojení zejména mládeže, 

řadu předností. 

Přednosti hokejbalu tkví v několika základních skutečnostech. Hokejbal 

v neorganizované podobě může u nás hrát téměř každý, protože tato hra je velice rozšířená 

hlavně mezi mladšími sportovci. V neorganizované podobě je velice finančně nenáročný, 

hokejku vlastní téměř každý. Dále hokejbal nevyžaduje žádná krytá sportoviště ani velkých 

sportovních ploch a tím i fmančních prostředků na jejich výstavbu, v současné době se však 

již projevuje trend zastřešování hokejbalových ploch, a to kvůli zajištění stálých podmínek jak 

pro tréninkové jednotky, tak pro mistrovská utkání. Hokejbal na rozdíl od jiných sportů 

nevyžaduje tolik hráčů, pro sestavení jednoho týmu stačí 15 hráčů a jeden brankář. Z hlediska 

pravidel je hokejbal velice bezpečný sport, hokejbal je zařazen do bezkontaktních sportů. 

5 BÁRTA, M.: Komparace systémů tělesné kultury některých tělovýchovně vyspělých zemí světa a ČSSR, Praha: UK FTVS, 
1989 
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Tento sport také oslovuje hráče všech věkových kategorií, výjimku netvoří ani hráči kolem 45 

let, což se podepisuje na šířce jeho hráčské základny.6 

Důležité mezníky v historii hokejbalu: 7 

1982 

• v Českých Budějovicích jsou sepsána první pravidla a je uspořádán turnaj pro 

děti ze základních škol, turnaj měl velký úspěch 

1983 

• první soutěže dětí podle jednoduchých pravidel 

1984 

• vydání první verze oficiálních pravidel hokejbalu 

• první ročník Českého poháru 

1986 

• první úprava pravidel 

• zahájení přeborů republiky v hokejbalu 

1987 

• první regionální turnaje v jihočeském kraji 

1988 

• hokejbalová střediska vČ. Budějovicích, Plzni, Zlíně, K. Varech 

• 1. ročník Pražského poháru 

1989 

• ustavení přípravného výboru hokejbalového svazu 

1990 

• založení ČMSHb a jeho přijetí do ČSTV za řádného člena 

• mistrovství republiky v kategorii mužů, žáků a dorostu 

6 HOKEJBAL, HOKEJBAL.CZ- vše o hokej bale [online], C 2001-2006, [citace 2006-11-ll], dostupné z: 
<http:/ /www.hokejbal.cz/cz/index. php?page=ohokejbale&id=060000> 
7 HOKEJBAL, HOKEJBAL.CZ -vše o hokejbale [online], C 2001-2006, [citace 2006-ll-13], dostupné z: 
<http:/ /www.hokejbal.cz/cz/index. php?page=historie&id=050000> 
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1991 

• druhá úprava pravidel (vzor DEKHOCKEY z USA) 

1993 

• 3. místo na mezinárodním turnaji v Oshawě (Kanada) 

• 3. místo na mezinárodním turnaji v Oshawě (Kanada) 

• ČMSHb zakládajícím členem Mezinárodní hokejbalové federace 

• třetí úprava pravidel (vzor kanadská pravidla) 

1994 

• 3. místo národního týmu na mezinárodním turnaji v Oshawě (Kanada) 

• 1. ročník Evropského poháru měst 

• podpis dohody se Slovenskou hokejbalovou úniou 

1995 

• 2. místo na I. mistrovství Evropy v Bratislavě 

• vydání upravených pravidel a řádů 

1996 

• ČR mistrem Evropy v hokejbalu 

• 2. místo na I. mistrovství světa v Bratislavě 

• podepsání smlouvy s marketingovým partnerem na Extraligu 

• vstup do Evropské hokejbalové asociace 

• zahájení jednání s ČSLH 

• meziroční nárůst členské základny o 26% 

1997 

• ČMSHb pořadatelem 3. Mistrovství Evropy mužů a 1. Mistrovství Evropy 

juniorů 

• druhá místa na ME v obou věkových kategoriích 

• NIKE Street Hockey Cup - turné v 8 městech s nafukovacími mantinely 

• začlenění hokejbalu do výuky na FTVS 

• meziroční růst členské základny 31% 
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1998 

• Česká republika mistrem světa v Litoměřicích - největší mezinárodní úspěch v 

historii 

• čeští junioři mistry Evropy v Jihlavě 

• Severka Ústí mistrem evropských zemí 1998 

• II. ročník turnaje NIKE STREET HOCKEY CUP 

• zahájeno mistrovství republiky juniorů 

1999 

• Česká republika třetí na MS ve Zvolenu (Slovensko) 

• počet registrovaných hráčů překročil 15 000 

2000 

• Česká republika mistrem Evropy na ME v Mostě 

• čeští junioři vicemistry světa v Kralupech nad Vltavou 

2001 

• Česká republika vicemistrem světa na MS v Torontu (Kanada) 

• !.mezinárodní turnaj mládeže - dorostu a žáků - v Sudoměřicích 

2002 

• Česká republika mistrem světa v kategorii U20 na MS v Champery (Švýcarsko) 

• Česká republika mistrem Evropy v kategorii U18 na ME ve Villachu (Rakousko) 

• první ročník celorepublikové akce pro školy Hokejbal proti drogám - záštitu 

převzal Richard Král 

• počet registrovaných hráčů překročil 25 000 

• I.Galavečer hokejbalu pořádán v pardubické hokejové hale - součástí rovněž 

hokejbalová show 

2003 

• Česká republika vicemistrem světa na MS v Sierre (Švýcarsko) 

• druhý ročník celorepublikové akce pro školy Hokejbal proti drogám - záštitu 

převzal Richard Král 
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• Česká republika mistrem Evropy v kategorii Ul8 i Ul6 na ME ve Rakovníku 

(ČR) 

• II.Galavečer hokejbalu pořádán v Třebíči v hokejové hale 

2004 

• Česká republika vicemistrem světa v kategorii U20 na MS v Martine 

(Slovensko) 

• Česká republika mistrem Evropy v kategorii U18 i Ul6 na ME ve Kaufbeuerenu 

(Německo) 

• třetí ročník celorepublikové akce pro školy Hokejbal proti drogám - záštitu 

převzal premiérově Dominik Hašek, který navštívil i vybraná okresní a krajská 

kola 

• III.Galavečer hokejbalu pořádán v českobudějovické hokejové Budvar aréně 

2005 

• Česká republika skončila pátá na MS v Pittsburghu (USA) 

• Česká republika mistrem Evropy v kategorii U18 a stříbrná v kategorii U16 na 

ME v Ostravě 

• čtvrtý ročník celorepublikové akce pro školy Hokejbal proti drogám - záštitu 

převzal stejně jako v roce předchozím Dominik Hašek, který navštívil i vybraná 

okresní a krajská kola 

• HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové vítězem Českého poháru 2005 

• TJ Spartak OEZ Letohrad vítězem EuropaCUPu 2005 - mistrovství Evropy 

klubů ve slovenském Martině. SK Sudoměřice přivezly bronz 

• počet registrovaných hráčů překročil30.000 

• IV.Galavečer hokejbalu pořádán v brněnské hokejové hale Rondo 

2006 

• Česká republika poprvé představila reprezentaci žen - na Světovém poháru ve 

slovenském Martině získala bronz 

• pátý ročník Hokejbalu proti drogám do třetice pod záštitou Dominika Haška 

• V.Galavečer hokejbalu pořádán ve spolupráci s agenturou Niosport Vlašim v 

pražské hokejové hale Slávia 
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• Česká republika mistrem Evropy v kategorii Ul8 i v kategorii U16 na ME ve 

Villachu, Rakousko. 

Toto je tedy hrubý výčet hokejbalové historie a jeho důležité mezníky. Hokejbal se 

dále rozrůstá, vznikají i další tlaky na růst povědomí o hokejbale. Zásluhu na tom má hlavně 

pravidelný čtrnáctideník o hokejbale, který je vysílán na Galaxii Sport. Hokejbal se dočkal i 

prvního přímého přenosu a to konkrétně 26.11.2006 zápasem mezi Letohradem a Hradcem 

Králové. 

4.3 Historie hokejbalových arén 

Hokejbalovými arénami se plácky, na kterých se dříve hrál hokejbal, opravdu nedají 

nazývat. Pár nadšenců se scházelo na místních parkovištích, kde zpravidla ztloukli několik 

palet k sobě, aby tam dali vzniknout novému provizornímu hokejbalovému hřišti. Pro tyto 

účely se zpravidla vybírala odlehlá parkoviště, kde povrch nebyl o moc hrubší než na 

normální asfaltové silnici. Tento povrch hráčům velice ničil hokejky a brankářům jejich 

nedokonalé výstroje. Na místo se vždy před zápasem dovezly dvě branky a mohlo se začít 

hrát. Pokud nebyly branky k dispozici, nahrazovaly se nějakými jinými předměty.(6) 

4.3.1 Historicky první turnaje seniorů 

Již v roce 1984, čtyři roky před uskutečněním prvního ročníku Pražského poháru se 

konal v Českých Budějovicích Český pohár. Tento turnaj se konal na pozemcích TJ Pedagog 

České Budějovice a sjížděli se na tento turnaj nadšení sportovci z celé republiky. Na tuto 

záležitost vzpomíná i Vít Řezáč8 : "Hrál jsem hokejbal odmalička i na vysoké škole jsem se 

mu věnoval a myslím si, že jsem nebyl špatný, ale už nebylo možné, abych honil míček za 

barákem jako to dělají dnešní mladí kluci. Hokejbal musel dostat nějakou podobu!" 

První ročník Pražského poháru, který se konal 30. dubna 1988, se odehrál na 

asfaltovém povrchu nedaleko Velké Chuchle a to na místě, které bylo vyhrazeno pro dvě 

házenkářská hřiště. llmed po skončení turnaje se hřiště muselo opět rozbourat. Toto bylo dění, 

které rozběhlo zájem o hokejbal, do té doby velice neznámý sport. Přezdívalo se mu tenkrát 

"hokej s míčkem". "Chtěli jsme turnaj odehrát původně na Strahově mezi kolejemi, ale báli 

jsme se, že nám přes noc mantinely někdo rozkrade. Nakonec jsem se dohodl se správou 

8 Vít Řezáč- zakladatel pražské soutěže v r. 1988, předseda Mezinárodní Hokejbalové Federace v letech 1994- 1995 a 1998 
- 200 I, účastník historicky prvních turnajů v Českých Budějovicích a v Bratislavě 
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ČVUT a poskytli nám oplocený areál v Chuchli." Takto vzpomíná na tehdejší první ročník 

Pražského poháru Vít Řezáč. Ve Večerní Praze tenkrát vyšel článek, který zval na onen 

propagační turnaj. Čtrnáct dní před uskutečněním turnaje Vít Řezáč a jeho pomocníci po 

nocích stloukali mantinely ze dřevěných stavebních podlážek, které byly šedesát centimetrů 

vysoké. V té době samozřejmě hokejbal neměl dnešní podobu, hrál se ve třech hráčích v poli 

a bez postavení mimo hru. 

Okamžitě po turnaji se díky velkému zájmu o tento nový druh sportu ustanovil výbor, 

který zaštiťoval první ročník organizované soutěže seniorů v hokejbale. O trofej v prvním 

ročníku soutěže se utkalo téměř čtyřicet mužstev, která byla rozdělena do dvou úrovní. 

4.3.2 Starodávné hokejbalové arény 

Ve svojí práci se chci zaměřit hlavně na fungování hokejbalu, výstavbu a provoz 

hokejbalových hřišť na území hlavního města Prahy. Hokejbalová hřiště vznikala po celé 

České Republice, ale i na Slovensku. Zpravidla hřiště byla na státních pozemcích u 

tělovýchovných jednot nebo u základních škol. 

Fungování nových soutěží ovšem bylo omezeno na několik málo hřišť. U těchto 

hracích ploch, které byly postaveny hlavně několika nadšenci chybělo v té době jakékoliv 

zázemí. V létě se na těchto plochách hrál fotbal a od října do dubna se tu hrál hokejbal. Hráči 

tak byli nuceni se převlíkat na otevřených prostranstvích a dělali si věšáky pro svoje oblečení 

z okolo rostoucích stromů. Samozřejmě tento stav nemohl být po dlouhou dobu dostačující. O 

světelné tabuli si tehdejší hráči mohli nechat jen zdát, tak ji alespoň nahrazovali tabulkou, na 

kterou psali výsledek a věšeli ji na větev stromu. 

První skutečné hřiště určené výhradně pro hokejbal vzniklo v blízkém okolí ZŠ 

Barikádníků.9 Vzhledem k tomu, že se doposud rozhodovalo zda bude hokejbal inklinovat 

k pozemnímu hokeji či k lednímu hokeji, tak samozřejmě nebylo ani rozhodnuto o tvaru 

hřiště, o přesných pravidlech se ani nedá hovořit. Rozhodčí byli rekrutováni z řad aktivních 

účastníků a nebyly zde žádné komise rozhodčích ani disciplinární komise a tak o výsledku 

zápasu zpravidla nerozhodovalo techničtější mužstvo. Toto hřiště, které nyní patří 

fotbalovému klubu Junior Praha, bylo postaveno do obdélníkového tvaru a ne do obdélníku se 

zakulacenými rohy jako je tomu v dnešních dnech zvykem. Další zajímavost je taková, že 

mantinely byly dovezeny z nedalekých Malešic, kde se rušil zimní stadion. I přes tento fakt 

bylo hřiště do tvaru obdélníku a mělo rozměry 45 na 25 metrů. Rozměry ale tenkrát nehrály 

9 ZŠ Barikádníků, Praha 1 O, Strašnice 
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žádnou roli. Výhoda byla taková, že se z tamního hokejového areálu odvezly i dvě hokejové 

branky. Do té doby byly branky nahrazovány dokonce i položenými lavičkami. 

"Škola nám tehdy začala dělat problémy, lidé z okolí si začali stěžovat, že tam není 

žádné sociální zařízení", vzpomíná Ladislav Kopec10
• I přes tento fakt hrálo na hřišti při ZŠ 

Barikádníků asi 25 různých týmů. Po několika sezónách začala škola jednat s ČMSHb o 

ukončení spolupráce. Nyní na té ploše stojí hřiště na házenou s umělým povrchem a využívá 

ho i fotbalový klub Junior Praha pro tréninkové účely. 

Naštěstí rok po postavení hřiště ve Strašnicích, v roce 1990, se postavilo ještě hřiště 

v Čimicích kousek od zastávky autobusu č. 152 Čimice a další hřiště a to v Šimůnkově, takže 

v Praze byly už tři hřiště. Hřiště v Čimicích tenkrát stálo na pozemku sokolské tělovýchovné 

jednoty. V roce 1991 se začaly pořádat svazově organizované soutěže, začala se hrát i 

extraliga hokejbalu, docházelo ke sjednocování rozměrů všech hřišť, technického vybavení a 

zázemí. Kvůli tomu přestalo vyhovovat hřiště v Šimůnkově. "Jednu sezónu se hrála extraliga 

ve Strašnicích a v Čimicích, ale pak začali mít majitelé těchto pozemků s nimi jiné úmysly a 

tak jsme hledali jiné plochy, kde bychom hráli dále hokej bal." Ladislav Kopec na toto období 

nevzpomíná příliš rád. 

4.3.3 Moderní hokej balové arény 

Moderní hokejbalové arény se vyznačují tím, že už měli za brankou zaoblené rohy a 

tak se hra zbytečně nepřerušovala, pokud se dostal balónek do rohu hřiště, jako tomu bylo 

dříve. Výstavbu nových hokejbalových arén provázelo spousty nepříjemností a katastrof a tak 

se historie výstavby hokejbalových sportovišť dočkala několika nezdárných pokusů o 

výstavbu nového hřiště, které by nahradilo ty stávající. Jedna z katastrof se uskutečnila v roce 

1991, kdy mělo stát hřiště v Horních Měcholupech. Využít se tehdy mělo demontáže lávky, 

která vedla přes hlavní silnici na stanici metra Háje a tyto velké dřevěné bloky se měly použít 

jako mantinely. Hřiště mělo stát v ulici U Plynárny, v Hostivaři, kde se našly prostory pokryté 

asfaltem. Z počátku šlo vše hladce. Těžká lávka se rozřezala na části a převezla se na místo 

určení. Ale jak byly ty bloky dřeva těžké, nevydržely mantinely dlouho a spadly na asfaltovou 

plochu a udělaly díry do země. Přemysl Falta11 na toto hřiště nevzpomíná rád: "Ráno jsme 

tam přijeli na první kolo a bylo tam všude bláto a díry v zemi. Tak jsme tam postávali a 

10 Ladislav Kopec- zakladatel pražské ligy, zakládající člen ČMSHb v r.l990, účastník turnajů v Českých Budějovicích a 
v Bratislavě, generální sekretář ČMSHb v letech 1990 - 2004 
11 Přemysl Falta- od r.2000 členem předsednictva ČMSHb jako regionální zástupce, předseda komise rozhodčích v letech 
2002- 2004, předseda komise mládeže od r.2004, sekretář Pražského hokejbalového svazu od r.2000 
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nevěděli, co máme dělat. V životě se tam nehrálo." Nyní se v těchto prostorách nachází 

golfové hřiště. 

Rok 1994 přinesl jeden obrovský úspěch, který trvá až do současností. ČMSHb si 

pronajat nevyužitý areál na Palmovce. Na těchto prostorách se odvedl obrovský kus práce. 

Nebylo tam nic, pouze pískové hřiště a škvárový ovál. Tehdy se podařilo získat investora, 

který v areálu postavil hokejbalové hřiště a na druhé hokejbalové hřiště se získal sponzorský 

dar a úvěr. Celková výše investice byla 2,5 mil. Korun. Obě tato hřiště měla shodný rozměr a 

to 26 x 52 metrů, což bylo tehdy vyhovující. Většina soutěží se přesunula právě do areálu na 

Palmovce. Fungovalo zde veškeré zázemí a tak si hráči od roku 1994 mohli vychutnat jaké to 

je převlékat se v šatně a po zápase se jít i osprchovat. Palmovka se tak stala centrem 

hokejbalového dění v Praze. 

Kolem roku 1996 vznikly hřiště hned dvě. Jedno v Malešicích a jedno na Lužinách. 

Na Lužinách tedy u základní školy Brdičkova vzniklo nové hřiště, které financoval Pražský 

Hokejbalový svaz za přispění magistrátu hlavního města Prahy a přestěhoval se tam Milan 

Syblík12 s celým týmem SK Sport Park. Tak vzniklo první ryze domácí prostředí. Na tomto 

hřišti se mimo extraligy ještě hrály juniorské soutěže a některé vybrané zápasy nižších 

seniorských soutěží. Dříve se hokejbal hrál v počtu 4 + 1 hráčů a tak ani nevadilo, že hřiště 

bylo opravdu malých rozměrů a to konkrétně 50 x 25 metrů. 

V Malešicích vzniklo hřiště na prostoru, kde se přes zimu uměle vytvářelo ledové 

kluziště. Sehnaly se mantinely a tak vznikla plocha o rozměrech 60 x 33 metrů. O tuto plochu 

se ale dodnes dělí hokejbal s box-lacrossem. V Malešicích se pravidelně odehrávala pouze 

druhá liga seniorů, která měla v té době jednu zvláštnost a to bylo, že se hrála v počtu 5 + 1 

hráč, což je v dnešních dnech již zcela normální. V té době to byla jediná soutěž, která se 

v tomto počtu odehrávala a to z toho důvodu, že hřiště bylo opravdu příliš veliké. 

K rozšíření hokejbalu přispěla ještě výstavba nejnovějšího hřiště určeného pro 

hokejbal a to v Čimicích, kde kousek od místa, kde stojí hřiště teď stávalo původní hřiště 

vystavené v roce 1990. Toto hřiště bylo slavnostně otevřeno v červnu roku 2004. Jeho provoz 

a správu provádí tým SK Spectrum Praga a tak je další hřiště s domácím týmem na světě. 

V souvislosti s provozem hřišť se některá hřiště musela přestavět a některá úplně 

zrušit. S přechodem na vyšší počet hráčů v poli, podle ISBHF13 od roku 2002, se musela 

některá hřiště rozšířit a prodloužit. Jedná se hlavně o pražské centrum hokejbalového dění a 

12 Milan Syblík- předseda Pražského Hokejbalového svazu v letech 1991 - 1996, člen předsednictva ČMSHb 1992- 2002, 
hlavní trenér hokej balové reprezentace do 20 let 1995 - 2002 
13 ISBHF- Mezinárodní Hokejba1ová Federace 
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tím byla a je stále Palmovka. Obě hřiště se v roce 2002 zvětšila, aby tak vyhovovala dané 

normě. Hřiště na Lužinách však postihla zcela jiná katastrofa. Hřiště nemělo kolem sebe 

dostatek prostoru na danou změnu a tak městská část Prahy 13 začala usilovně jednat o jeho 

náhradě. Jednání směřovala k výstavbě nového sportoviště. Avšak nebylo to sportoviště 

určené přímo pro hokejbal a tak se hokejbal na novém zimním stadionu stal spíše trpěným 

sportem od dubna do října každým rokem. Od konce října do dubna pokryje hrací plochu led a 

z krásného hokejbalového stánku se stává zimní stadion pro veřejné bruslení a zároveň 

pronajímaná plocha. 

Toto je hrubý výčet arén, které se v minulosti, ale i v současnosti dotýkají hokejbalu a 

nebýt jich, tak by se hokejbal zcela jistě ubíral jiným směrem a nebyl by tak krásným sportem 

jakým je dnes. 

K dalšímu obrovskému rozvoji hokejbalu by určitě přispělo vybudování hřišť 

v regionech, kde ještě hřiště nestojí, ale je v dané oblasti alespoň jeden tým, který je přihlášen 

k mistrovským utkáním a dojíždí tak na zápasy do větších měst. Takový případ je přesně 

celek HBC Kolín, kterému se podařilo v tomto roce postavit hřiště a tak počínaje 17. únorem 

se všechna domácí utkání budou hrát přímo v Kolíně. Doposud byl tento celek nucen dojíždět 

do Prahy na domácí utkání. Předpokládám dále, že výstavba povede k dalšímu rozvoji 

hokejbalu na Kolínsku. Tento tým se určitě do budoucna rozšíří o mládežnické kategorie a tak 

bude o nové hokejbalové talenty postaráno. Kolín je velké město, proto se určitě v dohledné 

době utvoří další seniorský tým, který bude sehrávat svá mistrovská utkání na tamním hřišti. 

V Praze by bylo určitě výhodné postavit další dvě nebo tři hřiště v různých lokalitách, 

to by určitě přispělo k rozšíření zájmu široké veřejnosti o hokejbal. Je přeci nesmysl, aby se 

lidé jezdili dívat na Palmovku na svůj domácí celek Jižního Města. Také časy začátků utkání 

by se díky výstavbě upravily a divák by tak mohl v pravidelném čase docházet sledovat hru 

svého oblíbeného celku. V minulosti také nebylo zvykem, aby divák měl při sledování utkání 

možnost se občerstvit. Tomu již tak v současnosti není. Přímo vedle hřiště na Palmovce stojí 

stánek, kde si můžete objednat jak jídlo, tak i pití. Jde o to, aby se příznivci hokejbalu cítil při 

zápase dobře. Jedině tak se budou vracet, aby shlédli další utkání svých celků. 

V současném hokejbalu je vize přemístit hokejbal do hal. Stále funguje hala v Mostě, 

kde celek HBC Pento Most sehrává svoje mistrovská utkání a již jsem naznačil, že i nadále 

trvá spolupráce mezi městskou částí Prahy 13 a celkem HC Kert Park Praha, která je založena 

na pronájmu hokejové haly na Lužinách. Určitě je škoda, že třeba na Štvanici v Praze se 

hokejbal nehraje. Je tam za velké peníze udržovaná ledová plocha, která je v bídném stavu. 
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Při troše malých úprav by se tam mohl hrát hokejbal. Dále se také uvažuje o zastřešení 

hokejbalové arény u zimního stadionu na Kladně. Takto to vypadá naprosto přesně jako 

začátky hokeje u nás. Nejprve se hrálo na venkovních plochách a poté se postupně začaly 

plochy zastřešovat až se nakonec hokej přesunul do hal. 
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5 Opodstatnění sportu a jeho financování 

5.1 Externality sportu 

Z ekonomického hlediska lze jednoduše prokázat, že jakákoli investice vykazuje 

určitý ekonomický efekt. Jedná se o spotřebu domácností, zvýšení či snížení vývozu nebo 

dovozu, zvýšení úspor nebo dalších výdajů ze státního rozpočtu. Rozhodující je v tomto 

případě prokazatelnost změn a samozřejmě síla jejich dopadu na ekonomiku. 

U investice spojené s realizací nějaké sportovní aktivity je tedy nutno počítat 

s výskytem vedlejších produktů tedy externalitami, s jejich působením a vlivem na různé 

ekonomické ukazatele. Ty dotvářejí velice významný vliv, který má sport na společnost, ale i 

na prostředí. Tyto externality se rozdělují na pozitivní a negativní a jejich působení vysvětlím 

v následujících výčtech.(8) 

5.1.1 Pozitivní externality 

Pozitivní externality mají v zásadě dvě sféry vlivu. Jedná se o: 

• životní styl, 

• propagaci země či regionu. 

Životní styl je obecný souhrn způsobů chování skupiny lidí a uspořádáním 

každodenního života. Obsahuje vztah k okolí, metody práce, povahy zdrojů a samozřejmě 

způsob využívání volného času. Životní styl má pak především významný vliv u každého 

jedince na kultivaci a uchování lidského potenciálu. Lidský potenciál je tedy konkretizován 

takto: 

• potenciál zdraví, 

• potenciál poznatkový a dovednostní, 

• potenciál hodnotově orientační, 

• potenciál sociálně participační, 

• potenciál individuálně tvůrčí, 
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pracovní sílu neboť každá nemoc znamená ve své podstatě nevyužití jednoho z výrobních 

faktorů. Do této kategorie můžeme standardně zahrnout: 

• pokles produktivity práce, 

• pokles produkce v důsledku úmrtnosti, 

• pokles produktivity práce v důsledku kriminálních aktivit, 

• pokles kupní síly v důsledku nemocnosti. 

Ad 2.) Úspory v čerpání nemocenského pojištění 

Snížením pracovní neschopnosti dojde ke značným úsporám v čerpání nemocenského 

pojištění. Prostředky takto uspořené mohou být vynaloženy na zkvalitnění lékařské péče 

případně posilování zdravotní prevence obyvatelstva. V neposlední řadě to může snížit sazbu 

zdravotního pojištění, což by mělo za následek levnější produkci a větší koupěschopnost 

obyvatelstva a samozřejmě větší HDP15
. 

Ad 3.) Zvýšení vitality a tudíž výkonnosti subjektů 

Výkonnost subjektu se zvýší, pokud dojde ke zmenšenému čerpání nemocenského 

pojištění, což má za následek víc efektivně odpracovaných hodin. Pravidelná tělesná aktivita 

také podporuje funkce mozku jako je např. soustředění a tak je subjekt o mnoho výkonnější. 

Ad 4.) Snížení nákladů firem na pracovní sílu 

Snížení nákladů navazuje na body 1 a 2. Potenciálně nižší platby povedou ke snížení 

mzdových nákladů firem a ke zlevnění produkce, čímž se zvýší konkurenceschopnost na trhu. 

Vzhledem k faktu, že firmy platí část zdravotního pojištění za svého pracovníka, firmy 

podporují zdravý životní styl svých zaměstnanců. 

Ad 5.) Potenciál ke zlevnění produkce 

Snížení čerpání nemocenského pojištění spolu se zvýšením produktivity práce určitě 

přinese snížení jednotkových nákladů firmy, čímž se zvýší konkurenceschopnost produktu. 

Při nezměněných podmínkách si bude firma moci dovolit vyrobit větší množství produkce při 

15 HDP- hrubý domácí produkt 
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stejných nákladech, jaké měla ještě před tím než zaměstnanci začali pravidelně provádět 

tělesná cvičení. 

Druhou oblastí důsledků rozvoje lidského potenciálu podle grafu č.3 je kultivace, 

socializace a kognice. Rovněž tyto kategorie mají vliv na ekonomické prostředí. 

Kultivace v sobě obsahuje prvky vzdělávání a obecného zdokonalování. Podle míry 

kultivace pracovní síly lze usoudit i úroveň produktivity v dané oblasti. 16 S kultivací úzce 

souvisí i kognice, neboli poznávání světa ale i sebe sama. 

Důležité ekonomické souvislosti vytváří socializace. Socializace člověka má 

nepopíratelný vliv na úroveň kriminality. Socializace tkví v začleňování jednotlivců do 

společnosti a vštěpování základních návyků, hodnot a směrů. K tomuto začleňování bývá 

používán právě sport a pohybové aktivity, hlavně u věkově mladších spoluobčanů. 

Kultivace, socializace i kognice, jež jsou důležitou externalitou při pohybových 

aktivitách, mnohdy působí souběžně a ovlivňují tak chování jednotlivce. Působí hlavně na 

snižování kriminality v zemi. Česká Republika je v úrovni kriminality hned druhá v Evropě se 

svými 200 vězni na 100 tisíc obyvatel 17
. Jeden vězeň představuje každodenní ztrátu ze 

státního rozpočtu ve výši 300-400 korun, přičemž náklady na vytvoření jednoho místa pro 

vězně jsou ve výši 200 tisíc korun. Tudíž i mírné snížení kriminality by znamenalo velké 

úspory ve státním rozpočtu. Ze státního rozpočtu je na tuto službu vydáváno ročně okolo 4,3 

miliardy korun. 

Tyto tři zmíněné externality jsou také důležitou složkou v boji proti drogám a jiným 

psychotropním látkám. Například v roce 1998 činily náklady spojené se zneužíváním drog a 

samozřejmě léčba drogově závislých 2,8 miliardy korun. Z toho 2,3 miliardy korun byly 

náklady přímé, spojené s léčbou a přerozdělením dávek státní sociální podpory společně 

s náklady na prevenci. Zbylých 0,5 miliardy korun tvoří pak ztráty produktivity z nemocnosti 

atd. Částka 2,8 miliardy korun reprezentuje "pouze" 0,2% HDP, nicméně jakékoliv snížení 

této částky působením sportu bude vždy ku prospěchu stavu české ekonomiky. 

16 HARTZ, P.: Job revolution, Frankfurt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2001 
17 REKTOŘi K, J a kol.: Organizace neziskového sektoru, Praha: Ekopress, 2001 
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5.1.2 Negativní externality 

;.,! ekologické 

ostatní 

Graf 4: Negativní externality 

Oblast zachycující negativní externality na výstupu je blíže specifikována grafem 

číslo 4. Všechny negativní externality mají politické, sociální, ekonomické a kulturní 

důsledky. Ekonomické důsledky jsou spojeny s výdaji, z nichž nejvýznamnějšími jsou: 

1. výdaje spojené s napravováním škod na životním prostředí, 

2. výdaje spojené s napravováním poškozeného zdraví, 

3. výdaje spojené s ostatními vlivy tělesné kultury. 

Ad 1.) Výdaje spojené s napravováním škod na životním prostředí 

Druhy výdajů jsou systematicky zahrnuty pod položkami životní prostředí. 

Nejvýznamnějšími těmito položkami jsou: 

• náklady na ošetřování svahů a lesních stezek poškozených lyžaři, 

• protierozní ochrana porostů, 

• náklady na čištění a ošetřování a regeneraci cyklo - a turistických stezek, 

• náklady na sběr a svoz ostatních odpadů, 

• náklady na snížení prašnosti a hluku, způsobeného sportem a rekreací, atd. 

Ad 2.) Výdaje spojené s napravováním poškozeného zdraví 

• Zdraví poškozené z úrazu při sportu, 

• zdraví poškozené z jednostranného, vrcholově a výkonnostně orientovaného 

sportu, 

• zdraví poškozené z dopingu, podávání anabolik, povzbuzujících prostředků, 

- 28 -



• zdraví poškozené z neodborně prováděného a vedeného rekreačního sportu, atd. 

Ad 3.) Výdaje spojené s ostatními vlivy tělesné kultury 

• Socializace sportem negativním působením trenérů (doping, anabolika, vítězství 

za každou cenu), 

• odstraňování škod způsobených vandalstvím fanoušků, náklady spojené 

s pořádkovýrni hlídkami a ostrahou policie, 

• zneužívání olympijských her k rasovým, politickým a hospodářským účelům. 

Z tohoto výčtu je patrné, že jakákoliv investice pro rozšíření sportu a zařazení tělesné 

aktivity do každodenního stylu života s sebou přinese užitky, ale také náklady. Je věcí 

každého provozovatele určitého sportovního zařízení zda jeho majetek či majetek, který je 

v jeho správě podlehne působení zubu času anebo libovůli sportovních fanoušků. Každá 

investice vyžaduje samozřejmě další finanční injekce. 

Hokejbal je v tomto ohledu poměrně levný sport. Jakmile se aréna vystaví nevyžaduje 

už pravidelné opravy. Jednou za tři roky je pouze nutné vyměnit mantinely a pokud se hřiště 

v zimě extrémně nesolí, tak i povrch zůstává celistvý řadu let. U kryté arény samozřejmě 

odpadá i problém s odhrabáváním sněhu či listí, což dále sníží náklady na údržbu a 

samozřejmě také pracovní sílu. 

5.2 Dobrovolníci ve sportu 

Dobrovolná práce ve sportu má obrovskou tradici a je hojně využívána hlavně 

v amatérských sportech a sportech sloužících především pro rozvoj celkové tělesné zdatnosti. 

Věděl to a mluvil o tom už i Tyrš ve své organizaci Sokol. V našich podmínkách se jakákoliv 

organizace či jednorázová akce bez dobrovolných pracovníků neobejde. Vedoucí pracovníci, 

pokud přijímají dobrovolného pracovníka, musí zjistit především motiv jeho práce a zároveň 

možné přínosy pro organizaci. Také ale musí zvážit možná rizika, náklady a negativní 

dopady. 

V současnosti je nejčastěji uváděna definice dobrovolníka podle českého Národního 

dobrovolnického centra: "Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu 
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poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti." 

Tato definice je v souladu s tím, jak dobrovolnictví chápe česká legislativa. 18 

Dalo by se také dále určit, že i trenéři na nejvyšší úrovni všech mládežnických 

družstev jsou vlastně dobrovolníci, protože za své působení zpravidla nedostávají odměnu ani 

ve výši minimální mzdy. Avšak podle výše uvedené definice však již dobrovolníci nejsou. 

Tím se dostáváme k alternativní definici, která říká, že dobrovolný pracovník je ten, který za 

svou odvedenou práci dostává méně peněz než je tržní hodnota jeho práce. V této souvislosti 

uvedl například Jaromír Jágr, že je také dobrovolníkem, protože tržní hodnota jeho práce je 

vyšší než mzda, kterou mu přidělil arbitrážní soud v roce 2005, kdy probíhala stávka hráčů 

NHL. 

I přes fakt, že dobrovolníci nepobírají žádnou mzdu, náklady spojené se získáním 

takového pracovníka však existují. Jsou jimi například náklady spojené s motivací 

potenciálních pracovníků, dále také náklady na propagaci své organizace, která by zajistila 

všeobecné povědomí a dále přilákala několik dobrovolných pracovníků, ale také náklady na 

nábor nových členů organizace, protože většina dobrovolných pracovníků se rekrutuje právě 

z řad rodičů, kteří takto mají největší zájem o podílení se při vedení takové organizace. 

Náklady na získání pracovní síly se dají tedy vyčíslit jako součet mezd všech 

pracovníků plus náklady na zajištění dobrovolných pracovníků. S růstem dobrovolných 

pracovníků klesají náklady na mzdy. 

placená vs. dobrovolná práce 

Graf 5: Přímé mzdové a vedlejší náklady na získání pracovníků 

Podle tohoto grafu tedy vidíme, že při obsazování funkcí dobrovolnými pracovníky 

klesají mzdové náklady a vedlejší se zdaleka nerovnají těm mzdovým. A však toto rozdělení 

18 zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolné službě 
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není černobílé, a proto nelze tento fakt chápat pouze jako ušetřené mzdové náklady. Pro klub 

je tento dobrovolník také jako přírůstek do klubových výdajů vzhledem k faktu, že taková 

práce znamená dalších volnou vstupenku do klubových zařízení a prostor, ale také důležité 

náklady na školení a doškolování, aby tak pracovník odvedl kvalitní práci. 

Dobrovolníci však také mají daleko vyšší fluktuaci než profesionálové, vzhledem 

k jejich časovým možnostem. Častý příchod a odchod pracovníků znamená pro klub velké 

náklady co se týče právě zaškolování. Zpočátku je samozřejmé, že pracovník přinese menší 

užitek klubu a je s tím také spojeno vyšší riziko neúspěchu. 

Základními principy práce s dobrovolníky jsou: 

• zaměstnanci - zde je důležitý hlavně pocit sounáležitosti, který je přesvědčuje o 

správnosti jejich konání, 

• koordinátor dobrovolníků 

dobrovolnými pracovníky, 

profesionální trenér obklopený několika 

• smlouva s dobrovolníkem - smlouva o odpovědnosti a pracovním režimu, 

pojištění je zcela na místě, 

• práce - zná-li pracovník dobře důležitost své práce a je schopen sledovat změny 

k lepšímu, napomáhá to udržení pocitu nepostradatelnosti, 

• poděkování - každý pracovník očekává ocenění za jeho práci, posloužit zde 

může zmínka v tisku, poděkování na mítinku nebo ve výroční zprávě atd. 

Nedostatečně vyřešené principy práce s dobrovolníky zpravidla přinášejí znechucení 

práce dobrovolných pracovníků a nespokojenost vedení s nimi, ztráta důvěry a takoví 

dobrovolníci záhy opouštějí klub. 

Nejspolehlivější je princip koordinátora dobrovolníků, který určuje, kdo má jít na 

které školení, zároveň rozděluje práci přiměřeně podle schopností dobrovolných 

spolupracovníků a v neposlední řadě také motivuje své spolupracovníky. V praxi je tato 

skutečnost představována právě jedním profesionálním trenér a několika jeho asistenty, kteří 

jsou rekrutováni právě z řad dobrovolných pracovníků. 

Avšak právě využíváním dobrovolných pracovníků se organizace vystavuje mnoha 

problémům. Dobrovolník je zpravidla hůře postižitelný vůči nedbalosti nebo zneužití 
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postavení i přes jeho písemnou smlouvu. Před zahájením spolupráce tedy musejí býti 

vyjasněny situace, kdy dojde ke zranění svěřence nebo třeba i škodě na majetku klubu. Citlivé 

informace a know-how se přes dobrovolné pracovníky také snáze dostávají na veřejnost, což 

nemusí být žádoucí ani v těch menších sportovních oddílech. 

Zájem o dobrovolnou práci v organizaci značí fakt, že se organizace zabývá něčím 

prospěšným ať už pro jednotlivce nebo pro celou společnost. I přesto, že dobrovolníky nikdo 

neplatí, určité věci získávají, říká se jim benefity. 

Zde uvedu nejdůležitější z nich: 

• dobrý pocit, 

• získání zkušeností, praxe, 

• přátelství a kontakty, 

• uplatnění schopností a vzdělání - účetní, vedoucí oddílů, právní poradenství, ale 

i správce majetku atd., 

• zážitky a zábava- dále také podvědomé dodržování fair play i v osobním životě, 

• nová řešení -používání rozhodovacích procesů, 

• nový pohled na svět. 

V hokejbalu se dobrovolná práce velice hojně využívá a to z důvodu nedostatečného 

fmančního zázemí. Klub si zpravidla nemůže dovolit financovat hned několik různých 

trenérů, kteří by vedli týmy od mladších žáků až po seniory. Existuje jedna výjimka 

v Pražském hokejbalu a to je klub Ďáblů Praha. Tento výdobytek je však pokryt zvýšenými 

členskými příspěvky a tak v tomto klubu mohou být registrováni pouze majetnější hráči. 

Panují zde také velké neshody mezi trenéry a vedením klubu z důvodu nesehranosti obou 

stran. Každá strana se totiž snaží prosadit svůj styl vedení a to bývá určitě vždy problém, 

pokud strany nenaleznou odpovídající kompromis. 

TJ Kovo Praha se soustředí hlavně na práci s mládeží, protože vedení díky mnohaleté 

tradici cítí, že určitá návaznost jedné věkové kategorie na druhou je velice žádoucí a je tudíž 

také jedinou správnou cestou v jakémkoliv sportu. Díky tomu se snaží zajistit odborné vedení 

jak pro týmy mládeže, tak pro seniorské týmy. Tato spolupráce je však čistě dobrovolná a 
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trenéři tuto činnost provádějí z vlastního zájmu. Tento zájem by se dal přirovnat k lásce ke 

sportu, hlavně k hokejbalu. 

V souvislosti s výstavbou hokejbalové arény byla ustanovena neJprve čtyřčlenná, 

později tříčlenná skupina. Každý z nás má na výstavbě nového hokejbalového hřiště jiný 

zájem. Spojuje nás však jeden cíl. Rozvoj hokejbalu a odpoutání celého hokejbalového dění 

od Palmovky, která v tuto chvíli pronajímá obě hřiště. 

Z hlediska ekonomiky klubu se podle mého názoru jeví jako nejvhodnější příležitost 

výstavba nového vlastního hřiště. Počáteční náklady se pokryjí z dotace od ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy samozřejmě společně s penězi od investora potažmo 

sponzora klubu a provoz hřiště bude o mnoho levnější než je současný pronájem. Zároveň 

bude nezanedbatelné, že některé kluby se přihlásí u TJ Kovo Praha a budou si chtít hřiště 

zajistit pro svá domácí utkání a pro konání tréninkových jednotek. Tím by se na dané týmy 

mohlo nabalit spousty mladších zájemců z dané lokality, což by vedlo ke zvýšení členské 

základny celého sportu. Tento fakt byl obrovskou motivací pro výstavbu nového hřiště 

v Kolíně a nejen tam.(8) 

5.3 Občanské sdružení 

Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot jsou založeny na bázi 

občanského sdružení. Založení, fungování a i zánik je vymezen zákonem o sdružování občanů 

č.83/90 sb. Občanské sdružení je tedy forma neziskové organizace. Každé takové sdružení je 

podřízeno zastřešující organizaci, která zabezpečuje chod soutěže či disciplíny. Jedna 

z nejvýznamnějších zastřešujících organizací v České Republice je ČSTV. V dnešní době je 

registrováno okolo 8000 členů, to je tedy přibližný současný počet tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů. Občanské sdružení však může nabývat i formy zastřešující organizace či 

samostané sportovní organizace. 

Nezbytně nutné při úvaze o žádosti o grant na Ministerstvu školství,mládeže a 

tělovýchovy je uvědomit si, zda jde o dotaci určenou ziskové či neziskové organizaci, což je 

přehledně rozebráno v následujících kapitolách. 

5.4 Současný podíl vlády na financování sportu 

Vláda v současnosti vypomáhá sportu dotacemi ze státního rozpočtu. Rozděluje je na: 
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• investiční dotace a 

• neinvestiční dotace. 

V této diplomové práci se zaměřím především na investiční dotace ze státního 

rozpočtu. 

Podle programu 233510, může o tuto dotaci zažádat kdokoliv z nestátních 

neziskových organizací, podle platných zásad od 14.listopadu 2006, kdy došlo k úpravě 

těchto zásad MŠMT19
. Tato dotace je přísně účelové a lze ji čerpat až do výše 70% 

rozpočtované, ale i skutečné hodnoty nemovitosti a je nutné ji vyčerpat vždy do 31.12. daného 

roku. Z tabulky 1 tedy je patrné do jaké výše je možné čerpat státní podporu. Daná organizace 

zároveň musí mít vypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu a vyúčtované případné 

předchozí dotace. Dotace se poskytují pouze do sportovních zařízení, která již existující 

nestátní neziskové organizace využívají na základě nájemních smluv. 

Kategorie stavby, investiční akce Výše nákladů Podíl SR 

- nová stavba, rekonstrukce a modernizace, 

údržba a opravy v obci do 3000 obyvatel do 3,0 mil. Kč. max. 100% 

- nová stavba, rekonstrukce a modernizace, 

údržba a opravy v obci nad 3001 obyvatel do 5,0 mil. Kč. max. 100% 

- rekonstrukce a modernizace, údržba a nad 3,0 

resp. nad 5,0 mil. Kč. max. 80% 
opravy 

- nová stavba nad 5,0 mil. Kč. max. 70% 

Tab. la: nestátní neziskové organizace 

Kategorie stavby, investiční akce (rozpočet) Podíl SR 

technická obnova do 10,0 mil. Kč max. 100% 

všechny druhy investičních akcí od 10,0 mil. Kč max. 70% 

investiční akce charakteru novostaveb do 10,0 mil. Kč max. 80% 

19 MŠMT- ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
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Tab. 1 b: nestátní neziskové organizace vč. občanských sdružení a státní reprezentace 

Investiční dotace: 

• program 23351 O - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportu a tělovýchovy, od r.2003 nový program, který se dělí ještě na 

podprogramy: 

o 233512- obsahem tohoto podprogramu je s ohledem na tradice napomáhat 

nekomerčním sportovním organizacím při obnově a rozvoji zejména 

stávajících sportovních zařízení, které jsou v jejich majetku, případně je mají 

v dlouhodobém pronájmu. Dále doplňování nabídky sportovních zařízení, 

s cílem vyrovnávání jejich deficitů v regionech, abychom se již v roce 2007 

v ploše sportovišť na 1 občana přiblížili poměrům v EU, 

o 233513 - obsahem tohoto podprogramu je napomáhat při zajištění 

kvalitních sportovních zařízení strojního i stavebního charakteru splňující 

platné technické parametry předepsané mezinárodními sportovními 

federacemi pro sportovní přípravu státní sportovní reprezentace. 

Vytvářet takové technické podmínky, které budou aktivizovat zájem 

mládeže k provádění sportovní činnosti na vrcholové úrovni. 

O takovou investiční dotaci tedy smí zažádat pouze platně zaregistrované občanské 

sdružení s hlavní činností ve sportu a tělovýchově s působností v minimálně deseti krajích 

České Republiky. Systém funguje tak, že MŠMT vypíše grantový program na daný rok, který 

je uveřejněn na internetu. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby podají přihlášky na své 

zastřešující organizace, které provedou první selekci a vybrané žádosti odešlou na MŠMT, 

kde podle určitého klíče rozhodne sestavená komise o přidělení grantu. Na internetu je poté 

zveřejněn výsledek a tím je i zajištěna zpětná kontrola. 

Ukol Termín Zodpovídá 

před nadcházejícím rokem 

Vyhlášení programu do 8.8. MŠMT 

Zveřejnění zásad (internet,tisk,věstníky) do 15.9. MŠMT 
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Předkládání žádostí 233512 od 10.10. do 31.10. 

Předkládání žádostí 233513 od 10.10. do 31.10. 

v příslušném roce 

Posuzování žádostí 233512 do.28.2. 

Posuzování žádostí 233513 do 31.1. 

Posudky a sestava specifikace do 28.2. 

Schválení specifikace do 31.3. 

Vyrozumění pouze úspěšných žadatelů do 30.4. 
v .. *porada vedení MSMT doporučí ke schvalení paní mmzstrym 

Tab. 2: Harmonogram přidělování dotací 

NN020/města a obce 

RSC/NNO 

MŠMT 

MŠMT 

MŠMT 

PVMŠMT* 

MŠMT 

Na zbylých 30% rozpočtované částky při žádosti o grant už je nutné míti zajištěného 

sponzora, dárce nebo i úvěr a to podle článku 1.1 části B zásad programu 233510. 

Kromě základních předpokladů a vymezení příjemce, uvedených v části A, odstavce 

3 a 4, musí žadatel splnit ještě další uvedené podmínky. Jedná se o předložení dokumentace 

k přijetí žádosti, která se předkládá v jednom vyhotovení (originál): 

• investiční záměr a formulář Žádosti o dotaci, 

• vyplněné a potvrzené formuláře RA 80 a RA 81 pokud se jedná o investici nebo 

RA 80 a RA 82 v případě údržby a oprav pro databázi ISPROFIN (informační 

systém programového financování), 

• projekt nebo studie u staveb (2- 4 výkresy vystihující technický záměr), 

• souhrnný rozpočet nákladů akce včetně závazného dokladu o spolufinancování, 

• výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb, jimiž 

dokládá žadatel vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 měsíce), 

• platnou dlouhodobou (ještě min. 15 let) nájemní smlouvu, pokud je žádáno o 

dotaci do majetku jiného subjektu, 

• stanovisko nebo koncepci příslušného národního sportovního svazu nebo 

zastřešující tělovýchovné organizace k předkládané žádosti, 

20 NNO- nestátní neziskové organizace 
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• stanovisko města nebo obce, případně svazku obcí, ve vazbě na koncepci 

rozvoje a na územní plán, včetně 2 fotografií vystihujících aktuální stav 

sportovního zařízení, 

• u NNO stanovy jimiž prokazuje náplň své činnosti v oblasti sportu a 

tělovýchovy, 

• úředně ověřená kopie dokládající přidělení IČ, jíž organizace dokládá 

existenci ekonomického subjektu, 

• potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové 

nedoplatky, že není v úpadku, a že majetek není zatížen zástavním právem (ne 

starší 3 měsíce), 

• potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá 

nedoplatky na sociálním pojištění . 

Toto je kompletní výčet nutné dokumentace při žádosti o přidělení dotace od MŠMT. 

Podle této dokumentace je patrné, že největší pozornost je nutné věnovat zajištění 

spolufinancování celé akce. To je z mého hlediska nejobtížnější část žádosti o přidělení 

dotace. Dále je nutné zajisti finanční záměr a projekt celé akce zpracován odborným 

pracovníkem. Dále ještě průběh čerpání dotace upravují povinnosti příjemce dotace při 

realizaci a plnění: 

• dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní akce. Příjemce 

musí použít dotaci přesně podle technického záměru a ostatních dokladů, 

které předložil v dokumentaci se žádostí a které byly schváleny, 

• příjemce je povinen používat dotaci ze státního rozpočtu hospodárně a efektivně, 

• na majetek realizovaný s účastí dotace ze státního rozpočtu nesmí být vázáno 

zástavní právo, 

• na předprojektovou, projektovou přípravu a inženýrskou činnost nebude 

samostatná dotace poskytována, 

• MŠMT nebude poskytovat prostředky NNO vzniklým pouze za účelem přijetí 

dotace z Programu 233510, 
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• žádost provozovatele majetku o dotaci je vázáno na souhlas majitele s doloženou 

a potvrzenou, platnou dlouhodobou nájemní smlouvou (v trvání ještě min. 15 

let). Smlouva musí obsahovat způsob finančního vyrovnání podílu státní dotace 

v případě jejího ukončení. Obdobně se postupuje v případě sdružování 

prostředků, kde žadatel žádá o dotaci na svůj podíl sdružovaných prostředků. 

Smlouva o sdružení musí garantovat nezcizitelnost části majetku vybudovaného 

ze státní dotace. Do majetku obchodních společností a fyzických osob se dotace 

neposkytují, 

• dotace se neposkytuje k zajištění podnikatelské činnosti, proto se MŠMT nebude 

v rámci podprogramu 233512 zpravidla přidělovat dotace na hotely, restaurace, 

ubytovny, tribuny, sjezdovky a na další podobná zařízení, 

• dotaci není, bez souhlasu Ministerstva financí, možné poskytovat na nákup 

nemovitostí (pozemků a staveb), 

• dotaci nelze použít na financování investiční akce již dokončené a zkolaudované, 

• poskytnutá dotace podléhá zúčtování se státním rozpočtem za příslušný fiskální 

rok, 

• žadatel o dotaci souhlasí se zveřejněním údajů o sobě v souvislosti s podávanou 

žádostí v rámci PROGRAMU 233510, 

• u akce stavebního charakteru vyšší než 2 mil. Kč. bez DPH investičního i 

neinvestičního charakteru je příjemce dotace povinen umístit na viditelném 

místě státní znak ČR s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za 

podpory MŠMT. 

Toto už je výčet pro příjemce dotací, který je nutné respektovat. Nejzásadnější je bod, 

který říká, že je nutné dotaci vyčerpat ještě v tom roce, ve kterém byla přidělena. Dále je 

velice důležité, že na dotaci není možné čerpat zpětně to znamená tedy na již vystavěné či 

zrekonstruované objekty. Dále je důležité, že dotace není poskytována na předprojektovou 

činnost, která je vždy spojena s určitými náklady. 

Chtěl bych zde ještě uvést základní kriteria pro posouzení žádostí o přidělení dotace. 

Vzhledem k množství sportů, které v současnosti existují se musí zařadit mezi tato kriteria i 

úspěšnost sportovního odvětví. Tento bod je velice choulostivý, protože neexistuje jednotný 
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postup pro posuzování této záležitosti. Existuje určitý výpočet, který zde naznačím, ale mě 

nepřijde zcela objektivní. 

Pro posuzování žádostí podprogramu 233512 se stanovují tato kriteria: 

• kriterium technického stavu zařízení, které slouží k posouzení havarijních stavů 

nebo u modernizací a novostaveb k posouzení nových přínosů, 

• kriterium potřebnosti sportovního zařízení, které zhodnotí potřebnost akce ve 

vazbě na sportovní nebo rozvojové koncepce, 

• kriterium finanční spoluúčasti žadatele stanoví spoluodpovědnost za finanční 

zátěž a za výsledek akce, 

• kriterium zajištění provozu a neměnnosti účelu sportovního zařízení má 

eliminovat "ztracené investice" z nepromyšlených a nezajištěných projektů, 

• kriterium výběru hodnocení posoudí projekt ze specifických pohledů jimiž jsou 

přístupnost zařízení veřejnosti, úspěšnost sportovního odvětví, tradiční sporty 

v místě apod., 

• technické kriterium určí kompletnost projektu a vyloučí projekty nepřipravené 

pro čerpání dotací ze státního rozpočtu.(8,13) 

5.4.1 Podíl úspěšnosti sportovního odvětví 

Podíl úspěšnosti, jak je uvedeno výše je důležitým faktorem pro posouzení o přidělení 

dotace, proto bych chtěl zde naznačit, jakým způsobem se vlastně dospěje k dané hodnotě u 

každého sportovního odvětví. Hodnoty jsou samozřejmě srovnatelné a odlišně se počítají 

sportovní odvětví zaměřující se na jednotlivce a jednotlivá odvětví sportovních her a 

kolektivních sportů. V úvahu se bere i mezinárodní a domácí popularita sportu, potažmo další 

faktory oblíbenosti sportovního odvětví. 

Zde jsou uvedeny základní podmínky pro zařazení do hodnocení: 

- 39 -



• umístění v první polovině účastníků startujících v dané disciplíně, nejhůře však 

do 16. místa, 

• účast minimálně 9 zemí včetně ČR v hodnocené soutěži a nejméně devět soupeřů 

v disciplíně včetně kvalifikace, 

• při účasti 9 až 12 zemí se bodová hodnota výsledku násobí koeficientem 0,5, 

• u turnajových a úpolových sportů musí být dosaženo nejméně jedno vítězství. 

Finální výpočet zní: 

BH = [ ( a x kP112 
) + b] x d x e 

a = základní body za umístění 

b = konkurence v disciplíně 

c = u individuálních sportů - podíl členů družstva, u týmových sportů se jedná o 

koeficient k:P112 (druhá odmocnina počtu členů družstva) 

d = ohodnocení mezinárodní popularity 

e =ohodnocení domácí popularity 

Následující tabulka ukazuje jakým způsobem jsou přidělovány body za umístění (a): 

Soutěž 
Umístění 

1 2 3 4 5 6 7 8 9+ 
OH*+MS 20 16 14 12 10 8 6 4 2 
ME+MSJ 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

MEJ 7,5 6 5,3 4,5 3,8 3 2,3 1,5 0,8 

Tab. 3: Přidělování bodů za umístění ( a ) 

Výše uvedená tabulka je znázorněním přidělování bodů, při čemž je třeba dbát na fakt, 

že u olympijských disciplín se počítá dvojnásobek uvedených bodů. 

Počet startujících Body 

194+ 3 

193-129 2,5 

129-97 2 
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96-65 1,5 

64-49 1 

48-33 0,5 

32-17 o 
16-9 -0,5 

Tab. 4: Konkurence v disciplíně ( b ) 

Ohodnocení za podíl členů družstva ( c ): 

V případě, že se na jednom výsledku podílelo více sportovců, například dvojice, 

štafeta, družstvo, pak je k předchozímu přičten 1 bod za každého dalšího sportovce. U 

kolektivních sportovních her se započítává koeficient s druhou odmocninou u počtu hráčů 

podle zápisu z utkání. 

Ohodnocení mezinárodní popularity ( d ): 

1. celkový součet bodů se násobí počtem členů příslušné mezinárodní sportovní 

federace dělený 100, 

2. u výpočtu základních bodových hodnot za umístění se započítává počet 

členských zemí MSF na příslušné soutěži samostatně pro každý rok 

v tříletém období. 

Ohodnocení domácí popularity ( e ): 

Domácí popularita je pro sportovní svaz stanovena rozborem bodového hodnocení -

expertíze odborníků (předsedové svazu, expert TVS), kriteria struktury odvětví a řízeným 

veřejným průzkumem. Každá část je hodnocena v rozpětí 0-5 bodů.(15) 

5.5 Financování klubové činnosti 

Ve většině tělovýchovných jednot a sportovních klubů je velice hojně využívána 

dobrovolná práce, kterou jsme si rozebrali v předešlé kapitole. I tato práce, pomineme-li 

ostatní výdaje, však potřebuje nějaké finanční krytí. Zde jsou rozhodující zdroje. Rozdělují se 

na vlastní a cizí, ale také peněžní a nepeněžní. Zdroje samozřejmě získáváme z příjmů a to 

z hlavní činnosti a z vedlejší činnosti tedy daňové a nedaňové příjmy. Blíže si tuto 

problematiku rozebereme v následujících podkapitolách.(8) 
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5.5.1 Tradiční příjmy 

Nejčastější variantou příjmu do klubové pokladny JSou členské příspěvky. 

Rozdělujeme je zpravidla na: 

1. zápisné, platí se pouze jedenkrát ročně a je to poplatek za evidenci nového 

člena při vstupu do klubu, 

2. členské příspěvky, platí se jedenkrát ročně, 

3. oddílové příspěvky, slouží čistě k financování činnosti oddílu. 

Poplatek za nového člena je tedy způsoben určitými náklady při zanesení člena do 

evidence ať už klubové či svazové. Nejčastější varianta příspěvku jsou členské příspěvky. 

Platí se jedenkrát ročně a členům díky tomuto poplatku je umožněno využívat majetek a 

zařízení klubu. Oddílové příspěvky by se daly chápat jako registrační poplatek při zapisování 

klubu na turnaj. Výši těchto všech příspěvků stanovuje valná hromada klubu. Výše členských 

příspěvků se stanovuje podle finanční náročnosti sportovního odvětví, ale také podle 

zastřešující organizace. Nejvyšší příspěvky se platí ve velkých městech, na vesnicích naopak 

nejnižší. Dále je skupina obyvatel, kteří platí příspěvky, ale nesportují. Výše těchto příspěvků 

je zpravidla nižší a tito obyvatelé mají status pasivní člen. 

Další formou příjmu do klubové pokladny jsou dary. členové klubu nebo tělovýchovné 

jednoty dávají dary v zájmu rozvoje služeb poskytovaných klubem, jednají tak ve vlastním 

zájmu. Jedná se o dary peněžní a nepeněžní, ale bez nároku na adekvátní protislužbu. Tito 

členové zpravidla mívají hluboký osobní vztah k danému klubu a tak například platí členské 

příspěvky i po ukončení své aktivní činnosti v klubu nebo TJ. V současnosti jsou však 

nejrozšířenější nadační fondy, do kterých členové i nečlenové posílají peníze a vedení klubu 

pak z tohoto fondu přiděluje finance na jednotlivé účely. 

Obecně nejrozšířenější formou daru jsou příspěvky municipalit. Obce tak pomáhají 

svými nepeněžními dary v rozvoji TJ nebo SK, ale velice záleží na vztahu klubu a obecního 

zastupitelstva. Tyto příspěvky jsou zpravidla využívány na venkově, kde v jedné vesnici není 

více než jedno sportovní odvětví nebo jedna tělovýchovná jednota. Takové prostory, které 

pomohlo vybudovat obecní zastupitelstvo svým darem, je dále zpravidla využíváno i místní 

základní školou. V daných prostorách totiž probíhají hodiny tělocviku nebo se v daném 

objektu uspořádá zápas mezi dvěma sousedními školami. 
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V neposlední řadě je nutné zmínit příspěvky od zastřešujících organizací jako je 

ČSTV, Sokol atd. Tyto organizace jsou spoluvlastníky sázkové společnosti Sazka a.s. a díky 

tomu disponují finančními zdroji nezávislými na jiných finančních subjektech. Tyto 

příspěvky se poskytují pro administrativu spojenou s vedením klubu, ale i pro různé opravy 

ploch a areálů. I v této kategorii se objevují nepeněžní dary. Pro výstavbu nové hokejbalové 

arény nám ČMSHb poskytnu! nepeněžitý dar ve výši několika set tisíc korun. Jedná se o 

použité mantinely, které stále odpovídají normám a nehodily se do nového způsobu ukotvení 

mantinelů na rekonstruovaném hřišti na Palmovce. 

Dalším příjmem klubu je ještě výnos ze vstupného jakožto jedním z tradičních výnosů. 

Výše vstupného se pohybuje v závislosti na kvalitě soutěže a také podle toho, o jaký sport se 

jedná. Sportovních odvětví, kde neexistuje žádné vstupné už v dnešní době není mnoho, leč 

hokejbal je jedním z nich. Díky malé popularizaci a téměř nezájem o televizní vysílání má 

hokejbal velice málo fanoušků a tudíž se na každý zápas nejvyšší soutěže vždy sejde pouze 

hrstka skalních příznivců hokejbalu. Tento problém by podle mého názoru řešilo dobrovolné 

vstupné, které se nezahrnuje do daně z příjmu TJ. Pomohlo by to částečně naplnit klubovou 

pokladnu pro pořízení několika málo věcí pro hráče, anebo takto vybrané peníze by mohly 

sloužit pro udílení odměn hráčům. Na každý zápas se sejde přibližně 50 lidí a kdyby vstupné 

činilo 10,- Kč, vybralo by se na vstupném 500,- Kč za každý zápas. Pokud domácích zápasů 

je minimálně 14, znamená to, že by se na vstupném vybralo přibližně 7.000,- Kč, což už není 

zanedbatelná částka. 

Nemalým příjmem do klubové pokladny je startovné. Pro klub, který často pořádá 

turnajové soutěže je tento příjem signifikantní. Pokud klub vlastní hřiště, na kterém turnaj 

uspořádá, příjmy bývají vysoké. Pokud bude turnaj uspořádán ze čtyř skupin po čtyřech, 

postupovat budou dva týmy nejlépe umístěné ve skupině to znamená, že do hlavní soutěže 

postoupí osm mužstev, které se utkají vyřazovacím způsobem o první místo a pohár pro 

vítěze. Dohromady se tedy bude hrát 24 zápasů ve skupinách plus dalších osm zápasů 

v hlavním turnaji (počítá se i se soubojem o třetí místo). Celkem je to tedy 32 zápasů ve dvou 

dnech. Pokud klub vlastní dvě hřiště, jedná se tedy o osm zápasů na jednom hřišti za den, což 

je vcelku přijatelné. Jeden zápas ve zkrácené turnajové době trvá hrubého času přibližně 

hodinu. Pokud startovné bude činit pro jeden tým 2.500,- Kč, vybere se dohromady 38.000,

Kč. Odměny pro čtyři rozhodčí budou činit 12.000,- Kč (jeden rozhodčí cca 3.000,- Kč za oba 

dny) plus odměna pro časomírového rozhodčí je nižší, tam se počítá s odměnou 1.000,- Kč 

pro jednoho za oba dny. Celkové náklady tedy jsou v tuto chvíli 14.000,- Kč. Dále je nutné 
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počítat režijní náklady, které však zpravidla nepřesáhnou 1.000,- Kč. Odměny pro první tři 

týmy mohou být v celkové hodnotě 10.000,- Kč. V tuto chvíli za dva dny klub vydělal 

13.000,- Kč, dále je nutné počítat s výdělky z občerstvení a také, což je neméně důležité, tato 

akce přitáhne spousty diváků, čímž se zvýší popularita sportovního odvětví, je možně, že díky 

tomu se i navýší členská základna. Pokud klub uspořádá dva turnaje za sezónu, zajistí si tím 

likvidní prostředky, které pomohou hradit režijní náklady spojené s fungováním klubu. 

Posledním příjmem je úrok z vkladů na běžném účtu. Při současném úročení se však 

nejedná o příliš vysoký výnos a tento fakt nezmění ani možnost otevření termínovaného 

vkladu. 

5.5.2 Doplňkové činnosti 

U doplňkových činností klubu je velice důležité sestavení stanov, které určuje, které 

příjmy budou a které nebudou zdaňovány. Příjmy plynoucí z hlavní činnosti o.s. nejsou podle 

zákona o dani z příjmu předmětem daně. Záznam o hlavní činnosti SK nebo TJ či jiné 

neziskové organizace nalezneme ve stanovách. 

Prvním důležitým příjmem jsou sponzorské příspěvky. Tímto způsobem získává klub 

finance na provoz. Protislužby bývají různé formy propagace (loga na dresech, mantinelech 

apod. anebo propagace formou klubových novin, webových stránek, fan shopů atd.). Tato 

činnost je považována za vedlejší zdroj příjmu a je tudíž zdaňována. 

Příjmem, který se však do výše získávané částky na území České Republiky nemůže 

porovnávat se zahraničím, jsou příjmy plynoucích z nákupů drobných upomínkových 

předmětů. Tento fakt je samozřejmě odvislý od množství zájemců o toto sportovní odvětví a 

je spojen s masovou medializací tohoto sportu. Pokud by kluby v současné době měly vyrábět 

upomínkové předměty pro hrstku svých příznivců, byly by tyto předměty drahé. Při rostoucím 

počtu příznivců by se to začínalo vyplácet. 

Nájernné z klubových zařízení v České Republice je také ojedinělým jevem, protože 

až doposud byly hokejbalové arény majetkem základních škol, u kterých byly postaveny nebo 

byly majetkem městských částí či jednotlivých municipalit. Až teprve v nedávné době se 

začínají stavět arény pod záštitou tělovýchovných jednot a teprve takové arény přinesou do 

klubové pokladny nějaké peníze za pronájmy ploch kupříkladu na trénink. 

Poslední příjem z této kategorie zdrojů financí jsou bankovní úvěry. Většina TJ nebo 

SK má již samozřejmě nějaký majetek, kterým by mohli ručit, leč úroky jsou tak vysoko 

nastavené, že je prakticky nemožné pro kluby tyto úroky uhradit. Většina klubů se tudíž 
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takové formě úvěru vyhýbá, protože hrozí exekuce na majetku v případě nesplácení úvěru. O 

tento úvěr si zpravidla žádají kluby, které pořádají nějakou větší akci a peníze se jim vrátí až 

po skončení této akce. V tu chvíli klubu spíše potřebuje druh překlenovacího úvěru, aby tak 

pokryl výdaje spojené s pořádáním akce. 

5.5.3 Speciální aktivity 

Do této skupiny se řadí například různé akce, které nejsou přímo spojeny se sportovní 

aktivitou. Jedná se o různé společenské akce, ale také burzy, při kterých je rozprodáváno 

nepotřebné a použité zařízení či vybavení klubu. Řadí se sem i výpomoc členů klubu při 

opravě veřejného majetku, příjem plynoucí z této činnosti je zpravidla nepeněžitý. 

Do této kategorie spadá i pořádání tréninkových táborů nebo pořádání sportovních 

kurzů. Jsou to akce pořádané pro nečleny klubu, při kterých je důležité, aby si svěřenci 

osvojili základní dovednosti. Tyto aktivity přilákávají další a další zájemce o dané sportovní 

odvětví a tím zvyšují povědomí o daném odvětví. 

V poslední řadě patří do této skupiny také prodej občerstvení vyrobené členy klubu 

pro občerstvení na místě konání třeba i dobročinné akce. 

Příjmy klubu se podle těchto tří článků dělí na vázané příjmy, tedy příjmy plynoucí 

z hlavní činnosti klubu a příjmy plynoucí z doplňkové klubové činnosti a jsou také podle toho 

zdaňovány. 

Speciálním příjmem do klubové pokladny jsou dotace a jiné příspěvky. Dotace 

samozřejmě nejsou zdaňovány. Vliv dotací na příjmy klubu si popíšeme níže. 
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6 Plánování a příprava projektu 
Jelikož je investice do nového sportoviště značně nákladnou záležitostí, je nutné tedy 

ještě před zahájením příprav provést důkladnou analýzu, která by měla hlavně eliminovat 

možná rizika v budoucnosti. Plán musí být realizovatelný a propracovaný, protože zde se 

jedná o dlouhodobou investici. Dané sportoviště přetrvá déle než jen několik sezón. Do plánu 

je nutné zahrnout i alternativní využití sportoviště, to je tedy takové, ke kterému nebylo 

primárně určeno. V případě hokejbalové arény se dá i přemýšlet o možnosti využití takového 

hřiště kupříkladu na box-lacrossové zápasy anebo na utkání v nepříliš rozšířeném sportu jako 

je roll-hockey. 

Je tedy nutné počítat do budoucna s takovou kapacitou, aby příjmy z pronájmů zcela 

uhradily režijní náklady spojené s údržbou sportoviště. Z tohoto důvodu máme v plánu 

vybudovat hřiště dvě, jedno pro mistrovská utkání a druhé pouze na tréninkové jednotky. 

Nejprve je v plánu nutné určit současný stav poptávky, ale také nabídky v regionu, ve kterém 

uvažujeme, že sportoviště vybudujeme. Tento proces se nazývá pasportizace sportovní 

infrastruktury. 

Dále je nutné odhadnout budoucí vývoj poptávky. To bývá často kamenem úrazu, 

protože člověk pohybující se v daném sportovním odvětví je často zaslepen a nedokáže 

odhadnout možnou budoucí poptávku. Odhady se tak někdy stávají pouze zbožným přáním. 

Do této úvahy se zahrnuje analýza aktivní členské základny. Analýza zjišťuje okolnosti typu: 

• jaké skupiny provozují daný sport, 

• jak často, 

• v jakém časovém horizontu, 

• jaké vybavení potřebují. 

Zjednodušeně by se proces plánování dal shrnout následujícím grafem: 

Graf 6: Proces plánování sportovní infrastruktury 
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Mezi další klíčové faktory ještě patří diváci. Sport je hned po aktivních účastnících 

samozřejmě určen pro diváky. Zároveň se tedy musí počítat s umístěním, ale také 

s předpokládaným počtem. Na začátku plánovacího procesu je tedy nutné nalézt odpověď pro 

následující otázky: 

• kdo je divák, 

• co hledá na stadionu, 

• jak lze zvýšit jejich počet? 

S architektonické návrhy a investiční záměry můžeme začít uskutečňovat hned jakmile 

budeme znát odpovědi na těchto několik otázek. Musí však reflektovat získané informace. Na 

druhou stranu finanční prostředky musejí být alokovány rozumně a hospodárně při zachování 

všech budoucích prožitků, které bude nové sportoviště přinášet jejím aktivním uživatelům, ale 

i divákům. 

Základním předpokladem pro vývin jakéhokoliv sportovního odvětví je zajištění 

dostatečného počtu aktivních členů. Je tudíž nutné rozšířit tento sport mezi maximální počet 

obyvatel. Je nutné zajistit dostatečný počet sportovišť, protože je dokázáno, že průměrný 

občan je ochoten věnovat sportovnímu vyžití jen určitou limitovanou část svého volného 

času. Sportoviště tedy musejí být dosažitelná pro maximální počet obyvatel, což je zpravidla 

zajištěno skvělou infrastrukturou. 

Umístění sportoviště by tedy v první řadě mělo respektovat dostupnost zařízení. 

Posuzuje se zde návaznost na městskou hromadnou dopravu, ale také počet parkovacích míst. 

Při městské výstavbě by měla být infrastruktura vhodně začleněna do zelených městských zón 

a měla by být v propojení s dalšími sportovními objekty, v praxi to představuje propojení 

hřišť, sportovních hal a krytých bazénů v blízkosti školy na dobře dostupném místě 

v dosažitelnosti městské hromadné dopravy. Takovým spojením je možné zajistit, že volný 

čas na daném sportovišti budou trávit nejen mladí sportovci, ale také sportovně aktivní rodiče. 

V obou případech by se nemělo zapomínat na handicapované spoluobčany a zpřístupnit jim 

takové zařízení. 

V takovém případě existuje však jeden problém. Pokud se takový komplex vystaví na 

řídce obydleném místě, budou si daná sportoviště navzájem konkurovat a nedojde k naplnění 

jich kapacity. Také je nutné posoudit o jaké sporty je mezi obyvatelstvem daného regionu 

zájem. Důležitá je trvalá poptávka co nejširšího spektra uživatelů všech věkových skupin. 
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Výstavba multifunkčních zařízení však s sebou přináší obrovskou počáteční investici a 

může navíc způsobit termínové či organizační kolize. V současné době se začínají rozšiřovat 

taková zařízení po vzoru zahraničí. Zářným příkladem je Sazka aréna, která v případě 

přestávky HC Slavia Praha připraví arénu pro jiné sportovní odvětví (např. zápas Final Four) 

či dokonce pro koncert. Na rozdíl od arén je velice problematické zajistit alternativní využití 

stadiónů. Je poměrně těžké využít otevřený stadión pro nějakou kulturní akci, protože jeho 

kapacita zdaleka převyšuje možný počet návštěvníků. Omezení pro kulturní účely způsobuje 

časté využití stadiónu či arény domácím týmem, který tak blokuje většinu kapacity. 

V této fázi projektu je nutné zamyslet se i nad možným financováním chodu 

sportoviště. Pomoci nám v tom mohou tři různé kategorie příjmů: 

• příjmy ze vstupného, 

• ostatní příjmy, 

• podpora z veřejných rozpočtů. 

Co se týká příjmů ze vstupného, tak ty jsou v hokejbale všeobecně na velice nízké 

úrovni. Na většině hokejbalových arén se neplatí vstupné žádné, někde pouze dobrovolné. 

Do ostatních příjmů řadíme pak příjmy plynoucí ze sponzorství, pronájmů atd. 

V dnešní době máme nepřeberné množství možností, jak sponzorovat tým. Příjmy z pronájmů 

mohou být různé. Od jednorázových akcí až po pravidelné pronájmy spřátelených klubů. 

Do poslední kategorie se řadí hlavně investice. Ty jsou rozděleny na investiční a 

neinvestiční . Neinvestiční dotace pomáhají financovat vedení klubu a jeho režijní náklady 

spojené ať už s jednorázovou turnajovou akcí či s celoročním vedením mládežnického týmu. 

Jsou to tedy veřejné rozpočty státu. Zde je ale nutné počítat, že čerpání takové dotace 

znamená konkurenční výhodu a tedy určitou deformaci tržního mechanismu. Zde se díky 

čerpání dotace otevírají pro klub možnosti, které dříve nebyly dostupné, jedná se především o 

investici zaměřenou na zlepšení tréninkových facilit, zajištěním adekvátního prostředí klub 

maximalizuje potenciál hráčského kádru a v neposlední řadě přitahuje i hráče ostatních celků 

z klubů, kde takové klubové zařízení není k dispozici. Projekt ucházející se o tuto podporu 

však musí splnit několik následujících kriterií: 

1. potřebná částka nesmí být příliš velká, 
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dále zimní stadion na Lužinách, kde v současné době provozuje veškeré aktivity tým Kert 

Park Praha, ale zároveň je na zimním stadionu tak trochu trpěným týmem, jak jsem již 

předeslal v předchozím textu, protože výstavba zimního stadionu byla původně pro lední 

hokej, což však hygienik dočasně nepovolil než se provedou určité úpravy. V dnešní době je 

už stadion provozu schopný, proto se jedná o výstavbě nového hřiště v oblasti Lužin, kde 

v předchozích letech sídlil tým HC Sport Park Praha, který se spojil s týmem HC Kotelna a 

utvořil tak současný tým HC Kert Park Praha. Další hřiště je umístěno v Malešicích, ale i tam 

je nájemní smlouva trochu labilní, každoročně se PSHb pře s majitelem dané arény. Majitel 

totiž chce nechat hřiště zpřístupněné jinému sportovnímu odvětví a to konkrétně lacrossu. 

Poslední pražská aréna je situována v Čimicích, kde sídlí tým SK Spectrum Praga. Toto je 

tedy kompletní výčet použitelných arén. Snažíme se tento počet rozšířit a samozřejmě 

odpoutat hlavní dění od areálu na Palmovce, který je co se týče vybavení absolutně 

nevyhovující pro většinu extraligových týmů a kde se hraje většina zápasů pražských soutěží, 

ale i extraligových zápasů. 

Areál TJ Kovo Praha je umístěn v ulici Pod Třebešínem, což je klidná čtvrť s množství 

rodinných domů. To by mohlo hokejbalu zvláště pomoci a to hlavně díky novému okruhu 

potenciálních diváků. Je tedy nemyslitelné, jak jsem psal v předešlém textu, aby fanoušek 

týmu z Jižního Města jezdil fandit na druhý konec Prahy a tak se snažíme taktéž přiblížit tuto 

hru co nejširšímu spektru diváků a snažíme se umístit arénu do míst, kde hokejbal nikdy 

v historii nebyl. Pomohlo nám v této činnosti i vedení TJ Kovo Praha, které navrhlo umístit 

arénu přímo v areálu jednoty. Zájem o hokejbal by totiž mohl přinést i zájem o jiná sportovní 

odvětví, která jsou situována v tomto areálu. Nabízí se jich hned několik (aerobic, karate, 

cyklistika). 

Zde tedy vznikl první nákres budoucích dvou arén v Třebešíně. Počítá se přesunutí 

veškerých celků hokejbalového oddílu TJ Kovo Praha z Palmovky do tohoto nového areálu. 

Nákres hřiště je umístěn v příloze č.2. V příloze č.l je tedy zakreslen stav před naplánováním 

dvou arén. Ty tedy jsou umístěny nedaleko železniční trati v hustém porostu nízké křoviny. 

Se zarovnáním povrchu se samozřejmě taktéž počítá, ale to uvedu vše přehledně v jiné 

příloze. Uprostřed nákresu vidíme velký ovál, který je v současnosti používán k tréninkovým 

účelům dráhových cyklistů. U tohoto oválu je vystavena budova, která slouží jako hotel a 

zároveň jako restaurace, tedy místo odpočinku pro návštěvníky soutěží, o které v historii TJ 

Kovo Praha není nouze. O pohodlí diváků je tedy už v tuto chvíli postaráno. Z dalších dvou 
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stran je pozemek lemován ulicemi Nad Třebešínem III a Na Třebešíně. Před hotelem je v tuto 

chvíli plocha určená pro parkování. 

Z přílohy č.2 je tedy patrné umístění a orientace obou hřišť. Hned u hřiště "východ" 

bude umístěna provozní budova, která bude zajišťovat veškeré nároky na správu a vedení 

arén, ale také bude poskytovat hráčům adekvátní služby. V první řadě je to stálá šatna, tedy 

stálé prostředí, ve kterém bude mít každý hráč svůj prostor, šatny pro ostatní týmy včetně 

sprch, posilovna, tělocvična, ale i prostor pro nutnou administraci. Na odstavné ploše ihned 

před budovou bude několik parkovacích míst především pro stálé návštěvníky a fanoušky 

hokejbalu. 

Dále do přílohy umisťuji detailní nákres hokejbalové plochy. Konstrukce střídaček, 

boxu pro zapisovatele, trestné lavice, mantinelů a jejich ukotvení je patrné z obrázků 2, 3, 4, 

5, 6 a 7. 

6.1.1 Hokejbalové plochy 

Obr. 2: Nákres herní plochy 

Hokejbalové plochy budou o rozměrech 52 x 26 metrů a budou tak jen o něco menší 

než současná plocha hřiště na Palmovce. Tento rozměr byl zvolen díky tomu, že magistrát 

hlavního města Prahy poskytl TJ Kovo Praha pro výstavbu starší mantinely, které dříve byly 
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v použití městskou částí Prahy 8 na Palmovce. Čísla na nákresu označují rozměry a počet 

použitých dílů mantinelů. Jsou zde naznačena i místa pro střídačky, boxu časoměřičů, ale i 

trestná lavice. Plochu arény bude pokrývat hlazený asfalt pokrytý nátěrovou hmotou a hřiště 

bude přirozeně spádované, aby se na ploše nezdržovala voda. Nátěrová hmota bude ze 

speciální neklouzavé hmoty, aby tak půlící čára, čáry brankové a čáry oddělující třetiny hřiště 

neklouzaly, z čehož mohou vzniknou nepříjemná zranění. Vše vidíme přehledně znázorněné 

na obrázku 2. 

Na následujícím obrázku č. 3 je vidět systém výstavby herní plochy spolu s ukotvením 

mantinelu k rostlé zemině. A z nákresu jdou i poznat různé šířky jednotlivých vrstev. Nejprve 

bude plocha zarovnána do vodorovné polohy a dojde k navezení štěrkopísku. Již v této fázi 

dojde k mírnému spádování dané plochy. Plocha se dále zpevní podkladním štěrkem, aby se 

tak zamezilo propadům částí herní plochy. Podkladní štěrk pokryje spodní asfaltová vrstva, 

která je ještě poměrně hrubého charakteru. Tuto vrstvu můžeme spatřit například při frézování 

asfaltové vozovky. Horní asfaltovou vrstvu, která je o poznání jemnější a je pečlivě vyhlazena 

válcovacím strojem. Tato vrstva je poté pokryta nátěrovou hmotou, která zajistí optimální 

skluz plastového balonu na čepelích hlavně domácích hráčů a zároveň dostatečnou adhezi na 

styčné plochy hráčské obuvi. Na tomto obrázku je vidět i ukotvení mantinelu, které si však 

upřesníme v následující kapitole. 

--- Štěrkopísek 

--- Rostlá zemina 

Obr. 3: Skladba povrchu 
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6.1.2 Mantinely 

Obrázky č.4 a 5 ukazují jakým způsobem budou ukotveny mantinely. Jsou zde 

znázorněny pohledy z vnější strany, ale i příčný řez mantinelu stejně tak jako pevné uchycení 

k rostlé zemině tedy k podloží. 

- ·---·-... --- .,.---...----...---q- ......... 

Plexisklo 

Homípřícel 

Střední přícel 

Stoj)<.a 
Spodní příčel 

Obr. 4: Pohled na mantinel z vnější strany 

Na obrázku č. 4 je znázorněn pohled na mantinel z vnější strany. Celková výše 

mantinelu bude 122 cm a navazovat bude plexisklo do výše 322 cm. Mantinely jsou 

vyztuženy spodní, střední a horní příčelí. Příčele jsou spojeny stojkou, která zajišťuje spojení 

pří čelí a ukotvení mantinelu k podloží. 

Detailní ukotvení mantinelu je patrné z příčného řezu (obrázek č. 5). Do předem 

vyhloubených jam jsou zapuštěny kotevní prvky, které jsou pomocí patních ploten spojeny se 

stojkami. Je nutné ukotvit mantinely pevně, aby se při enormní zátěži nevylamovaly z podloží 

jako se v současné době děje v areálu na Palmovce. Samotná plocha mantinelu je tvořena 

tvrzeným plastem. 

Stabilita mantinelů a herní plochy je základem k perfektnímu hřišti. Je samozřejmé, že 

používáním se hřiště znehodnocuje, ale pokud je základ hřiště kvalitní, pak už stačí pouze 

pravidelné opravy, které už nevyžadují tak vysokou investici v řádu milionů korun. 
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1 

Obr. 5: Příčný řez mantinelem 

6.1.3 Hráčská a trestná lavice 

Plexisklo 

Stojka 

Stojka 

Homípříčel 

Mantinel 

Středtú příčel 

Stojka 
Spodtú příčel 

Kotva 

Beton 

Vzhledem k faktu, že na hře se může podílet podle vyplněného zápisu o utkání až 22 

hráčů, je nutné projektovat i místo, kde budou hráči odpočívat mezi jednotlivými částmi, ve 

kterých mohou zasáhnout do utkání. Hokejbal se hraje v počtu 5 hráčů plus jeden brankář, a 

proto většina hráčů je umístěna právě na hráčské lavici, kterou je možné vidět i z obrázku č. 2. 

Podle následujícího obrázku je hráčská lavice zastřešená. Vzhledem k tomu, že převážná část 

hokejbalové sezóny je umístěna v listopadu nebo na jaře, tak deště jsou velice častým 

průvodním jevem každého zápasu. Hráčská i trestná lavice jsou tedy samozřejmě zastřešené. 

Obr. 6: Řez hráčskou lavicí 
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Hráči samozřejmě neodpočívají vstoje, tak mají možnost usednout na lavici, která je 

vyvýšená, sedací plochu má 52 cm nad zemí. Poskytuje tedy i sedícím hráčům přehled o 

aktuálním dění na hrací ploše. Na každé hráčské lavici budou samozřejmě umístěny vstupní 

dveře na herní plochu, jejichž nákres se mi bohužel nepodařilo zajistit. 

Obr. 7: Box zapisovatele 

Box pro zapisovatele a časoměřiče společně s oběma trestnými lavicemi jsou řešeny 

naprosto stejným způsobem. Jediný rozdíl je v umístění malého stolku, aby tak zapisovatel 

mohl vykonávat svou povinnost i při dešti ochráněn před vnějšími vlivy. Stolek je dlouhý 100 

cm, poskytuje tak dostatek prostoru pro panel ovládající světelnou tabuli a časomíru, ale 

zároveň poskytuje i dostatek místa pro umísťování poznámek do vlastního bloku a jejich 

zanášení do zápisu o utkání. 

2500 2500 

Domácí Hosté 
Zapisovatel 

Obr. 8: Trestná lavice 

Pro ilustraci vkládám i půdorys trestné lavice spolu s boxem zapisovatele. Z půdorysu 

vidíme, jak jsou stany soupeřících celků odděleny právě boxem pro zapisovatele. I z tohoto 

půdorysu můžeme zjistit, že stolek pro zapisovatele je 100 cm široký, poskytuje tedy opravdu 

dostatečnou plochu pro zapisovatelovu práci. 
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ostatní kce 300 

přesuny hmot 120 

Celkem 4135 
izolace proti vodě a chemikáliím 200 

kce tesařské a truhlářské 130 

kce ocelové a klempířské 500 

nátěry 125 

Celkem 955 
silnoproud a osvětlení 630 

slaboproud 230 

Celkem 860 

Provozní budova 4.805.000 

zemní práce 105 

základy 245 

svislé a kompl. kce 690 

vodorovné kce 490 

úpravy povrchů 270 

ostatní kce 175 

přesuny hmot 110 
Celkem 2085 
izolace proti vodě a chemikáliím 65 

izolace tepelné a akustické 120 

povlakové krytiny 95 

ZTl 325 

kce tesařské a truhlářské 295 

kce ocelové a klempířské 725 

obklady a dlažby keramické 290 

podlahy povlakové a ze synt. hmot 170 

nátěry a malby 75 

Celkem 2160 
silnorpoud 245 

slaboproud 70 

VZT 120 

regulace M+R 125 
Celkem 560 

Zastřešení 3.643.000 
zemní práce 35 

základy 129 

svislé a kompl. kce 399 
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vodorovné kce 154 

úpravy povrchů 298 

ostatní kce 80 

přesuny hmot 46 

Celkem 1141 

izolace proti vodě a chemikáliím 35 

izolace tepelné a akustické 94 

kce tesařské a truhlářské 322 

kce ocelové a klempířské 892 

krytiny 431 

nátěry a malby 175 

Celkem 1949 

silnoproud 168 

slaboproud 35 

ocelové kce 350 

Celkem 553 

Celková cena 14.398.000 
Tab. 5: Rozpočet k investičnímu záměru výstavby hokejbalového stadionu 

Rozpočet k investičnímu záměru výstavby je součást žádosti o přidělení grantu, tedy je 

nutné odhadnout výši jednotlivých částek a je nutné pečlivě promyslet, co bude nutné učinit. 

Ke konstruování těchto cen byla použitá ideová studie a ukazatele průměrných orientačních 

cen stavebních prací. 

Provozní budova by tedy měla být plně pokryta soukromým investorem, tudíž 

podmínku 70% čerpání státní dotace bychom splňovali. 70% ze 14.398.000,- Kč je tedy 

4.319.000,- Kč a předpokládaný náklad na výstavbu administrativní budovy je 4.805.000,

Kč. Soukromý investor tedy zajistí více jak 30% z celkových předpokládaných výdajů. 

Počáteční výdaje však nezahrnují částku spojenou s vydáním peněžních prostředků na 

vybavení budovy a hráčského zázemí. 

6.4 Provoz hřiště 

V současné době většina hokejbalových hřišť má majitele, provozovatele a nájemníky. 

Provozovatel si pronajme areál a od nájemníků musí samozřejmě obdržet více než je cena 

nájemného. Tento fakt zdražuje všechny takto vlastněné plochy. Vzhledem k faktu, že TJ 

Kovo Praha by se stalo majitelem herní plochy, je zde vysoká šance, že pronájmy tohoto 
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areálu budou levnější. Zkusil jsem proto vytvořit odhadovanou cenu pronájmu tak, aby se 

plně pokryl provoz areálu a zároveň bylo možné splácet úvěr, v případě, že bude nutné nějaký 

pořídit, jak jsem nastínil v předchozí kapitole. 

6.4.1 Výdaje v následující sezóně po výstavbě 

Vzhledem k faktu, že bude nutné zajistit pracovníka, který by se staral o údržbu 

plochy a přilehlého okolí je nutné s výdaji počítat. Osvětlení herní plochy v zimních měsících 

se také promítne do náročnosti vedení takového areálu, zvláště jsou-li plochy hned dvě. 

V současné době TJ Kovo Praha platí přibližně 166.000,- Kč za pronájem hřiště 

současnému provozovateli areálu na Palmovce. Tyto peníze samozřejmě budou ušetřeny a 

vloženy do údržby hřiště. Rozpočet na jednu sezónu hokejbalového oddílu činí přibližně 

236.000,- Kč. Z těchto ušetřených peněz může být zajištěn provoz arén. Není to však jediný 

výdaj. Je nutné počítat s náklady na cestovné po republice a zároveň osvětlení při trénincích a 

zápasech. Výdaje na výbavu hokejbalových týmu nelze brát v úvahu, až na výjimky si hráči 

zajišťují vybavení vlastními silami a hráčské smlouvy jsou v České Republice také jevem 

ojedinělým. Nějaký finanční obnos také musí být vyhrazen na drobné opravy herního 

zařízení. Mnou předpokládaný výdaj je okolo 250.000,- na jednu sezónu při plném vytížení 

hřiště, tedy okolo 15 různých týmů, které budou mít zájem trénovat alespoň jednou týdně a 

odehrají všechny domácí zápasy v tomto areálu. Se snižujícím se počtem týmu, které chtějí 

mít domácí hřiště v tomto areálu, se výše výdaje na sezónu snižuje. Počítá se s přispěním 

hráčů před započetím sezóny co se týče brigád a jiné pomoci. Pokud každý hráč TJ Kova 

Praha věnuje oddílu 8 hodin svého času, pak při současném stavu to znamená možnost využití 

800 hodin čisté práce, která pomůže zvelebit okolí hřiště a administrativní budovy. 

6.4.2 Příjmy v následující sezóně po výstavbě 

Struktura příjmů, která je patrná u hokejbalového oddílu dnes se radikálně změní tak, 

jako se změní výdaje. V současných příjmech figurují hráčské příspěvky, dotace od městské 

části Prahy 1 O a dotace od ČMSHb. 

V současné době TJ Kovo Praha získává dotace ve výši 70.000,- Kč a to zejména na 

cestovné a na pronájem hřiště. Za jednu sezónu utratí TJ 166.000,- Kč pouze za pronájem. 

Tato částka tedy odpadne, protože bude Kovo trénovat i hrát na svém hřišti. Hřiště však bude 

pronajímat a to levněji než je pronájem v areálu na Palmovce. Dostupnost tohoto hřiště je 

vzhledem k síti MHD dobrá, míst pro parkování je zde více než na Palmovce, počítáme tedy 
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• možnost parkování, 

• hřiště se nachází v ulici N a Třebešíně, 

• možnost využití vybavení klubu (posilovna). 

Při vyjednávání ceny pronájmu za celou sezónu jsme se snažili zohlednit všechny výše 

uvedené faktory a dospěli jsme k závěru o základních sazbách: 

• pronájem na celou sezónu 28 000,- Kč (možnost snížení pro celky nižších 

soutěží), 

• pronájem pouze pro domácí utkání 17 000,- Kč (v závislosti na soutěži, ve které 

je tým přihlášen), 

• pronájem pouze pro tréninky 16 000,- Kč, 

• možnost individuáhúch hodinových sazeb jen pro určitá období, 

• možnost dohody ohledně využití jiných klubových zařízení (posilovna, 

tělocvična), 

• pro mládežnický tým výrazně snížená cena pronájmu, 

• pronájem plochy na mantinelu klubům, tedy možnost zajistit vlastního sponzora. 

Při výpočtu jsme počítali s částečným vytížením celkové kapacity obou hřišť. Při 

průměrné ceně pronájmu na jeden tým 22.000,- Kč je jednoduché dospět k částce 330.000,

Kč. Tato částka je hrubým odhadem příjmu. Ne každý tým bude chtít trénovat, někdo bude 

chtít trénovat 2x týdně, jiný tým bude chtít vést mládež na našem hřišti atd. 

Chceme přitáhnout co nejširší spektrum diváků do našeho areálu a myslím, že právě 

zvýhodňováním mládeže by se to mohlo podařit. Většina maminek a tatínků bedlivě pozorují 

své ratolesti při jejich sportovním výkonu. 

Další zisky chceme vytvořit z dobrovolného vstupného a to hlavně při domácích 

zápasech našich mládežnických týmů, kde se rodiče snaží pomáhat klubu i částkami 

převyšujícími 100,- Kč. Chceme jim tak dát možnost podpořit klub a částečně naplnit 

klubovou pokladnu a zajistit tak lepší podmínky právě pro mládežnické týmy. Možnost 

pronájmu vyhrazeného místa pro parkování bude také novinkou a bude dostupné pro VIP 

členy, sponzory, ale i jiné příznivce klubu za úplatu. Počítáme, že cena jednoho parkovacího 
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místa by se mohla pohybovat okolo 5.000,- Kč za sezónu, kde v ceně bude občerstvení na 

každý domácí zápas zvoleného klubu v ceně 100,- Kč (nápoj a něco k jídlu) a jeden dres 

v domácích barvách se jménem hráče dle vlastního výběru (v ceně okolo 1000,- Kč). Při 

počtu okolo 15 domácích zápasů je to celkem 1.500,- Kč na občerstvení plus 1000,- Kč za 

dres. Náklad pro jedno parkovací místo tedy bude 2500,- Kč a příjem 5.000,- Kč. Počítáme 

zhruba s možností zaparkovat 15 vozů v areálu. Nepočítáme však s plným vytížením 

parkovacích míst. Proto zisk z parkovného odhadnu na 10.000,- Kč (čtyři parkovací místa). 

Stále je zde ještě možnost pojmenovat arénu po našem sponzorovi a zároveň umístit 

logo na mantinel nebo ochranné plexisklo. Dříve tato možnost nebyla právě z důvodu toho, že 

klub nebyl vlastníkem daného sportoviště a tudíž příjem z případné vylepené reklamy nejde 

do pokladny klubu, ale do pokladny provozovatele sportoviště tak jako je tomu v areálu na 

Palmovce. Samozřejmě s rostoucím počtem účastníků roste i cena plochy. Zde chceme však 

ještě nově zavést možnost, kterou jim provozovatel na jiných hřištích nedává a to možnost 

vylepit vlastní reklamu na část mantinelu (pronájem plochy přímo klubům, které plochu 

mohou využít pro prezentaci vlastního partnera). Je to tedy možnost klubů zajistit si vlastního 

sponzora, což přinese zlepšení finanční situace většiny klubů, které tuto možnost využijí. Zde 

je však nutné být obezřetný, musíme respektovat vlastní sponzorské smlouvy a vlastní 

partnery, proto než dojde k výlepu, musí se klub s vedením TJ Kovo Praha poradit a vyjednat 

detailní podmínky a možnosti prezentace partnera. 

Poslední z uvažovaných zisků se týká vybavení klubu. Posilovna bude otevřená pro 

veřejnost s vyhrazenými hodinami pro domácí klub. Areál je umístěn ve vilové čtvrti, proto 

počítám s velkým zájmem o takové kapacity. V této lokalitě dosud není žádná posilovna, 

proto by se naše nabídka měla setkat s odezvou ze strany potenciálních návštěvníků, kteří 

v této době cestují na Želivského za posilováním. 

Otázka financí tedy byla vyřešena ještě než jsme se samozřejmě pustili do sestavení 

investičního záměru, který přikládám v příloze. Hřiště je primárně určeno pro mládež, díky 

koncepční práci jsme schopni zajistit kvalitní budoucnost hokejbalu. To dokládáme i zájmem 

snížit členské příspěvky, pokud k výstavbě hřiště dojde za pomoci grantu z MŠMT, což 

uvádím také v příloze. Mládež je vždy brána jako budoucnost sportovního odvětví a navíc 

musí být o děti postaráno vzhledem k množství volného času, kterým disponují. 
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7 Názory dotázaných a skutečnost 

7.1 Interview s vybranými osobnostmi 

Jak už jsem uvedl v úvodu své diplomové práce, prováděl jsem interview s několika 

významnými osobami v pražského hokej balu, ale zároveň i s osobami významnými pro celé 

hokejbalové dění v republice. Na téma výstavby nového hřiště jsem pohovořil s Tomášem 

Kaprasem, Martinem Kuncem, Michalem Krčkem, Přemyslem Faltou, Petrem Štěpánkem, 

Petrem Zemanem, ale i Jakubem Níčem, trenérem České reprezentace mládežnického týmu, 

který zároveň byl zvolen pro oponenturu mé práce. Tyto dotazníky přikládám na závěr mé 

diplomové práce. Hovory se často ubíraly jiným směrem a tak vzniklo spousty a spousty 

podnětů k zamyšlení, které se i odrazily v této práci. Díky těmto hovorům se mi podařilo 

proniknout ještě hlouběji do dané problematiky a pomohly mi odhalit několik dalších 

spojitostí. 

Některé otázky jsem vynechal vzhledem k postavení daného dotazovaného ke 

skutečnosti. Nepředpokládám, že by někdo, kdo se nepodílí na realizaci výstavby věděl 

cokoliv o možnosti stravování v areálu. U některých dotázaných jsem otázky přidal, u 

některých ubral. Kostra dotazníku tedy zní následovně: 

1. Mysb'š si, že výstavba nového hřiště povede k rozšíření hráčské základny Kova? 

2. Jak to vidíš s hokejbalem po vystavění nového hřiště? Myslíš, že se bude víc lidí 
zajímat o hokejbal? 

3. Půjdou výkony Kova nahoru pokud budou hráči mít lepší zázemí? 

4. Ulehčí provoz vlastního hřiště už takhle napjatému rozpočtu? 

5. Co diváci? Myslíš, že se naučí chodit do Třebešína? 

6. Jak to vidíš s dostupností hřiště pro MHD? 

7. Myslíš, že budou parkovací místa rozhodující pro návštěvnost domácích utkání? 

8. Zkvalitní se herní projev týmů pod zastřešeným hřištěm? 

9. Předpokládám, že v areálu bude možnost občerstvení. Budou mít diváci kam 
zajít na čaj, kafe atd.? 

10. Myslíš si, že by bylo lepší přestavět Štvanici na hokejbalovou arénu? 
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ll. Těšíš se na nové hřiště? 

12. Je jasné, že díky malé propagaci hokej balu v médiích je těžké sehnat dobrého 
sponzora. Myslíš, že s novým hřištěm to bude snazší? 

U některých otázek panovala vzácná shoda, některé otázky však byly i předmětem 

sporu. Rozeberme si nyní odpovědi jednotlivých respondentů. 

U otázky číslo jedna se dotazovaní celkem jednoznačně shodli, že každé nové hřiště 

přiláká určitý počet zájemců ať už je vystaveno v atraktivní lokalitě hustě obydleného sídliště 

nebo vilové čtvrti v našem případě v Třebešíně. Zároveň je však nutné dodat, což mnozí při 

dotazování činili, že nové hřiště není samo o sobě lákadlem a je nutné na výstavbu navázat 

různými akcemi, které by upoutaly pozornost. Není to tak dávno, co se po úspěchu zlatých 

hokejistů ve Vídni a Naganu proháněly tucty malých chlapců po plácku před svým bydlištěm 

s hokejkou v ruce. Ti samozřejmě odrostli a není nikdo, kdo by ovlivnil mladší generace. 

malým dětem je nutné jít příklad a pokud hokejbal bude bavit dospělé, budou svou radost 

z pohybu a soutěžení přenášet nejen na své, ale i cizí ratolesti, čímž se zajistí určitá návaznost. 

Není totiž výjimkou, že se v jednom hokejbalovém týmu sejde otec se synem a zažívají napětí 

ze hry bok po boku tak jako je tomu v případě Petra Zemana a jeho dvou synů Michala a 

Martina. Petrova láska k tomuto sportu přilákala právě jeho dva syny ke stejnému 

sportovnímu odvětví, což není jev ojedinělý. Je tedy nutné mladším jít příkladem, ale dát jim i 

šanci se projevit. Proto je nezbytně nutné na výstavbu navázat různými turnaji ať už 

v žákovských či jiných věkových kategoriích, ale i jak navrhnu! Petr Štěpánek, tak je nutné i 

zkontaktovat místní základní školu s nabídkou vedení zájmového kroužku případně 

poskytnout hřiště pro realizování hodin tělocviku. 

S první otázkou je samozřejmě spojena i druhá, která poodhalila více skutečností. 

Člověk, který hokejbal chtěl hrát, tak už ho hraje. Ostatní je nutné nějakým způsobem 

k hokejbalu přivést. Na tento fakt poukázal i Jakub Níče, který se zamýšlí zda by nemohlo i 

něco jiného přivést lidi k hokejbalu. Jedná se o různé promo akce, které samozřejmě budou 

podpořeny kvalitními službami směřovanými k pohodlí ať už hráčů, tak i diváků. Martin 

Kunc odpověděl, že to alespoň lidi donutí se zamyslet proč vlastně se neustále snažíme o 

rozvoj sportu, stavíme nová sportoviště atd. Každý racionálně uvažující člověk ví, že mládež 

disponuje obrovským množstvím volného času, který je nutné vyplnit smysluplnou aktivitou. 

To pomůže i snížit výskyt socio-patologických jevů (drogy, vandalství, krádeže ... ). Aktivita 
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Krček, vedoucí celé hokejbalové sekce, vidí v zastřešení obrovský posun dopředu. Je možné 

zkvalitnit celkový herní projev, otázkou však nadále zůstává herní projev na domácích 

hřištích soupeře, což už jsem nastínil v předchozí kapitole. 

Možnost, která se naskytla, tedy přestavba zimního stadionu na Štvanici, rozpoutala 

obrovské dohady v řadách činovníků jednotlivých klubů. U této otázky jsem s většinou 

respondentů teoretizoval, ale to by vystačilo na jinou diplomovou práci. Realita je taková, že 

samotná oprava by byla nesporně nákladnější než výstavba nového sportoviště a údržba 

takového stadionu by vyžadovala obrovské příjmy klubu. V současné sobě, stejně tak jako 

poznamenalo několik mých respondentů, není tak bohatý klub, který by si správu takového 

zařízení mohl dovolit. Je to tedy myšlenka přímo utopická a téměř všichni respondenti se na 

tom shodli. Každý z nich se těší na nové hřiště a těšil by se na nové hřiště i kdyby stálo 

kdekoliv, protože to znamená rozvoj hokejbalu. 

V pořadí dvanáctou otázku velice dobře shrnul do několika slov Michal Krček. 

Upozornil na fakt, že stávající areál na Palmovce je nevyhovující pro televizní přenosy a tak 

se budeme snažit vytvořit lepší podmínky v novém areálu. To by mohlo pomoci při 

vyjednávání s Českou Televizí, která v minulosti nabídla několik televizních přenosů. 

Vlastnictví určitých prostor (například mantinelových ploch) nám samozřejmě otevírá další 

možnosti uzavírání sponzorských smluv, které v minulosti byly nemyslitelné. Stejný názor 

zastává i Martin Kunc. 

7.2 Současný stav financí 

Ohledně stavu pokladny hokejbalové sekce jsem se dotázal účetní TJ KOVO Praha 

paní Svobodové. V sezóně 2006/2007 klubová pokladna je dokonce v přebytku o několik 

desítek tisíc, ale to jen díky usilovné práci hlavně Michala Krčka a jemu podobných, kteří se 

snaží získávat peněžní prostředky všemi dostupnými způsoby. Činí takto z lásky k tomuto 

sportu bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu. Tělovýchovná jednota čerpá dotaci od 

Městské části Prahy 1 O na práci s mládeží, dále získáváme příspěvek na cestovné ve výši 

20.000,- Kč a získáváme každoročně ještě příspěvek na nájem hřiště ve výši 50.000,- Kč. 

Díky těmto nemalým částkám se nám daří udržet na pražské poměry určitou nadstandardní 

úroveň a chtěli bychom ji ještě zvýšit pomocí výstavby nového zázemí. Dotázal jsem se na 

několik jednoduchých otázek paní Svobodové a zjistil jsem několik následujících informací: 
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1. Budou z pokladny TJ Kov o Praha ušetřeny nějaké výdaje díky odstranění 
nájemní smlouvy při stěhování hokejbalového klubu do Třebešína? 

2. Myslíte, že by bylo žádoucí zavést alespoň dobrovolné vstupné, které by sice 
malou měrou, ale přeci jen trochu pomohlo financování klubu? 

3. Je možné díky práci s mládeží získat nějakou dotaci od městské části Prahy 10 na 
provoz klubu? 

4. Žádala TJ Kov o Praha o dotaci i v minulosti? 

5. Jak byste srovnala finanční náročnost pronájmu na Palmovce a provoz 
s údržbou nového hřiště v Třebešíně? 

Ad 1.) Na jednu stranu výdaje budou větší, ale to se nám snad podaří pokrýt díky 

pronajímání areálu. Zájem by byl, ale ještě není nic jisté. Nejsou ani předběžné smlouvy, ještě 

ani nevíme, jestli se výstavba podaří. 

Ad 2.) Dobrovolné vstupné není špatný nápad, ale vzhledem k počtu diváku na 

každém domácím zápase se jedná o minimální částky i kdyby se jednalo o povinné vstupné. 

Spíše budeme rádi, když na nás budou lidi chodit, to by byl největší úspěch a zajistilo by to 

větší popularitu sportu a možná se začne i televize zajímat. Tím by se o hokejbal začaly 

zajímat i firmy kvůli sponzoringu, což by přineslo více peněz do odvětví a možná bychom se i 

dočkali přestavby Štvanice na hokejbalový stánek. 

Ad 3.) Samozřejmě. Od Prahy 10 každoročně získáváme určitou částku. Děti tak mají 

možnost získat lepší vybavení a použít různá tréninková náčiní, jedná se hlavně o nákup 

rozlišovacích tréninkových dresů, nové kužely, spousty míčků pro zlepšování individuálních 

dovedností a další podobné nezanedbatelné výdaje. 

Ad 4.) Ano, žádali jsme, ale někdy neúspěšně. Teď mohu říci, že už v tom není 

problém. Největší částku dostáváme na cestovné (20.000,- Kč) a samozřejmě na nájem 

(50.000,- Kč), což je největší položka ve výdajích. I díky těmto příspěvkům nám zbývá 

dostatek peněz pro podporu mladých talentů v našem klubu. 

Ad 5.) Co jsme počítali s panem Svobodou, manažerem TJ Kovo Praha, tak vlastní 

hřiště díky pronajímání vyjde o hodně levněji, bude zde větší flexibilita a větší volnost. Tu 
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jsme na Palmovce moc neměli, museli jsme respektovat určité časy, kdy hřiště bylo přístupné 

a nebylo už nikým rezervované. Zde bych viděla největší posun hlavně pro mládežnické 

kategorie, které tím nejvíce trpěly. Je nutné připomenout, že jen na pronájmu vydala TJ Kovo 

Praha z pokladny 166.000,- Kč, což skutečně není málo. Tyto peníze mohou být ušetřeny, 

provoz nových hřišť se zaplatí z pronájmů a můžeme si dovolit i snížit členské příspěvky, což 

bude určitě kvitováno s nadšením. 

7.3 Výsledek žádosti o grant 

Teď je pravá chvíle pro konstatovaní, že přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat 

onen zmíněný grant. Otázkou je, zda se i přes tento fakt pustíme do výstavby administrativní 

budovy. Situace není bezvýchodná do budoucna, ale v tuto chvíli stavbu v podobě, kterou 

jsme předpokládali musíme odložit. Pravděpodobně jsme grant neobdrželi z důvodu malé 

grantové historie. Je totiž nutné o sobě dát nejdříve světu vědět a teprve poté můžeme čekat 

zázraky. Úspěch žádost takovou sumu byla tak trochu z říše snů, ale do poslední chvíle jsme 

doufali. Do budoucna, jak říkám, není ale ještě nic ztraceno. O následných plánech jsem si 

pohovořil s Michalem Krčkem. Shodli jsme se na absolutní absenci jakýchkoli propagačních 

akcí, což do budoucna určitě změníme. Chceme doložit zájem o práci s mládeží. Mantinely, 

které jsme získali použijeme uvnitř velodrom, kde už asfalt je a nemusely by být prováděny 

žádné velké úpravy. Vznikne tak hřiště, které budou využívat hlavně mladší členové TJ Kovo 

Praha pro tréninkové účely. Pokud se povrch osvědčí, uskutečníme turnaj mládeže, doufejme i 

se zahraniční účastí, čímž naplníme první bod našeho plánu. Výstavbu obou zastřešených 

hřišť tedy v tuto chvíli odkládáme o jeden rok. Jsou zde sice možné kolize s cyklistickým 

týmem, ale i kdyby malý hráč začal jezdit na kole namísto hraní hokejbalu, tak budeme mít 

stejně dobrý pocit. 
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8 Závěr 
Konec naší snahy tedy v tuto chvíli není příliš dobrý, ale není definitivní. Plány do 

budoucna zůstaly nezměněny a doufáme, že po uskutečnění několika zamýšlených turnajů a 

dalších aktivit, rozšíření naší členské základny atd., budeme mít více štěstí a obě arény spatří 

světlo světa. I přes všechno se nám podařilo alespoň splnit naše předsevzetí o rozšíření sportu 

jako takového díky novému hřišti uprostřed Velodromu, už v tuto chvíli vnímáme nepatmý 

nárůst zájmu o hokejbal z řad nejmenších. Naše mládež již v tuto chvíli má prostor pro 

uplatnění svých hokejbalových dovedností a věříme, že zájem o tento sport pouze poroste. I 

kdyby se kterýkoliv z našich svěřenců dal na dráhovou cyklistiku, jenž obklopuje současné 

hřiště, nám by to nevadilo. Budeme alespoň šťastní, že mládež sama projevuje zájem o sport a 

není tedy kýžený sportovní úspěch spíše naplněním rodičova neuskutečněného snu. Každý 

sportovec navíc je znát a doufejme, že se sport jako takový výrazně rozšíří a pomůže 

minimalizovat výskyt civilizačních chorob a hlavně zabaví naší dnešní mládež. 

S touto diplomovou prací bych se chtěl rozloučit citátem, který vystihuje prozatímní 

snahy o výstavbu obou arén: 

"Dotace nelze rozhazovat na to, co by si lidé přáli. Dávají se na to, co lidé nechtějí, ale 

co mít musí. A pokud něco chtějí, ať si to zaplatí sami." 

Sir Humphrey Appelby 
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STANOVY 
'tělovýchovné jednoty : KOVO Praha 

ll. 
Posláuí a cíle 

3. Základnún posláním TJ je : 

' , 

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 
tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a 
tréninkové podmínky 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřttinosti. zejména pak mládeže · 

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména 
vlastní hospodářskou činnosti 

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která 
vlastní nebo užívá 

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného proce.su v TJ 
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, 
umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné k:uJtury a kultUry 
vůbec 

f) bájit zájmy čleml TJ, za tim účelem spolupracovat s orgány obce, 
s ostatními organizacemi (např. ČSTV, ČOV, sportovními svazy,_ 
apod.) i jednotlivci 



/ CSTV - Investiční záměr 
k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007 

I. Předkládající subjekt I občanské sdružení 
---------------------~~ ----;::..-----·- -------. ---------------------------·· 

Název: (I'JJSKvéSTV) ! fU--W-I(_.Hr:JVA/4 JE!JI.;oT./j k:ovo ?l21-l-f1 
-·:· · ·---·---··- ..:.:..: ·--~ -· · ·-- . -· 

~:resa: fcoft[?li~~-~A!~~o :~is~~::(:v/ 1~;01~;(r)::;; 1~ lf. rl 03 · -------------------------------- ·--· -·- ---- ······ L1 ______________ ·----- -· . ---- -----· 
2. Základní údaje 

F~~~--' s-__ ta;;__"b_! __ :-r __ ; ___ ~l~~ -:(/~OV_ .. 7\1 _1::-ovo ?12.1-i;:f-- -~ 
ist~V.~b~Ik_: ______ ___ j __ L{_ Y-f./0 (~111 

1 
O!J~!7:_ __ 1/t?f4:_7Zf~( 

Cbarakter stavby:( např. novostavba, : 1 Jr-.1'/r.( J:rZl.J' 6/1-
přístavba, dostavba, rekonstrukce , oprava, : IVV" V<rt '7 v 'I · 
pořÍ}~'!.~~':'JÍ.Ě._~zařfz!!!!!J.._,----- - - _!_ .. _____ . ... .c.. /. ..• - -------- -----··· ______ ·------· 

\ ;l:~!;c::. ~~=!~:ctil ~: ~~ri/J/__~ ~c;:;?~_:/;~:!kl[1 
(týkající se akce I stavby) I Sportovní odvětví: ~.f$1-L 

'-----------L--------·----------···-----·----·--

3. Údaje o vlastnictví dotčených nemovitostí: 

l
i Při poskytnuti dotace do majetku jiného subjektu, nei je přijemce dotace, mUJí být předlože""-;;,~lou;~-;; uií;;;I,ri(l;&j;;;;; j 
. v_ýpůjčka) 11a dab11 nejménl/5ti JeJ od doby poskytn..tí dotace a SťJulllas vltzstnika s realizací akce ( pFiloi.it výpis z katastru i 

i ;.::::1!( LV -list ts;;tvl.t;~~ ;;$j!"l1El ne ~r!_~3 m~t:t_~-------rj{;~~b/ff irx·l 
k::7f<M;; lL; ~t;;;~~==j~j;i;;ff"Ou~(7;/~~-:::·1 
r-:,:; "'n'"' I - 7J~ . .. --- -- 'L - ,;Č< i - -~d 
l Užívání na základě smlouvy o: I _______ J ~~řené od: ! do: ------=J 

podpis: 

j{Íi;- :z.-J.""i.iéEicif ··· · ?éBfctJI: 
. -~:í·t~o; -- . . . f7 ,WJ/t) 



S. Popis akce I stavby 
. -- -··-- --·---

Popis architektonického a stavebně technického řešení (technická zprávo), plJI'omelry stavby, údaje o Mpojení na inženýrské ·1 
sílě a zabezpečeni dodávek surovin, energií. vody, vyhodnocen{ z hlediska hygienickýčh, bezpečnostních a požárních 
přadpisri, v případě relcon.tlrukcí, modernizací a oprav i popis současného stavu. 

. . 

?~~ 
'jlZ:t-fi/ 1 C-'<.<f / 2.-PM"lr1 

- ~""'_ii;~l;,~~"i__~qjii!/jJ~!~[~~;;,-~t!!?!;;! -;irostředí, -zábor zěmiimšlceřieóOresnr pu(Jj. [mancni tilt_o}e k zabézP.._~~'iji_t éuvo.~'!. ~~::::• · 

-fT'ffbf- l/Dff 1 ~1~ /!DiHir::~U~C/ 1/i-tcJ ,lt.IJ- ?.fH/FJT~AfU;Jf.Jf t/ . 

t>ortU·i'f I:LC...rťX.i; 
- ,..._, '),u~ / /. 

;- ''pRCP-!Elrar /b'i?-€1.,/EA:__ ~'lT.l..; ~ i?t:l-r.t~-1(0 {,/? ../~ ?1-!r":t..-fH / 
f {(?Jz1e/f/HI k/ :iV.II ZoP(- !-IE=?-7 ?"kX-Ifo/ ._! .ft'cJJt/.t4- /2El::JU"1/Zt

I /l!M<..t./ - :z-t/f#-r·~ cl:co-r~-- /IE.t.Jc.c/ .Fffl.ť.h~vif ~~~ 
j~ __ !;.7~~!-!iZ __ ?_JiiJ;lvw)J__ť__l:1~ .. f!rú"_!i-1::-_ ?!J~7á .. r- ~A.qr</'. _______ ... 

6: ý~_aj~ _?_stav'.!.~!~vebního příp~~~ ~~~~~?_!~e~í (_~ ~r_ovjc~ ~t~V.e~-~~~~~!':~t~-~?visko úz~mniho plánu) 
' . . ,tě-, 

_ Stavební povolení I 
I 

- ........ ·-· --···- ------t-·. -~--- ·--··----···-------·-----··------· --------------.- -· ---
. ' I A/€ ' 
Uzemni řízení /'lť.-0./0I lf. t' /tkiL ,f-P_( ....r f/V'!/.1. tfm~~7f&'<( t/ .:h~cr<j"l!IJ ll /11 . 

_ .. _____ !_PI)J-él!( .. Pltff:;?-!v_(/ C'1J-t7 i/c"r~,c i7-ro_('.L1f-t1. ;-z -wé-:?J /Oi~/'JJ'~cvy . 
Oi2CCx.C 2.-? --<'0\.-<-;'t:'ff éf./1/./-f/l:U / 7'&1~. t . I -1 l'ft.c; o~ -~rm:,.-4'---<-<:u Vf;t.. !--c~ 

7. Stav před projektové, resp. projektové přípravy ( I!Xislellce studií a projektu nebo termín jejich zadání) / tf.' 

J;</bft. · ·· -lik.·a~~ /- ;:,;;,;i-Jd.- Vl i'- 7-'0~ --------- - ··· · · 

- ?ttt4Ck[Z>t'f.d I /'""''"-'"'" /I 
T o-'qtr'c;;.. rfť>_ //Jc~T 
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&. Zdůvodnění akce I stavby 
Zd;;;,J,jj,;/nei,hyín-ošii ~ke~ ; -ry;;,;,/nť;;enT]ejÍ ěJektivnosti se zřetelem k prokazatelni prováděnénm rozsalm sportOl'IIÍ 
a tělovýchovné činnosti, k velikosti členské základny a dosahované výkonnosti, k počtu a velikol'IÍ pořádaných prograllwvf·c:h 

· akcí. k počtu a úrovni éinn(}st!, přZ'!o~ _P!(}§P!Jt!ovní hnutí a veřejnost atd. 

9. Náklady a zdroje financování akce I stavby 

~· Celkové předpokládan~-~!!:1~~~ rc~liza~!__lll<_ce I ~_t_!lvby;--:-·--- 11'1· ~-{~~Kt: 
z toho před rokem 2007 .- ; Kč. J z toho v roce 2007 ! <ť. J19t/!P~I Kč:; 

jinvestiční ..- --TKč.i.- ·- ---h- -- [l;v~stiční j/V.51'f.ttfj].Kč.! 
z toho ,---; z to o r----:...j -1 I neinvestiční ,- i Kč. i _____ _j_~~~!lvestiční L ' __ U~~:__, 

f-----=---::---:----::-::-~::-:-cZ=--d'-:r-'o"-jc'-O=n=an'-cován( akce I stavby , 
Proinvestované fmaněaí zdr<>j_~--·---=T--~-=----=-~-- Pf~_dp:~~f~-~~~~(iJ~~~~~"[zi[;~J~=--==~-~1 

I z toho celkem před rokem 2007 . ~__:.--- T:Kě.l ~ t~h~. c-;lke-;;·v roce 2007 i -------------iKL 
vlastní zdroje . / -TKč~T~Ias'h1i"~d~~j~ ----------1 'T K:č. i 

! dotace ze státnfho rozpočtu ·-;.---TKč-:-Tď~t~~-;~-~tátciho rozpočtu . ·-:-~------- i Kč. i 
~z územnlch rozpočtů .---------- · ! ič~Tď;;-~-;;;;-~ 6~;~~~~i;;:;zp;;~- ----·r· - ·--lK.č-: : 
ostatní,.) _.....:.----·-~K~statni .Y I -----]KČ.-j 

i . · - -------------- --- -.· - --------- --- -- -- - --- -- --·----- - ------- · -----, 

I Dolofit doklad o zajištění dalších zdrojů plánovaných no úhradu finančních potřeb akce v roce poskytnutí dotace,- ( nap1'.1 
prolrlášení TJ I SK nebo kopie zápisu zjednáni zastupitelstva).- viz platné Zásady M~Mf í 

'OJ specifikujte • - -----------------------·--- ----- · 

9 Snímek katMtrální mapy -s vyznačením předměJných nemovitostí 

10 f!~;~eJi ~~b~ ;~i~_~-;t~~e~ {_2~4~~i:_~iK_vptih~jrcí t~chnický záměr), .lechr:Ecká zpr~·a 
ll Platná dlouhodobá (ještě min. 15/et) náJemní smlouva (pouze pokudexistuje) --- · r--·------------ - ----- --- -- -------- --- --··· -··- . ·-· .. - - .. . .. . ........ . 
1_2_1· I!_. oklaJl.~z_dro[íc~ q_of!".~'!c_ov~~~! ~'!c.!!. ~ mi"!f!!.tá!ní rozp. očel (pouze k ro_lo! žá!~'?~~i o dotaci) 

p . P'?.f_v_f!_!!!_í_fi_rl:!!_n~!!f~o úřa~!._e žfl!!f!!:~~M!_á_ daň~vé nedoflatky_ (ne starší 3 měsíce) . 
14 Potvrzení správy sociálního zabezpečen( te žadatel nemá nedoplatky ( ne starší 3 měsíce) 

15 i Vypl~ě;~:a,~~d~ps:n~~~;:?~~o;tío postytnulí investiční dotace ( formuláť MSMr/ 

:..,. I ._.: .. __-_ __ ·---~---------- - ---
uveďte připadné další přílohy 
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Přlloha č.2 vyhlášky č.40/2001 Sb. 

ISPROFIN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE RASO 

Akce systému flnEIIlcavánl progmmú vedeni\ pod evid číslem 1 ; I I 
Název Kódy ISPROFIN *) : 11 19 Ia I 

V1~77/illSf /-fDfc:LJ li:.~ vE '~fo 
~OJ.il 

1 ucastmK programu : 

T-J lt!D v o f>llA-If1 
J.llt:tJ ~rl?AJel-f l'f JoTO/z. 

IČO: lt/0.(1t'( 9"-4> I Rodné číslo (v plipadě,že účastník progr. nemá I CO) · I - I 
Crslo účtu 1 *): I I Císlo účtu 2 ') : I I 

Kód priority akce (projektu) ') I I I Kód~eml 
(okres) realizace: 

CZ011A 

TERMINY PRIPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) : 

Název etapy zahájeni dokončeni 

8001 Vypracováni a s<:hváleni investičnfho záměru akce ,lo.{O.(I;, ..t.7.2.0"f_ 
·----···-···-· -----·--

tr.l. (Jl' -8002 laděni zakázky na vypracaván}_p!o~!.!?v~~'!.".'!:!l.l•!.'!_ 1L r. /C!_~_ 
·- - ----~ ... ,_ .. _ 

8003 Vypracováni ~-~~'!"i projef<tové dokum~~!"!"' _ ____ _ c!!:-/{)1:_ _ť!jPL_ -- -- - -------- - r-
8004 Zadáni akce (st~vebni části stavby) 1) ~/lB'- _k'f!Lor 

---~ - --- --------- .. ---~--- -··· 1-
!1005 Zadán! technologické ~sti stavb)<_(stroj~ "!~ř~zef1í)_1_!:~! _, - -- ---- --1--Tlof- f---
8006 Realizace ak_?> (slavebnl části slavbyl_. . ... _____ fk:l§!_ __ 
8007 ~~~.,!l~ace technologické čésU s!:'_vby (~ojiJ_!'_Z;liizenl)_ 2) 

iUtfl---·· ~----- - 'XJOr 1--
8008 Závěrečné vyhodnoceni akce 

ROZHODUJ!CI PROJEKTOVANÉ PARAMETRY: 
Název parametru měr.lednolka hodnota parametru 

8011 
8012 
8013 
8014 
8015 
8016 
8017 
8018 
8019 
8020 

Pozn · '") stanoví správce prOgramu podle čiselníků vydaných ministerstvem financi 

1) podl~ zákona č, 199/94 Sb.,o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějštch změn a doplňků, 

2) v pi'ipadě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou. 

Form. RA 80 vypracoval ; l \- t-fu1\l.\1t:_ I telefon: I ':(:S. Z. '-l'ť'l "fZtJ Razítko a podpis : 

Přiložené tonn.RA (zakroužl<ujte) ; ( 8 '!)32. 83,84 '85, 86,8 7,88,89 

Schválif·l l dne; I 



v , , 

TELOVYCHOVNA JEDNOTA KOVO PRAHA 
Nad Třebdínem UU2, 100 00 Praha 10 

IČO: 00541753, DIČ: 010-00541753 . 
tel: 274 774 270, e-mail: tjkovo@seznsm.cz 

V Praze dne 27.10.2006 

Věc: Čestné prohlášení 

TJ KOVO Praha tímto čestně prohlašuje, že nevlastní ani neprovozuje 
tělovýchovné zařízení pro sportovní odvětví hokejbalu (hřiště), na které je 
žádost podána a že přidělený dar bude využit výhradně na nijem pro děti a 
mládež oddílu hokej balu. 

Za TJ KOVO Praha 

j) -; (\ 
Ing. Zdeněk Lněnička li{ ť._k:tu. /t?ZLy) 

předseda · liJ"'-' · 



v , , 

TELOVYCHOVNA JEDNOTA KOVO PRAHA 
Nad Třebdínem IH/2, 100 00 Praha 10 

IČO: 00541753, DlČ: 010-00541753 
tel: 274 774 270, e-mail: tjkovo@seznam.cz 

V Praze dne 27.10.2006 

Věc: Čestné prohlášení 

TJ KOVO Praha tímto čestně prohlašuje, že v případě přidělení 
požadovaného daru na nájem hřiště pro oddíl hokejbalu budou oddílové 
příspěvky dětí a mládeže sníženy o poměrnou část. 

Za TJ KOVO Praha 

j~l 

Ing. zdeněk Lněničkat/t/ : ( :··, ~ .· _ u 
předseda . ctc{{ít. t 7fZ:;!.z.L./ 

\ . 
I 



v , , 

TELOVYCHOVNA JEDNOTA KOVO PRAHA 
Nad Tfebešfnem IH/2, 100 00 Praha 10 

IČO: 00541753, DIČ: 010-00541753 
tel: 274 774 270, e-mail: tjkovo@seznsm.cz 

V Praze dne 27.10.2006 

Věc: Čestné prohlášení 

TJ KOVO Praha tímto čestně prohlašuje, že nemá žádné pohledávky vůči 
zdravotnim pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu 
a hl.m. Praze. · 

Za TJ KOVO Praha 



Finan.;:n.:t •l~ad pro Prahu 10 
P~tron~adsK6 1486/6 
101 00 PRAHA 101 . 
cj.r 328467/06/010516/6122 

i Telefon: 
1 Fa •:; 
! PrCicovi~t~: 

Grexov a A., 
267 .271 309 

Ing. 
linka~ 

267 273 098 c. dveř .í.: 
I 

Praha 10! Pstrohrads~á 6 

I 
i 

1309 i 
;::'.09 l 

I 
l ·----------------------------~ 

Praha 
dne 18.1(1.2006 

------------------~------------------------------------------------------, 

TJ r-ovo Pr-l!h"' 

Nao Trebelinem III 3070/2 
PRAHA 10 •· STRAsNICE 
1(1Q 00 PRAHA 1 O 

P O T V R Z E N i 

Shora uveden~ spravce daně na základě 
17-10.2006 pod t.j. 327499/0610105ibt6122 
odst. 7 a 9 23 odst. 3 zákona č.337/1992 Sb., 
ve zneni pozdéj~ich p~edpis6, potvrzuje, 2e ke 

Dle~ CZ.00541753 

Vali fádosti podané dne 
a v souladu s Ltst. ~ 62 
o správé oani a poplatk~. 

dni 18.10.20Ó6 

nemáte daňové nedoplatky 

v~E::i ů:;:emnim f~ni>.nC:nim organ~m t:eské republiky. 

Potvrzeni se vydáv~ pro ů~ely: 
pro pos ky tnuti grantu od M~MT 

Ing. lrena B i a k o v á 
vyme~ovac~ho tiddeleni prévnickych osoo 


