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Úvod 

Tématem bakalářské práce je „Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci a návrhy 

zlepšení“. Pro tuto analýzu jsem si vybrala město mně nejbližší, a to město Kadaň, neboť 

jsem se tu narodila, vyrůstala a v současné době zde stále bydlím. Dalším důvodem pro výběr 

tohoto města je mé osobní přesvědčení, že Kadaň nabízí svým občanům opravdu bohatou 

nabídku volnočasových aktivit. Tato práce pro mě bude jakousi výzvou, jestli se v této oblasti 

stále dá něco zlepšovat. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, přičemž první kapitola se zabývá metodikou 

práce. Druhá kapitola pojednává o základních informacích o městě Kadaň, rozebrána je 

historie, obyvatelstvo, pamětihodnosti a cestovní ruch ve městě. Třetí část je věnována 

analýze stávající nabídky volnočasových aktivit, počínaje sportovními aktivitami, přes 

kulturní a společenské akce, konče ostatními volnočasovými aktivitami. Čtvrtá kapitola se 

zabývá analýzou poptávky po volnočasových aktivitách, která byla uskutečněna 

prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného na obyvatele města. Návrhy na zlepšení 

nabídky volnočasových aktivit v Kadani jsou součástí poslední páté kapitoly. Tyto návrhy 

vyplývají z výsledků dotazníkového šetření, přičemž jeden z vybraných návrhů bude 

rozpracován do projektu. 

Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o městě Kadaň, zanalyzovat stávající nabídku 

volnočasových aktivit a poptávku po volnočasových aktivitách. Pro práci je stěžejní názor 

obyvatel na současnou nabídku volnočasových aktivit, který byl zjištěn prostřednictvím 

dotazníkového šetření. S tím souvisí i další cíl práce, a to předložit a rozpracovat vylepšující 

návrhy, které byly zmíněny obyvateli v otevřené otázce dotazníkového šetření. Neméně 

důležitým cílem této práce je informovat příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Kadaň o 

případné spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s možnostmi, jak v Kadani trávit volný čas. 
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1 Metodika práce 
 

Tato práce není rozdělena zvlášť na část teoretickou a praktickou, teoretické i praktické 

poznatky se v práci průběžně prolínají v závislosti na konkrétním tématu. Převážná část práce 

je spíše praktického charakteru. 

Teoretické poznatky vycházely z odborné literatury, týkající se zejména volného času, sportu 

a cestovního ruchu, jejíž seznam je k nalezení na konci této práce. Informace o městě Kadaň 

pocházely hlavně z turistických průvodců, publikací o Kadani a oficiálních stránek města. 

Pro analýzu nabídky volnočasových aktivit byly stěžejní především webové stránky 

jednotlivých služeb a aktivit, zbylé informace byly dostupné na stránkách města nebo přímo 

na místě. 

Analýza poptávky po volnočasových aktivitách byla uskutečněna pomocí dotazníkového 

šetření.  Dotazník byl dostupný prostřednictvím webové stránky Google Docs a dál sdílen na 

sociálních sítích. Zbylá část dotazníků byla rozdána na 2. ZŠ v Kadani, na čerpací stanici a na 

úřadě. Respondenti byli rozděleni do několika věkových skupin, aby výsledky co nejlépe 

odrážely skutečnost. 

Při psaní této práce využívala autorka především odborných konzultací s ředitelem Kulturních 

zařízení Kadaň, Mgr. Janem Losenickým. Dále využívala také své vlastní zkušenosti a 

znalosti, které se týkají města Kadaně. 

„Metodika k vypracování bakalářské/diplomové práce“, kterou vytvořil doc. PaeDr.  Ludvík 

Eger, CSc., sloužila především pro formální a obsahovou stránku práce. 

Pro úpravu textu byl použitý balíček Microsoft Office 2007 Word. Pro zpracování grafů a 

tabulek sloužil program Microsoft Office Excel 2007. Prezentace k této práci byla vytvořena 

v programu Microsoft Office PowerPoint 2007. 
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2 Město Kadaň 

2.1 Základní informace 

Město Kadaň leží v severozápadní části České republiky, konkrétně jihozápadním směrem od 

Chomutova na levém břehu řeky Ohře a rozprostírá se tam, kde řeka Ohře vytváří předěl mezi 

Krušnými a Doupovskými horami. Kadaň je perlou severozápadních Čech a celé České 

republiky, která každoročně okouzluje tisíce turistů z tuzemska i zahraničí. Historická 

aglomerace královského města Kadaň byla pro velké bohatství architektonických památek 

vyhlášena 10. května 1978 městkou památkovou rezervací. (Hlaváček, 2008) 

Své jméno získalo město od Keltů, kteří v těchto končinách založili proti sobě na březích 

Ohře osady nazývané „Kad“ a „An“, což se vykládalo jako „zářící oheň“. Pojmenování, 

v němž rozeznáváme dnešní jméno města Kadaně, prý vzniklo tak, že si osady a hradiska 

dávaly navzájem ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. (Město Kadaň, ©2010 – 2014) 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň leží v severozápadních Čechách, v okrese 

Chomutov a spravuje další 4 města a 14 obcí. (města.obce.cz, ©2014) Správní obvod obce 

s rozšířenou působností Kadaň je pátým největším správním obvodem, má rozlohu 449 km
2
, 

což představuje 8,4% rozlohy Ústeckého kraje. Správní obvod sousedí se správními obvody 

Žatec a Chomutov, svou západní až jihozápadní hranicí přiléhá ke Karlovarskému kraji. 

Přirozenou hranici tvoří masiv Krušných hor. Cestu do sousední SRN umožňuje hraniční 

přechod Vejprty-Bärenstein. (czso.cz, ©2013) 

Kadaň tvoří 10 městských částí, a to: Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, 

Pokutice, Prunéřov, Tušimice, Úhošť, Úhošťany, Zásada u Kadaně. (Katastr nemovitostí, 

©2014) Mezi historické městské čtvrti patří Staré a Nové Město, Špitálské předměstí, 

Sedlecké předměstí, Zahradní vilová čtvrť, Vilová Čtvrť, Kaolinka. Dále se zde nachází nově 

vybudovaná sídliště jako: sídliště Budovatelů, Lučany, Slavín, Na Podlesí, sídliště 1. Máje, 

Strážiště a Vinohrady. (regiony.kurzy.cz/kadan, ©2014) 

Správu obce má na starost Městský úřad Kadaň, který se skládá z několika odborů, v čele 

města stojí starosta PaedDr. Jiří Kulhánek, který je ve funkci od roku 2002 (zprávy.idnes.cz). 

Dále do organizační struktury města spadá také Živnostenský úřad, Stavební úřad, Městská 

policie a Jednotka požární ochrany. (Město Kadaň, ©2010 – 2014a) 

 

http://www.regiony.kurzy.cz/kadan
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Obrázek 1: Vlajka města     Obrázek 2: Znak města 

    

Zdroj: www.vlajky.org, 2012                Zdroj: Město Kadaň, ©2010-2014 

 2.2 Historie města 

Osídlení dnešního území Kadaně sahá do dávné minulosti. Archeologické nálezy dosvědčují, 

že první člověk se zde usadil již v pozdním paleolitu, asi před 16 tisíci lety. Od těch dob je 

toto místo na břehu Ohře osídleno prakticky nepřetržitě. Vystřídalo se zde mnoho etnických 

skupin a rozličných kultur. A tak tu archeologové narazili na kulturu knovízskou, bylanskou, 

halštatskou a mimo jiné také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př. n. l. přinesly 

keltské kmeny. Často se uvádí, že právě Keltové založili ve zdejší končině první sídlo nesoucí 

název Kadaň. Archeologický výzkum na Kadaňském hradě však neprokázal osídlení starší 

poloviny 13. století. (Hlaváček, 1993) 

Germánské kmeny ovládaly Kadaňsko až do 6. století, kdy splynuly s přicházejícími Slovany. 

V souvislosti s nimi stojí za zmínku stolová hora Úhošť, vypínající se nad městem. O Úhošti 

se dlouho uvažovalo jako o pověstném slovanském hradisku Wogastisburg, u něhož 

slovanský „král“ Samo porazil roku 631 franckého panovníka Dagoberta. (Hlaváček, 2008) 

První písemné doklady o kadaňském sídelním areálu až do konce 11. a první poloviny 12. 

století. Na konci 12. století zde začal působit rytířský řád Johanitů, jemuž český kníže Bedřich 

daroval listinou z 23. dubna 1186 celou zmíněnou osadu. Johanité také v Kadani postavili 

první kamenný kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. (Hlaváček, 2008) 

Od přelomu třicátých a čtyřicátých let 13. století se osídlení se postupně proměňovalo 

v městkou aglomeraci. Z iniciativy českého krále Václava I. nebo Přemysla Otakara II. byla 

Kadaň povýšena na svobodné královské město. V Kadani vznikl též královský hrad, 

minoritský klášter s kostelem sv. Michaela a johanité si podrží práva k farnímu kostelu. 

(Hlaváček, 2008) 
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Na přelomu června a července 1287 zažilo královské město Kadaň velkolepou podívanou. Do 

města tehdy se svým honosným průvodem dorazil český král Václav II.  Kadaň se v těchto 

časech stala jedním z nejvýznamnějších měst Českého království. Patrně zde sídlila i jedna 

z královských mincoven. Poté, co byl zavražděn poslední přemyslovský král Václav III., 

nastává však v Českém království chaos. Roku 1307 dobyl Kadaň Albrecht Habsburský, 

situace zůstala neklidná až do roku 1310, kdy byl novým českým králem zvolen Jan 

Lucemburský. (Hlaváček, 2011) 

Za panování českého krále a později i římského císaře Karla IV. Zažilo město velkolepý 

rozkvět. Král vyzdvihl význam Kadaně ve svém nerealizovaném zemském zákoníku 

„Majestas Carolina“ z roku 1350/1351, v němž město a hrad zahrnul mezi nezcizitelný 

královský majetek. Královské komoře měly vždy náležet i doly v horách za Kadaní až 

k Domašínu. V okolí Kadaně se totiž začíná významně rozvíjet důlní činnost, Kadaňsko 

zásobuje panovníka stříbrem i drahými kameny, použitými například při výzdobě Karlštejna 

nebo Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze. Roku 1362 město vyhořelo i 

s hradem a předměstími. Karel IV. se Kadani snažil po ničivém požáru všemožně pomoci a 

roku 1366 udělil městu právo úplné samosprávy. Když zde pobýval podruhé, povolil 8. září 

1374 „obyvatelům města Kadaně zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatelé Pražští“. 

Karlův syn a nástupce Václav IV. potvrdil městu otcova privilegia. Město Kadaň proslavil 

hodinář Mikuláš z Kadaně, který roku 1410 spolu s astronomem M. Janem Šindelem sestrojil 

pražský staroměstský orloj. (Hlaváček, 2008) 

Na jaře 1421 bylo město dobyto pražany a stalo se součástí pražského městského svazu. 

Kolem 8. září 1421 zaútočila na Kadaň vojska II. křížové výpravy. Kadaňské obyvatelstvo se 

statečně bránilo, nemohutné přesile nemohlo odolat. Druhá polovina 15. století se odehrávala 

ve znamení vlivu šlechtického rodu Lobkoviců. Dne 10. srpna 1469 byl kadaňským 

hejtmanem jmenován Jan Hasištejnský z Lobkowicze, jenž 25. října 1469 stal na téměř 50 let 

pánem celého města. Tomuto mocnému velmožovi vděčíme za vybudování františkánského 

kláštera. (Město Kadaň, ©2010 - 2014b) 

Ve 20. letech 16. století začínají i do Kadaně pronikat myšlenky německé náboženské 

reformace, jejímž duchovním otcem byl Martin Luther. Během roku 1525 získala reformační 

skupina ve městě rozhodující převahu a převzala do svých rukou veškerou iniciativu. Tak se 

kadaňské obyvatelstvo rozdělilo na dva náboženské tábory - katolíky a luterány. Pozice 

katolíků v Říši římsko-německé se zhoršila. Hrozila válka. Napjatou situaci mělo vyřešit 
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jednání protestantů s českým panovníkem Ferdinandem I., svolané do Kadaně. Zde pak byl 

dne 29. června 1534 uzavřen tzv. kadaňským mír. Smír neměl dlouhého trvání. Roku 1546 se 

rozhořela válka s německou protestantkou šlechtou (Hlaváček, 1993). Po vzplanutí českého 

stavovského povstání proti Habsburkům (1618) došlo v Kadani ke drancování kostelů, které 

patřily katolické církvi. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře roku 1620 proběhly 

také v Kadani a okolí konfiskace majetku a násilná rekatolizace převážně luteránského 

obyvatelstva. Během tzv. třicetileté války byla Kadaň několikrát vydrancována cizími  

i domácími vojsky. Války o rakouské dědictví přinesly v polovině 18. století nové útrapy. 

Dne 14. října 1742 se u Františkánského kláštera na předměstí Kadaně strhla bitva mezi 

nepřátelským francouzským vojskem a uherskými a chorvatskými císařovny Marie Terezie, 

v níž byli Francouzi poraženi. Roku 1746 v Kadani znovu hořelo. Po požáru byla řada 

soukromých i veřejných budov obnovena a přestavena péčí kadaňského architekta Johanna 

Christopha Kosche. Dne 2. května roku 1750 vydala císařovna Marie Terezie rozkaz 

k přebudování kadaňského hradu na kasárny. Jeho přestavba trvala do roku 1755. Dne 14. 

Října 1779 navštívil svobodné královské město Kadaň císař Josef II. (Město Kadaň, ©2010-

2014b) 

Dne 12. října 1811 lehlo popelem celé město. Požárem byly poničeny kadaňský hrad, 

děkanský chrám i městská radnice. Následná přestavba dala městu jeho dnešní podobu. 1. 

února 1850 se město Kadaň oficiálně stalo sídlem okresních orgánů, tedy centrem politického 

okresu, sahající od krušnohorských Vejprt po Jeseň v horách Doupovských. Významným 

počinem pro kraj a jeho hospodářství bylo roku 1862 založení zemědělské školy v Kadani. Již 

od roku 1853 byla v Kadani nižší reálka, přeměněná roku 1870 na nižší a roku 1880 na vyšší 

gymnázium. K vyváření regionálního vědomí přispívali Němci a Češi společně. Kadaň byla 

ryze německé město a takovým měla zůstat. Ostatně podíl českého obyvatelstva byl velmi 

malý. Například roku 1880 tvořili Češi asi jen 3% obyvatel města. (Hlaváček, 1993) 

Významným předělem v dějinách města byla 1. světová válka, v níž zahynuli mnozí 

Kadaňané na různých bojištích Evropy. Dne 28. října 1918 došlo ke splnění přání mnoha 

Čechů. Byl obnoven český stát- vznikla Republika československá. Německé obyvatelstvo 

českých zemí se však nemínilo stát součástí státu, v němž by měli vládnout Češi. S odvoláním 

na právo národa na sebeurčení byly utvořeny čtyři německojazyčné provincie, které žádaly 

připojení k Rakousku. Severozápadní Čechy - tedy i Kadaňsko - patřily k tzv. 

Deutschböhmen. Situace byla velmi napjatá. Dne 4. března 1919 došlo v Kadani k tragickému 
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incidentu mezi německým obyvatelstvem a českým vojskem. Výsledkem nezvládnuté situace 

ze strany kadaňských německých předáků i vojenského velení bylo dvacet pět mrtvých a 

několik desítek raněných civilistů z města i okolí. Tato událost zůstane zapsána do 

nejnovějších dějin Kadaňska jako jedna z nejsmutnějších. (Hlaváček, 2008) 

Při parlamentních volbách roku 1935 zaznamenala drtivé vítězství Sudetoněmecká strana. 

Kadaň byla německou armádou obsazena dne 5. října 1938. Kadaňsko se stalo součástí nové 

územní jednotky německé říšské správy - Sudetské župy. Byla vypálena židovská synagoga, 

mnoho židovských rodin pak nalezlo nelidskou smrt v koncentračních táborech. Dne 8. 

května 1945 pronikla do Kadaně Rudá armáda. Náš kraj se vrátil do prastarého svazku 

českých zemí. V Kadani byla zavedena česká správa. Desítky tisíc německých obyvatel 

Kadaňska byly vyhnány či organizovaně vysídleny do okupačních zón poraženého Německa. 

Kadaň a tehdejší kadaňský okres byly postupně osídlovány novým obyvatelstvem ze všech 

koutů českých zemí i krajany z Volyně a Vídně. (Město Kadaň, ©2010 - 2014b) 

Pokusy o demokratickou obnovu Československa byly nadobro zničeny roku 1948, kdy stát 

opanovala komunistická strana se svou totalitní ideologií. V rámci megalomanských projektů 

komunistických vládců Československa mizely na Kadaňsku a v celých severozápadních 

Čechách desítky obcí, zejména kvůli expanzivní důlní činnosti. V Kadani chátraly historické 

čtvrti, které byly demolovány a nahrazovány nekvalitní architekturou panelových domů. 

(Hlaváček, 2008). Teprve od roku 1989 se v naší republice pokoušíme vytvářet znovu 

společnost svobodných občanů. V Kadani, v tomto kdysi královském městě, žije dnes pestrá 

národnostní pospolitost- Češi, Slováci, Němci, Ukrajinci, Romové, Vietnamci, atd. (Město 

Kadaň, ©2010 - 2014b). Město se vědomě vrací ke svým historickým a kulturním tradicím. 

Od roku 1993 se v Kadani každoročně koná Císařský den, který má zdejším obyvatelům i 

všem návštěvníkům z České republiky i zahraničí připomenout slávu města za panování 

císaře Karla IV. Kadaň získala titul „Město roku 1995“, především za příkladnou obnovu 

městské památkové rezervace. V roce 2005 bylo otevřeno i multifunkční zařízení 

v rekonstruovaných historických prostorách „Střelnice“, která se stala jedním z hlavních 

středobodů kulturního dění ve městě. (Hlaváček, 2008) 

Je to moderní a dynamické město, jehož občané jsou hrdí na jeho minulost a pracují i pro jeho 

budoucnost. A tak jako před staletími i dnes mají před sebou společný úkol - vzájemné 

toleranci zvelebovat toto krásné město a okolní kraj. (Hlaváček, 2008) 
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2.3 Obyvatelstvo 

Analýza obyvatelstva Kadaně je klíčová zejména proto, že se jedná o cílovou skupinu pro 

analýzu volnočasových aktivit.  

2.3.1 Demografické ukazatele 

K 1. 1. 2013 žilo v Kadani 18 030 obyvatel, z toho 8876 mužů a 9 154 žen. Stejně tak jako 

Ústecký kraj i Kadaň se řadí k mladším městům naší republiky. Průměrný věk v ČR je 40,6 

let, zatímco v Kadani 40,1 let. Hlavním důvodem nižšího průměrného věku obyvatel je poměr 

produktivního a postproduktivního obyvatelstva. Za rok 2012 vykazovalo obyvatelstvo 

Kadaně záporný přirozený přírůstek, narodilo se 166 dětí a zemřelo 190 obyvatel. V tomtéž 

roce vykazovalo město Kadaň záporný migrační přírůstek, do města se přistěhovalo 470 

obyvatel a vystěhovalo se 478 obyvatel. (czso.cz, ©2013) 

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel města Kadaň v letech 2005-2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

obyvatel 

17 731 17 807 17 676 17 901 18 042 17 964 17 857 18 062 18 030 

Vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

Předcházející tabulka ukazuje vývoj počtu obyvatelstva města Kadaně v letech 2005 - 2013. 

Z tabulky je patrné, že od roku 2005 do roku 2009 měl vývoj počtu obyvatelstva vzestupný 

trend. Následující dva roky došlo opět k mírnému poklesu, v roce 2012 počet obyvatel vzrostl 

a v následujícím roce opět velmi mírně klesl. Nicméně počet obyvatel města dlouhodobě 

kolísá na hranici 18 tisíc.  

V následující tabulce můžeme posoudit, jak se vyvíjel podíl obyvatel ve věku 65 let a více na 

celkovém počtu obyvatelstva. Celorepublikovým trendem je neustálé zvyšování tohoto podílu 

v důsledku stárnutí obyvatelstva. Ani město Kadaň není výjimkou.  

Tabulka 2: Podíl obyv. ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyv. města Kadaň (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl 

obyvatel 

10,4 10,7 11 11,4 11,7 12,1 12,5 13,4 14,2 

Vlastní zpracování, zdroj: ČSÚ 

http://www.czso.cz/
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2.3.2 Nezaměstnanost    

Velmi důležitým ukazatelem z hlediska analýzy volnočasových aktivit v Kadani je míra 

nezaměstnanosti. Ústecký kraj patří k regionům s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti ve 

srovnání se zbytkem republiky. Nezaměstnanost v Kadani má podobný trend.  Za poslední tři 

roky přesahovala míra nezaměstnanost hodnotu 12%. (czso.cz, ©2013) Obyvatelé města bez 

zaměstnání zajisté nebudou považovat volnočasové aktivity za prioritní, raději vynaloží své 

finanční prostředky jiným způsobem, pro ně samozřejmě užitečnějším. 

2.3.3 Národnostní struktura 

Dle posledního sčítání lidu z roku 2001, žije v Kadani 90,67% Čechů, dále 0,01% Moravanů, 

ke Slovenské národnosti se hlásí 4,32%, další 1,42% tvoří Němci. Další národnosti tvoří 

zanedbatelnou část. Zajímavostí je, že k romské národnosti se přihlásilo pouze 23 občanů. 

Tento údaj se zdá být velmi zkreslený, neboť podle závěrečné zprávy projektu s názvem 

Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit, který 

realizovala Katedra antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, 

je skutečnost zcela odlišná. Zmiňovaný výzkum katedry antropologie v Plzni z roku 2004 

uváděl odhad až tři tisíce Romů. Romské obyvatelstvo je na území města rozloženo 

rovnoměrně, k větší koncentraci pak dochází pouze v lokalitě Prunéřov a v okolí ulice 

Chomutovská. (Situační analýzy v lokalitách vybraných v roce 2011, 2011)  

2.4 Památky města Kadaně 

Díky své dlouholeté a bohaté historii má město Kadaň spoustu historických pamětihodností, 

které si zaslouží pozornost jak návštěvníků, tak obyvatel města. Z hlediska cestovního ruchu 

má existence zdejších historických památek stěžejní význam. Kulturní památka je definována 

jako „kulturní statek, který vznikl v kterékoliv době minulé a který je dokladem historického 

vývoje společnosti, jejího životního způsobu a prostředí, je projevem tvůrčí schopnosti 

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti.“ (Jakubíková, Ježek a Pavlák, 1995, str. 152)  

V roce 1978 byla v části Kadaně vyhlášena Městská památková rezervace. Najdeme zde i 

významné památky přírodního charakteru. 
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Kadaňský hrad 

K charakteristickým stavbám města Kadaně patří určitě Kadaňský hrad. Návštěvníci zde 

mohou využít knihovnu s čítárnou, internetovou kavárnu, obřadní síň nebo navštívit galerii 

Josefa Lieslera. Najdete zde také malé muzeum věnující se dějinám hradu. (CzechTourism, 

©2013) 

Hrad Kadaň je pravidelný čtyřhranný hradní objekt s věžemi v rozích. Do dnešních dnů se 

zachovala jedna věž dosahující výšky 2. patra a základy dalších, dále palác a vedlejší stavení. 

Hrad byl zapojen do městského opevnění. I přes všechny přestavby si hrad dobře zachoval 

původní gotickou dispozici, je jednou z ukázek typu středoevropského kastelu. V jedné části 

hradu je dům s pečovatelskou službou. (CzechTourism, ©2013) 

Hrad byl založen kolem roku 1260 za krále Přemysla Otakara II. spolu s městem. Byl 

vystavěn na okraji skalnatého srázu nad řekou Ohří. Z obytných budov raně gotického hradu 

se zachovaly po všech přestavbách jen sklepy a části obvodových zdí přízemí. Ostatní části 

hradu vznikly při přestavbách roku 1547 a hlavně po požáru roku 1811. Za Marie Terezie byl 

v letech 1750 - 1755 přestavěn na kasárny a tím ztratil ryzí středověký charakter. Roku 1811 

opět vyhořel a v letech 1816 - 1818 obnoven. (CzechTourism, ©2013) 

Františkánský klášter 

I když není zahrnutý do souvislého území městské památkové rezervace, stojí v čele všech 

kadaňských památek. Počátky kláštera jako nejstaršího poutního místa Čtrnácti svatých 

pomocníků v českých zemích jsou opředeny legendou.  Kdysi prý na jeho místě stálo městské 

popraviště, na němž měl být oběšen jakýsi šlechtic, jenž se spikl proti svému panovníkovi. 

Když jej odváděli na popravu, litoval svého činu a prosil skrze svaté pomocníky o odpuštění. 

Nejen, že ho dosáhl, ale zázrakem byl také zachován při životě. Visel na šibenici, ale 

nezemřel. V reakci na takový zážitek jej kadaňští radní osvobodili, nařídili přeložit popraviště 

na opačný konec města a na místě zázraku vystavěli kapli Čtrnácti sv. pomocníků. (Město 

Kadaň, ©2010-2014). V roce 1995 se klášter stal Národní kulturní památkou ČR. Město 

Kadaň realizuje náročnou rekonstrukci kláštera, která přinesla své plody. Od roku 1999 zde 

totiž sídlí Městské muzeum a Základní umělecká škola. V Zahradě kláštera se pravidelně 

koná sochařské sympozium. Vytvořené plastiky zdobí město a horu Úhošť. (Hlaváček, 2001) 

V současnosti město Kadaň usiluje o zapsání této památky na seznam UNESCO. Podle 
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radních města a úředníku z ministerstva kultury má Kadaň poměrně velkou šanci na úspěch a 

na seznamu UNESCO by se mohla objevit v roce 2020. (Česká televize, ©1996 - 2014) 

 Kostel Povýšení sv. Kříže 

Kostel stojí v místě původního gotického kostela z 13. století. Z pozdější stavby z roku 1458 

se zachovala předsíň s krouženou klenbou a spodní partie věže. Po Požáru v roce 1635 

proběhla barokní přestavba pod vedením D. Rossi a D. Orsi a v dalších letech 1746 - 1755 

byla přestavba pod vedením J. K. Koshe. Objekt slouží církevním účelům. V roce 1995 

nechal provést Městský úřad rozsáhlou rekonstrukci krovů a fasády.  (Město Kadaň, ©2010 – 

2014c) 

Špitální kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

Pravděpodobně na místě nejstarší kadaňské svatyně, připomínané koncem 12. století, vznikl 

při johanitském špitále u přechodu přes Ohři malý raně gotický kostel. Při husitském 

dobývání města roku 1421 poškozen, opraven 1452. Další opravy a přestavby vždy po 

požárech: 1635 (obnoven 1710 – 1718), 1742 (1772 – 1774) a 1811 (1812 – 1813). Do 

poloviny 19. století sloužil potřebám špitálu, poté filiální pro tzv. Staré město, tj. předměstí 

před Pražskou branou, které se vyvinulo z původní osady. Po roce 1945 opuštěn. Okolní 

zástavba byla na přelomu 60. a 70. let 20. století většinou zdemolována, zachovaly se jen 

domy bezprostředně u kostela. V současné době bývá kostel přístupný zejména při dnech 

Evropského kulturního dědictví (EHD). (Hrady.cz, ©1995 - 2014) 

Alžbětinský klášter 

Klášter Alžbětinek v Kadani založila Karolina Schönkirchenová, která dala vystavět takové 

kláštery Alžbětinkám již v Praze a Vratislavi.  Klášter byl stavěn po 5 let a 9. srpna 1753 byl 

dokončen. V roce 1853 byl při klášteře zřízen ještě sirotčinec. (Historický průvodce Kadaní, 

1977) 

Jednolodní barokní stavba s věží v průčelí má bohatě zdobený interiér z 2. poloviny 18. století 

s plastikami kadaňského sochaře K. Weitzmanna z roku 1752 a s nástropními malbami J. 

Fuxe z roku 1770. Předloženou terasu kostela se schodištěm doplňují sochy Krista, Panny 

Marie, sv. Josefa a sv. Alžběty. Kostel nyní slouží pro církevní účely. (Město Kadaň, ©2010 - 

2014c) 
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Hřbitovní kostel sv. Anny 

Jedná se o hřbitovní kostel postavený luterány v sousedství luteránského hřbitova z 16. století. 

Vznikl v letech 1592 - 1600, věž byla přestavěna v roce 1713. Vyhořel v roce 1786 a znovu 

vysvěcen v roce 1804. Je to jednolodní stavba zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Od roku 

1950 byl kostel pronajat pravoslavné církvi. (Město Kadaň, ©2010 - 2014c) 

Památky na Mírovém náměstí 

Náměstí bylo vždy centrem města, mezi jeho nejzajímavější stavby patří radnice, kašna a 

sloup Nejsvětější Trojice.  

Radnice vznikla po požáru roku 1362 přestavbou původního kupeckého domu. Kolem roku 

1400 ji doplnila nárožní věž s kamennou jehlancovou helmicí, osázenou terakotovými kraby. 

Arkýřová kaple doložena roku 1404. V letech 1502 – 1520 byla radnice upravena v pozdní 

gotice. Gotická radní věž, prakticky jediná intaktně dochovaná v celých Čechách, se 

dochovala i díky své netradiční střeše bez významných změn dodnes. Vnější fasády radnice 

pocházejí z přelomu 18. a 19. století, jsou provedeny v přechodném stylu mezi barokem 

a klasicismem. (Hrady.cz, ©1995 - 2014) 

Napravo od radnice je umístěna kašna. Tzv. „Šlikovský rybník“ je vodní obezděnou nádrží 

s balustrádou
1
 čtvercového půdorysu a s kamennými barokními vázami na postamentech. 

Jednotlivé články balustrády byly přeneseny z klášterecké zámecké zahrady. 

Ve středu náměstí se tyčí Sloup Nejsvětější Trojice. Tzv. „Morový sloup“ je dílem K. 

Weitzmanna z let 1753 - 1755. Trojboký odstupněný sokl se sochami na volutových 

konzolách vrcholí jehlanem se sousoším Trojice. Kolem jsou balustrády s vázami. (Město 

Kadaň, ©2010 – 2014c) 

Největší raritou, a to nejen kadaňskou, je Katova ulička. Tato ulička vede přímo z Mírového 

náměstí a ústí ke katovně, č. p. 190 na Špitálském předměstí. Katova ulička v Kadani pochází 

z počátku 14. století a sloužila tehdy jako spojovací průchod pro vojsko mezi jednotlivými 

hradbami. Později se využívala jako odvod vody z městských kašen. Své jméno má z doby, 

kdy uličku používal městský kat. Na svou největší slávu čekala ulička do roku 2007. Tehdy 

tam komisař agentury Dobrý den přijel na pozvání města změřit její šířku. Od té doby je 

                                                             
1 Balustráda je zábradlí z architektonicky ztvárněných kuželek 
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zapsaná v České knize rekordů v kategorii nejužší ulice v republice. (Česká televize, ©1996 - 

2014) 

 Národní přírodní rezervace Úhošť 

Národní přírodní rezervace Úhošť byla vyhlášena v roce 1974 v severovýchodní části 

Doupovských hor. Rezervace má výměru 114,57 ha, ochranné pásmo dalších 93,73 ha. 

Nachází se v nadmořské výšce od 375 do 593 m. Předmětem ochrany jsou lesostepní a stepní 

formace na svazích geomorfologicky nápadné tabulové hory Úhošť, s výskytem řady zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. (Botany, ©2007 - 2014) 

Přírodní památka Želivský meandr 

Želinský meandr je poslední zachovalou ukázkou původního charakteru střední Ohře. Je to 

hluboce zaříznuté údolí meandrující řeky nad Nechranickou přehradou, geologicky a 

geomorfologicky velmi významné. Na skalnatých svazích kaňovinovitého údolí žije řada 

chráněných druhů živočichů a rostou rostlinné druhy chráněné státem. 

Významný je především výskyt užovky podplamaté (natrix tessellata), která zde tvoří 

izolovanou severozápadní enklávu areálu rozšíření druhu. Tento 5km dlouhý úsek 

přírodovědecky hodnotného údolí pod Želinou o rozloze 175ha byl roku 1992 

vyhlášen přírodní památkou. (Dolnípoohří.eu, ©2008) 

 

Vodní nádrž Kadaňský stupeň 

Vodní nádrž Kadaňský stupeň na Ohři přímo pod Františkánským klášterem byla vybudována 

v letech 1966 - 1971. Betonová tížná hráz je vysoká 18,4 m a dlouhá 108 m, jezero má plochu 

67 ha. Přehrada vznikla poté, co byl snížen objem Nechranické nádrže. Kadaň se tak měla stát 

zásobní nádrží. 
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Obrázek 3: Pohled na Kadaňský stupeň 

 

Zdroj: Turistika.cz, ©2007 - 2014 

2.5 Cestovní ruch 

Cestovní ruch se stává stále významnějším a nepostradatelnějším faktorem české ekonomiky 

a zasahuje i do rozvoje našeho města. Kadaň a Kadaňsko nikdy nepatřily mezi hlavní 

turistické destinace. Vždy byly spíše doplňkovým cílem pro výletníky z lázeňských oblastí a 

ze sousedního Saska. Nicméně Kadaň a Kadaňsko má svůj široký turistický potenciál, který 

lze velmi dobře využít jako doplněk k návštěvě sousedního Karlovarska nebo vícedenní 

návštěvy naší destinace s využitím všech dostupných partnerů (Klášterec nad Ohří, Žatec, 

Nechranická přehrada, Chomutov, Louny, Krušné hory). 

Díky vydařené obnově historického centra se starobylé město Kadaň stalo velmi atraktivním 

turistickým cílem, i přesto, že doslova za humny dýmají komíny tolik diskutované 

prunéřovské elektrárny, do země se nelítostně zakusují rypadla v hnědouhelných dolech a že 

armáda uzavřela velkou část malebných Doupovských hor. (David, 2010) 

Město se zaměřuje na cestovní ruch i ve svém strategickém plánu, který vyšel v roce 2004. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zhruba třicetiletý výhled do budoucna, došlo v roce 2013 

k jeho druhé aktualizaci, neboť za deset let se v Kadani mnohé změnilo. Zároveň mnoho 

opatření z původního strategického plánu bylo již realizováno. V strategickém plánu je pro 

cestovní ruch stěžejní především „Posilování lokální/regionální kadaňské identity- profilovat 

se jako specifický turistický region“ a „Posilování image Kadaně jako moderního města, 

podporujícího kulturu, historické tradice, vědu, vzdělanost a mezinárodní spolupráci- cíleně 

se odpoutávat od negativního mediálního obrazu důlně-energetické oblasti severozápadních 

Čech a profilovat se jako lídr v regionu“. (Strategický plán města Kadaně, 2013) 
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Výhledově se tedy Kadaň bude zaměřovat na rozvoj kongresové turistiky, pro rok 2014 je v 

plánu například mezinárodní konference na téma Alzheimerova choroba. Město by rádo 

uzavřelo smlouvu o partnerství s novými partnerskými městy, například ze Slovenska, Posla 

nebo Švédska. Toto partnerství je velmi výhodné, neboť na společné projekty partnerských 

měst lze čerpat dotace z EU. Dále chce město zachovávat a rozvíjet tradiční kulturní a 

společenské akce. Dalším návrhem je výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury 

zajišťující dostupnost k místům s atraktivitami cestovního ruchu. Jako další návrh je možnost 

turistického využití trati č. 164 a 165 (Kadaň - Kaštice, Vilémov u Kadaně – Kadaňský 

Rohozec), na této trati byla zastavena osobní doprava a zůstala pouze nákladní, která není 

pravidelná, a tudíž hrozí zničení trati. (Strategický plán města Kadaně, 2013) 

Stejně tak jako platí pro Českou republiku, platí i pro Kadaň, že větší počet turistů tvoří ti ze 

zahraničí. Dle průzkumu příjezdovému cestovnímu ruchu v Ústeckém kraji dominují nákupní 

návštěvy Němců. Většinu návštěvníků kraje tvoří jednodenní návštěvníci, v porovnání 

s ostatními kraji je podíl jednodenních návštěvníků nejvyšší. Skladba návštěvníků Ústeckého 

kraje z hlediska státu trvalého pobytu je velmi homogenní, většinu představují Němci (95%). 

Turisté představují pouze 7% všech zahraničních návštěvníků Ústeckého kraje. Rovněž se 

jedná nejčastěji o Němce, i když jejich podíl není tak jednoznačný. Polovina turistů přijíždí do 

kraje na dovolenou, čtvrtina navštívit své příbuzné a známé. Průměrná délka pobytu turistů je 

podprůměrná, ale na druhou stranu jezdí často. Necelá polovina turistů se ubytovává v 

soukromí. V mezikrajském srovnání využívají turisté častěji placené ubytování v soukromí.  

(Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015 do jednotlivých krajů ČR, 2012) 

Počet ubytovacích zařízení v Kadani je dostatek, návštěvníci města mají možnost se ubytovat 

v 8 penzionech, ve 2 hotelích a v 7 ubytovnách. Návštěvník si může vybrat ubytování od 

ubytoven pro nenáročné až po čtyřhvězdičkový hotel nebo penziony. (Město Kadaň, ©2010 – 

2014d) 
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3 Analýza nabídky volnočasových aktivit v Kadani 

3.1 Volný čas 

Pro analýzu volnočasových aktivit je zásadním pojmem volný čas. Problematikou volného 

času se zabývá řada autorů, každý z nich má odlišný pohled, jak vlastně volný čas definovat. 

Pojďme si tedy odpovědět na otázku, co je volný čas? 

S velmi výstižnou, ale ne zcela dostačující definicí přišli Susan Horner a John Swarbrooke. 

Podle autorů je volný čas „časem, kdy můžete dělat, co chcete“. Tato definice je velmi 

všeobecná a zahrnuje nejrůznější možnosti. (Swarbrooke, 2003, str. 54) 

Autorka Irena Slepičková přichází s následujícím vysvětlením pojmu. “Volný čas lze 

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

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

vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a uspokojení, nikdy obavy či 

pocity úzkosti.“ (Slepičková, 2000, str. 12) 

Ještě blíže k jádru problému se dostávají autoři Hájek, Hofbauer a Pávková, kteří volný čas 

vymezují velmi detailně. „Volný čas je částí lidského života mimo čas pracovní (návštěva 

školy a pracovní proces) a tzv. čas vázaný, který zahrnuje biofyziologické potřeby člověka 

(spánek, jídlo, osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění za 

prací a další nutné mimopracovní povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po splnění těchto 

potřeb a povinností člověk k dispozici pro činnost sebeurčující a sebevytvářející: 

 Odpočinek a zábavu; 

 Rozvoj zájmové sféry; 

 Zlepšení kvalifikace; 

 Účast na veřejném životě.“(Hájek, 2008, str. 10) 

Jak už bylo výše zmíněno, pojetím a definicí volného času se zabývá řada autorů z různých 

pohledů. Osobně se nepřikláním pouze k jedné definici, pojem volný čas je tak specifický a 

individuální, že je velmi těžké ho vystihnout. Zmíním tedy z mého pohledu moderní definici 

B. Hodaně, který vnímá volný čas jako „jakousi mezeru v čase, jako chvíle pro situace, které 

jsou svobodně volené.“ (Hodaň, 2008, str. 62) 
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A jak se na problematiku volného času dívají zahraniční autoři? Definice volného času podle 

německého autora Rainera Hartmanna zní: „Volný čas je ta část život, která se v rámci 

externích časových závazků, tj. zvykových nebo samostatně volených dle míry preference 

alternativ činností, vyznačuje vysokým až velmi vysokým stupněm autonomie.“ (Hartmann, 

2013, str. 15) 

Anglický sociolog Stanley Parker je toho názoru, že „Volný čas je osvobozený od práce a 

jiných povinností, zahrnuje také aktivity, které jsou charakteristické relativním pocitem 

svobody. (Parker, 1979, str. 48) 

Ať už si tedy volný čas definuje každý z nás, jak chce, podstatné je, že jeho využívání by nás 

mělo naplňovat a přinášet nám radost z prožitku. 

3.2 Sportovní aktivity 

Výčet možné náplně volného času, jak ji dokumentuje nominální struktura času, ukazuje, že 

nabídka je velmi široká. Přitom časový prostor, který je k dispozici, není velký. Sportu tak 

konkuruje celá řada možností, aktivit, jimiž lze volný čas naplnit. (Slepičková, 2000) 

Dle Ireny Slepičkové je v současnosti trendem ústup aktivit tvořivých, vyžadující mentální či 

psychické úsilí typické zejména pro sport. Naopak do popředí se dostává konzumnost a 

pasivní zábava, a to jak u dospělých, tak i u dětí a mládeže.  Zároveň podotýká, že většina lidí 

si v současnosti stěžuje na nedostatek volného času a právě nedostatek volného času dominuje 

mezi důvody zabraňující aktivní účasti ve sportu. Podle autorky se ukazuje, že lidé 

exponovaní v zaměstnání a s vyšším vzděláním, přistupují ke svému volnému času 

racionálněji a zařazují do něj pohybové a sportovní aktivity častěji, než ti, kteří mají času 

objektivně více. (Slepičková, 2000) 

Sportovní aktivity jsou velmi oblíbeným způsobem, jak trávit volný čas. V současnosti je 

populární fenomén zdravého životního stylu, k němuž sport neodmyslitelně patří. Pro 

milovníky sportu nabízí město Kadaň mnoho alternativ. Nyní si je rozebereme.   

Víceúčelová sportovní hala 

Vlastníkem tohoto objektu je město Kadaň, které se podílelo na 66% na nákladech, zbylých 

34% nákladů pokryly dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad, výše této dotace činila 42 milionů Kč. Nabídka víceúčelové sportovní haly je 
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opravdu bohatá, dostupné jsou jak aktivity pro dospělé, tak pro děti. V hale jsou k dispozici 2 

hřiště na squash, stoly na stolní tenis, dále je umožněn pronájem tělocvičen pro veřejnost. 

Příznivci sportovních aktivit zajisté ocení zumbu, fyzioline, aerobic, funkční trénink, 

posilování, trampolínky, pilates a připraveno je také cvičení pro rodiče s dětmi. Své zázemí 

zde má také Judo Kadaň. Nově si v hale návštěvníci mohou zakoupit vstupenky na akce 

pořádané Kulturní zařízením Kadaň. (Sportovní hala Kadaň, ©2011) 

Městské koupaliště 

Zejména v letních měsících je kadaňské koupaliště velmi oblíbeným místem jak obyvatel, tak 

návštěvníků. Koupaliště je otevřeno od 1. května a končí svoji sezónu podle počasí. Otevřeno 

je každý den od 8.00 do 20.00 hodin. V areálu jsou dva plavecké bazény a brouzdaliště 

obklopené travnatou plochou. Bazén s největší rozlohou (50×18m) je hluboký 1,1 – 1,8m. 

Menší bazén (25×14m) je hluboký od 0,8m do 3,5m a je vybaven skokanskou věží. Dětské 

brouzdaliště má rozlohu 15×15m. U velkého bazénu je tobogán. Návštěvníci si také mohou 

zahrát plážový volejbal, nohejbal, tenis nebo minigolf. (Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o., 

©2013) 

Obrázek 4: Koupaliště Kadaň 

 

Zdroj: rekultivace.kr-ustecky.cz, 2013 

Zimní stadion 

Zimní stadion se nachází v centru města u nákupního střediska Kaufland. Stadion je 

domovský pro SK Kadaň a pojme až 3000 diváků. Kadaňské A-mužstvo hraje již několik 

let 1. ligu a kadaňští obyvatelé jsou na tým náležitě pyšní.  Občané a turisté mohou navštívit 

veřejné bruslení, zpravidla každé úterý a o víkendu. (Kadan.cz, ©2013) 
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DiscGolf Park 

V parku u sportovní haly nechalo město vybudovat unikátní discgolfové hřiště, které je 

spojením dvou sportů, golfu a frisbee. Základem hry je létající talíř, který se používá pro 

různé sportovní, rekreační či zábavní hry. S talířem se hráči pohybují po parku od jednoho 

koše ke druhému a snaží se vhodit disk do síťky koše. Tak postupují parkem až k poslednímu 

koši. Ten nejšikovnější vyhrává. Discgolfové hřiště nemá žádné jiné město v širokém okolí. V 

republice je jich jen pár. Na obdobných hřištích se pořádají soutěžní utkání jednotlivých 

týmů. Je pravděpodobné, že Kadaň se časem do některé oficiální soutěže také zapojí. Zatím si 

může kdokoli disk zapůjčit v sousední sportovní hale a novou hru si vyzkoušet. (5plus2.cz, 

©2013) 

Cyklostezka Kadaň- Klášterec nad Ohří 

Do Klášterce nad Ohří vede od roku 2008 nově vybudovaná obousměrná cyklistická stezka o 

celkové délce 8,1 km a šířce 3 m. Cyklostezka začíná v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka, u 

řeky Ohře. Zajímavým úsekem na nábřeží je unikátní lávka, která propojila cyklostezku 

z Kadaně do Klášterce nad Ohří právě s Nábřežím Maxipsa Fíka. Lávku tvoří 81 m dlouhá 

ocelová konstrukce, která je ukotvena ve skále na rámech. Plochu tvoří pozinkované 

průhledné rošty. Lávka vás vyveze na kadaňský stupeň, kterým se dostanete na druhý břeh 

řeky Ohře, kde již navazuje další část stezky, jejíž povrch je z kaleného štěrku. Na trati jsou 

zbudována odpočívadla pro cyklisty i pro pěší včetně mapových podkladů na informačních 

tabulích a stojanů na kola. 

Samotná cesta z Kadaně do Klášterce nad Ohří po cyklostezce není náročná. Délka stezky od 

kadaňského stupně na hranici s Kláštercem nad Ohří u osady Suchý Důl je 3 km. Díky této 

projížďce budete mít jedinečný pohled na historické město Kadaň a následně v úseku pod 

Suchým Dolem se rozprostře panorama na město Klášterec nad Ohří, Krušné hory. 

(ceskojede.cz, ©2011) 
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Obrázek 5: Pohled na unikátní lávku na cyklostezce 

 

Zdroj: www.cyklomesta.cz, 2013 

Dům dětí a mládeže Šuplík 

Dům dětí a mládeže Šuplík v Kadani má velmi bohatou historii, funguje už několik desítek 

let.  Před rokem 1989 působil v Kadani jako Městský dům pionýrů a mládeže. Následně 

docházelo v průběhu let k stěhování do různých prostor. Od roku 1998 sídlí v prostoru bývalé 

základní školy v ulici Jana Roháče.   

DDM Šuplík nabízí volnočasové aktivity s různým zaměřením. Pro školní rok 2013/2014 čítá 

23 různých druhů volnočasových aktivit. Ze sportovních aktivit je to například basketbal, 

biatlon, florbal, fotbal, kickbox, jóga, stolní tenis a další. Za zmínku stojí i další zájmové 

útvary jako například teraristika, modeling, keramika, plastikové modelářství a různé druhy 

tance. Kromě toho DDM organizuje oslavy Dne dětí, pochody, letní tábory, soutěže a 

přehlídky (sportovní, vědomostní, výtvarné). (ddmsuplik.cz, ©2014) 

Fitness 

Vyznavači fitness a posilování mají v Kadani na výběr ze dvou fitness center.  Starší z nich- 

Fitness sport club Kadaň se nachází na konci města a nabízí posilovnu a solárium. Druhou 

možností je fitness „Zeleňák“, které je mladší, nachází se v centru města a nabízí velké 

množství sportovních aktivit. Kromě posilovny mohou návštěvníci ocenit například 

trampolínky, spinning, fitbox, kruhový trénink, bosu kardio, bodyforming a vacustep. 

(fitkozelenak.cz, ©2014) 

 

 

http://www.cyklomesta.cz/
http://www.fitkozelenak.cz/
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Veřejné hrací plochy a hřiště 

V Kadani je k dispozici značné množství hřišť a hracích ploch různého typu. Hřiště jsou 

rovnoměrně rozmístěny po celém městě, v příloze A je k nahlédnutí mapa s jejich 

rozmístěním a typem. Nachází se zde 11 multifunkčních sportovišť, skatepark, discgolfové 

hřiště, cyklotrialová dráha a 41 dětských hřišť.  (Město Kadaň, ©2010 - 2014e) 

Nábřeží Maxipsa Fíka 

Cílem projektu a následně jeho realizací byla obnova přirozeného vztahu města a řeky, neboť 

Ohře je neodmyslitelnou součástí života města Kadaně. Ještě v nedávné minulosti byly břehy 

řeky periférií, proto rehabilitací a zatraktivněním území získala tato část města rekreační a 

sportovní funkci jak pro obyvatele města, tak pro návštěvníky. (nabrezimaxipsafika.cz, 

©2014) 

Náklady na realizaci přesahují 130 milionů Kč. Akce je financována převážně z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Severozápad. (archiweb.cz, ©2009) 

Nábřeží nabízí návštěvníkům velmi rozmanité možnosti, jak zde trávit čas. Co se sportu týče, 

Nábřeží je ideálním místem pro běh, cyklistiku, in-line bruslení a skateboarding. Na své si 

přijdou také rybáři, kteří zde můžou ulovit například cejny nebo kapry, kteří se zde pravidelně 

nasazují. Mnoho návštěvníků sem vyráží „jen tak“ na procházku, ať už s dětmi nebo se psy. 

Okolí nábřeží nabízí jedineční pohled na místní flóru a faunu, zejména v jarních a podzimních 

měsících nábřeží doslova hraje barvami. 

Na nábřeží je řada velmi zajímavých architektonických prvků, na projektu se podílelo několik 

autorů. Mezi nejvýznamnějšího, alespoň z pohledu pro Kadaňsko, je Vít Branda, který se 

podílel již na řadě projektů v Kadani, například na rekonstrukci kina Hvězda nebo na 

cyklostezce z Kadaně do Klášterce nad Ohří. (nabrezimaxipsafika.cz, ©2014) 

Na své si tu přijdou také milovníci kulturních akcí, mezi akce, které se konají každým rokem, 

patří například festival národnostních menšin United Colors of Kadaň, Narozeniny Maxipsa 

Fíka nebo Mistrovství světa ve skoku pro něco. Na Nábřeží se nachází „AmFík“, kde se 

konají různé koncerty nebo představení. (nabrezimaxipsafika.cz, ©2014) 
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Od letošního roku se návštěvníci nábřeží mohou těšit na lákavou novinku. Na Nábřeží se od 

května budou půjčovat za příznivého počasí loďky a šlapadla. Návštěvníci si tak mohou 

vychutnat pohled na Kadaň přímo z vodní hladiny.  

3.2 Kulturní a společenské aktivity 

Základní umělecká škola 

Základní umělecká škola Klementa Slavického dostala své jméno po významném českém 

hudebním skladateli 20. století, který v Kadani velmi často pobýval. ZUŠ nabízí svým žákům 

hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor. (ZUŠ Klementa Slavického, © 2012) 

Hudební obor nabízí výuku hry na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, 

hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, baryton, pozoun, tubu a rovněž výuku sólového a 

sborového zpěvu. Mezi další vyučované předměty patří přípravná hudební výchova, hudební 

nauka, komorní hra, čtyřruční hra a hra v souboru či orchestru. (ZUŠ Klementa Slavického, © 

2012) 

V tanečním oboru si mohou žáci vybrat z předmětů jako přípravná taneční výchova, taneční 

průprava, současná taneční technika, klasická taneční technika a taneční improvizace a praxe. 

Žáci tanečního oboru se pravidelně prezentují v rámci samostatných koncertů a dalších 

vystoupení u příležitosti významných školních akcí a slavností města Kadaně. (ZUŠ 

Klementa Slavického, © 2012) 

Během výuky na výtvarném oboru se žáci seznamují se základy kreslířských, malířských a 

grafických technik, s modelováním, keramikou a komponováním v objektové a akční tvorbě. 

Osvojí si technické dovednosti nezbytné pro práci s nejrůznějšími materiály a nástroji a 

získají poznatky z dějin výtvarné kultury. (ZUŠ Klementa Slavického, © 2012) 

Základem výuky na literárně dramatickém oboru je herecká komunikace jak ve skupině, tak i 

jednotlivce s divákem prostřednictvím jeviště. Důraz je kladen rovněž na pohyb a celkový 

hudebně rytmický projev. (ZUŠ Klementa Slavického, © 2012) 

Kulturní zařízení Kadaň 

Kulturní zařízení Kadaň je příspěvková organizace, která sdružuje kadaňské kulturní objekty, 

umožňuje jejich pronájem a organizuje místní kulturní a společenské akce. 
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Centrem veškerého kulturního dění ve městě je Kulturní dům Střelnice. KD nabízí Velký 

sál s přísálím, jevištěm zázemím v prvním patře s maximální kapacitou 354 míst, Velký 

salónek s kapacitou 30 míst, Malý salónek s kapacitou 15 míst a Klub, který pojme až 50 

návštěvníků.  Tyto prostory je možné pronajmout pro kulturní a společenské akce, školící a 

vzdělávací akce, schůzovní činnost, předváděcí akce a soukromé akce. Návštěvníci Střelnice 

si mohou vybrat z velmi bohaté a pestré nabídky akcí. Konají se zde koncerty různých žánrů, 

maturitní plesy, reprezentační ples města a neziskových organizací, divadelní představení, 

přednášky na různá aktuální témata, taneční kurzy, tématické večery- k výročí narození 

slavných umělců a mnoho dalších.  

Obrázek 6: Pohled na budovu Kulturního domu Střelnice 

   

Zdroj: www.skstrelnicekadan.webnode.cz, ©2011 

 

Dalším velmi důležitým objektem je KZ Orfeum. Stejně jako KD Střelnice i Orfeum působí 

ve městě jako multifunkční kulturní zařízení. Z toho nejzajímavějšího, co je v Orfeu k vidění 

a slyšení, můžeme zmínit například koncerty populárních zpěváků a kapel, působících jak u 

nás tak v zahraničí, dále divadelní představení, taneční večery a přednášky zajímavých 

osobností.  

Pod správu KZK Kadaň spadá i Městské muzeum. Kadaňské muzeum má více než stoletou 

historii, která je však obestřená mnoha nejasnostmi, neboť se materiály nedochovaly. V Roce 

1999 byla otevřena první nová stálá expozice, která je věnována mineralogickým 

zajímavostem, zkamenělinám a historii dolování na Kadaňsku a Chomutovsku. V roce 2004 

byla zpřístupněna expozice o dějinách kláštera a o rok později byl otevřen další expoziční 

kruh, tentokrát věnovaný dějinám středověké Kadaně. V prostorách muzea se také konají 

různé přednášky a výstavy. (Městské muzeum v Kadani, ©2008 - 2014) 

Knihovna Kadaň se nachází v prostorách Kadaňského hradu v Tyršově ulici, svou pobočku 

má v Husově ulici. Tato pobočka je určena zejména pro čtenáře ze vzdálenějších částí města 
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od centra. Knihovna je určena jak pro děti, tak pro dospělé, je rozdělena do dvou oddělení. 

Kromě klasické výpůjčky knížek nabízí knihovna také antikvariát, internet a kopírování. Dále 

se zde konají nejrůznější besedy pro mateřské a základní školy. Od roku 2013 mohou čtenáři 

se sníženou pohyblivostí využít služby rozvážky knih. (Knihovna Kadaň, © 2009) 

Mezi další objekty, které KZK provozuje, patří ještě Galerie Josefa Lieslera, Františkánské 

zahrady, Johanitský kostel Stětí sv. Jana, AmFík a Fotokroužek08 a i v těchto objektech 

probíhají nejrůznější kulturní akce.  

Kino Hvězda 

Kadaňské kino Hvězda prošlo v roce 2007 kompletní rekonstrukcí, včetně topení, klimatizace, 

rozvodů a promítacího plátna. Při této rekonstrukci došlo ke snížení původní kapacity téměř o 

polovinu, z původních 400 míst se počet zredukoval na 200 sedadel. Projekt vznikl za 

finanční podpory Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie a Kabelové televize Kadaň, a.s., která je provozovatelem Kina Hvězda. 

(Chomutovský deník, ©2007) 

Kino je vybaveno zvukovým systémem Dolby Digital Surround EX, nejprodávanějším 

projektorem na světě - CP-2000SB od kanadského výrobce Christie Digital, který vyniká 

nejkvalitnějším podáním stereoskopické 3D projekce. Dále špičkovým serverem Doremi 

DCP-2K4 od francouzské společnosti Doremi Labs, který funguje na platformě operačního 

systému Linux. V kině je použito rozšíření o 3D-stereoskopickou projekci od renomovaného 

výrobce kinotechnologií - společnosti Dolby. Brýle pro sledování 3D jsou konstruovány jako 

pasivní, tedy bez náchylné elektroniky k poškození. Brýle jsou velice lehké a pohodlné i pro 

nejmenší návštěvníky kin a jsou konstruovány pro nasazení na dioptrické brýle. Přísné 

hygienické zásady jsou dodržovány čištěním brýlí ve speciální myčce po každé 

projekci. (Kino Hvězda, ©2014) 

Noční život 

Obyvatelé a návštěvníci Kadaně mají na výběr z velkého počtu restaurací, klubů, hospůdek a 

heren. V současnosti není v Kadani v provozu žádná větší diskotéka, zájemci o tento druh 

zábavy musí dojíždět do okolních měst, nejčastěji do Chomutova, Klášterce nad Ohří nebo 

Podbořan.  
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3.3 Ostatní volnočasové aktivity 

Každoročně se v Kadani konají akce, které jsou velmi oblíbené nejen u obyvatel města, ale 

také u návštěvníků či turistů.  Tyto akce jsou ve většině případů jednodenní a vytvářejí další 

možnost, jak zajímavým způsobem strávit volný čas. 

Masopust 

Masopust je velmi oblíbenou tradicí v celé České republice, v Kadani však tato tradice nemá 

tak dlouhé trvání, oslavy Masopustu se zde konají v dnešní podobě od roku 2009. Nicméně 

oslava Masopustu se v Kadani stala velmi oblíbenou. Tradiční Masopust je spojen 

s hodováním a veselím mezi postními dobami. Koná se v únoru nebo březnu, v závislosti na 

datu Velikonoc. Zajištěn je celodenní program v centru města, mezi nejzajímavější momenty 

patří průvod masek městem, symbolické topení Morany, trhy a zabijačkového hody. To vše za 

doprovodu živé hudby.  

Majáles Cadanensis 

Před několika lety se i do Kadaně vrátila tradice pořádat studentské slavnosti- Majáles. Pro 

návštěvníky je připravený celodenní program s typickými majálesovými atrakcemi jako 

například svatby, pohřby, objímání zdarma, paintballová střelnice, jízda na koních a jiné. 

K poslechu hrají kapely nejrůznějších žánrů. (Kulturní zařízení Kadaň, ©2008 - 2014) 

Narozeniny Maxipsa Fíka 

Oslava narozenin Maxipsa Fíka je vlastně velkým dětským festivalem v ulicích celého města. 

Program je skutečně pestrý- divadelní představení, dílny, opékání buřtů, promítání, šermířské 

hry, lampionový průvod a mnoho dalších aktivit.  

Mnozí lidé se diví, proč slavný pohádkový hrdina slaví narozeniny právě v Kadani. Věc je ale 

jednoduchá, Fík se narodil v nedalekém Ahníkově a protože tahle vesnice už bohužel zmizela, 

oslaví narozeniny v nejbližším městě- Kadani. Jeho duchovní otec, spisovatel Rudolf 

Čechura, měl ke Kadani blízký vztah. (Město Kadaň, ©2010 - 2014f) 

Františkánské léto 

Františkánské léto probíhá v areálu Františkánského kláštera od června do září. V letošním 

roce budou soboty věnovány hudební produkci různého žánru. Dramaturgie je nastavena pro 
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všechny věkové skupiny. Neděle budou věnovány dětem formou divadelních představení. 

(Město Kadaň, ©2010 – 2014g) 

Vysmáté léto 

Vysmáté léto je rockový hudební festival, který se koná v průběhu července. V letošním roce 

proběhne již 11. ročník tohoto festivalu, na kterém účinkují přední umělci naší rockové scény. 

Tato akce každoročně přiláká mnoho návštěvníku z okolí i daleka. Návštěvníci i účinkující si 

pochvalují především nezaměnitelnou atmosféru, festival se totiž koná pod kadaňským 

hradem a jeho opevněním. Návštěvnost festivalu velmi závisí na počasí, ale standardně ho 

navštíví více než 5 000 návštěvníků, v opravdu vydařených ročnících si festival nenechalo jít 

až 9 000 posluchačů. (Vysmáté léto, ©2012 - 2014) 

Císařský den 

Císařský den je tradiční historická slavnost, která se koná vždy poslední srpnový víkend. 

Touto akcí si připomínáme významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň 

římský císař a český král Karel IV. V letošním roce 2014 oslavíme již 22. příjezd Karla IV. se 

svoji družinou do královského města Kadaně. (Císařský den v Kadani, ©2008) 

Na náměstí probíhá hlavní část programu, konají se zde středověké trhy, čeká se na průvod 

Karla IV. Návštěvníci mohou ochutnat dobové speciality, poslechnout si středověkou hudbu 

nebo sledovat ukázky dobových řemesel. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny různé 

soutěže a hry. Na dalších místech poblíž centra se koná doprovodný program, jako například 

rytířské turnaje. Slavnost zakončuje velkolepý ohňostroj z kadaňské radnice za doprovodu 

hudby a dalších efektů.  

Dny evropského dědictví 

Dny evropského dědictví (EHD) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány 

nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 

zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. 

Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce- přednášky, koncerty, 

městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. EHD jsou významnou 

celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. (Město Kadaň, ©2010 - 

2014h)  
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Svatováclavské vinobraní 

V roce 1997 se město rozhodlo navázat na starobylou tradici vinařství na Kadaňsku. Město 

bylo opět zařazeno zákonem mezi vinařské obce. V areálu zahrad Františkánského kláštera 

byla vysázena vinice o výměře 0, 5 hektaru. Ta byla zasvěcena hlavním vinařským patronům 

sv. Václavovi, sv. Ludmile a sv. Urbanovi. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu 

zaměřenou na vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad a průběh zpracování hroznů- mletí, 

odzrnění, rmutování a lisování. Mohou také ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a 

víno. (Město Kadaň, ©2010 – 2014i) 

Adventní trhy s vánoční tématikou 

Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který 

hraje každou celou hodinu jednu melodii. Od slavnostního rozsvícení stromku až po Tři krále 

si lidé mohou poslechnout až 300 melodií. Vánoční strom zdobí 36 řetězů složených z 11 700 

světel. Před vánočním stromem je umístěno 13 malých stromečků, které zdobí děti 

z mateřských a základních škol v Kadani. (Město Kadaň, ©2010 - 2014j) 
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4 Analýza poptávky po volnočasových aktivitách v Kadani 

Pro analýzu volnočasových aktivit si autorka práce vybrala metodu dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu celého měsíce března 2014 a bylo určeno pouze 

obyvatelům Kadaně. Dotazníky byly dostupné v tištěné formě a elektronicky prostřednictvím 

služby Google Docs, celkový počet zodpovězených dotazníků činil 305.  Tištěné dotazníky 

byly rozdány vybraným třídám na 2. ZŠ v Kadani, na městském úřadě a na čerpací stanici. 

Celkem bylo rozdáno 200 tištěných dotazníků, ze kterých se vrátilo 162 vyplněných. Zbylých 

143 vyplněných dotazníků pochází z internetu.    

4.1 Otázky v dotazníku 

Dotazník se skládal z deseti otázek, přičemž poslední otázka byla otevřená, dávala tedy 

respondentům lepší možnost se svobodně vyjádřit. Otázky v první polovině dotazníku jsou 

zaměřeny na obecné charakteristiky volného času, jako je věk respondentů, počet hodin 

strávených volnočasovými aktivitami v různých obdobích, apod. Další část otázek je cílená na 

celkovou spokojenost s volnočasovými aktivitami ve městě, dále na finanční možnosti a 

ochotu vynaložit prostředky respondentů na volnočasové aktivity, na zdroje informací o 

nabídce využití volného času v Kadani. Kompletní dotazník je k nahlédnutí v příloze B. 

4.2 Respondenti 

Pro lepší porozumění dané problematiky byli respondenti rozděleni do pěti věkových skupin. 

Takovéto rozdělení odráží lépe skutečnost, neboť věk je rozhodujícím faktorem při výběru 

volnočasových aktivit. První skupina respondentů byla mladší 15 let, následující v rozmezí 

15-26 let, třetí skupina od 26 do 40 let, do čtvrté skupiny patřili respondenti ve věku 40 až 60 

let a poslední skupinu tvořili lidé starší 60 let.  

4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Tato kapitola se zabývá rozborem jednotlivých otázek v dotazníku. V některých otázkách 

hraje důležitou roli věk respondentů, proto jsou rozebrány detailněji.  
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Obrázek 7: Věkové rozložení respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

První skupina respondentů je mladší 15 let, v rámci dotazníku se jedná o žáky, kteří 

navštěvují základní školu. Z celkových 305 vyplněných dotazníků bylo vyplněno touto 

skupinou respondentů 70 dotazníků. 

Další skupinou jsou lidé ve věku 15-26 let, jedná se zejména o žáky středních a vysokých 

škol, ale výjimkou nejsou ani pracující. Tato věková skupina měla v dotazníkovém šetření 

nejvyšší podíl zastoupení, touto skupinou bylo vyplněno celkem 118 dotazníků. 

Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti ve věkovém rozpětí 26-40 let. Do této 

skupiny patří především pracující, kteří již mají rodinu a děti. Využití jejich volného času se 

tedy odvíjí od těchto skutečností. 

Čtvrtá skupina respondentů, lidé ve věku 40-60 let, měla na dotazníkovém šetření 8% podíl 

zastoupení, dotazník vyplnilo 24 respondentů. Tato věková skupina je charakteristická tím, že 

již nevěnuje takovou pozornost péči o děti, protože jsou děti odrostlejší. Do popředí se tak 

dostává zaměstnání. 

Respondenti, kteří jsou starší 60 let, měli nejmenší podíl zastoupení, a to 4%. Vyplněný 

dotazník poskytlo pouze 12 respondentů v této věkové kategorii. Jedná se o velmi specifickou 

skupinu se specifickými požadavky na využití volného času. Lidé v tomto věku disponují 

značným množstvím volného času, neboť si většina z nich užívá penzi nebo si občasně 

dobrovolně přivydělávají.    
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Obrázek 8: Čas věnovaný volnočasovým aktivitám ve všední den 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Z grafu je patrné, že nejčastější odpovědí na tuto otázku je možnost 1-2 hodiny. Celkově 47% 

respondentů věnuje volnému času ve všední den takovouto dobu. Méně než 1 hodinu věnuje 

ve všední den volnočasovým aktivitám pouze 14% dotázaných, z největší části se jedná se o 

kategorii respondentů mezi 26 a 40 lety. Důležitý, ale nikoliv překvapující, je fakt, že nejvíce 

volného času má kategorie mladší 15 let a starší 60 let. U kategorie mladší 15 let vyplnilo 

možnost více než 2 hodiny přibližně 81% respondentů, v kategorii více než 60 let přibližně 

83% respondentů. 

Obrázek 9: Čas věnovaný volnočasovým aktivitám během víkendu 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Předchozí graf ukazuje, kolik hodin věnují lidé volnočasovým aktivitám o víkendu. O 

víkendu mají lidé více času na to, aby se věnovali, čemu chtějí. Tento fakt se odráží i ve 

výsledcích této otázky, neboť lidí, kteří mají o víkendu méně než 1 hodinu, na to aby se 

věnovali svým zájmům, je pouze 3% dotázaných. Volnočasovým aktivitám o víkendu se lidé 

věnují nejčastěji  1-3 hodiny a 4-6 hodin, tyto odpovědi měly 35% podíl.  Více než 6 hodin 

věnuje volnočasovým víkendovým aktivitám 27% respondentů, stejně jako u předchozí 

otázky se jedná o nejmladší a nejstarší skupinu dotazovaných. Z grafu plyne, že obyvatelé 

Kadaně, jsou ochotní věnovat o víkendu svému volnému času značnou část dne.  

 

Obrázek 10: Osoby, se kterými respondenti nejčastěji tráví volný čas 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Přibližně třetina respondentů tráví svůj volný čas nejčastěji s rodinnými příslušníky. Druhou 

nejčastější možností bylo trávení volného času s přáteli, takto tráví svůj volný čas 32% 

respondentů. U této možnosti bylo věkové zastoupení poměrně vyrovnané. S partnerem a 

partnerkou tráví svůj volný čas 24% dotázaných, tuto možnost volila nejvíce věková kategorie 

15-26 let. Najdou se však i lidé, kteří nepotřebují nikoho dalšího, aby si svůj volný čas 

náležitě užili. Předpokládala bych, že se bude jednat o dospělé, ale opak je pravdou. Tato 

možnost byla nejčastěji vybírána věkovou skupinou mladší 15 let a to celkem jedenáctkrát 

z celkového počtu 26. Pokud budeme hledat souvislost mezi volným časem a tím, s kým ho 

obyvatelé města tráví, z grafu je patrné, že 91% dotázaných netráví svůj volný čas o samotě. 

Zaměření se na kolektivní volnočasové aktivity by podle výsledků dotazníku tedy mělo být 

prioritou.    
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Obrázek 11: Spokojenost se současnou nabídkou volnočasových aktivit v Kadani 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Z předchozího grafu, který ukazuje spokojenost obyvatel se stávající nabídkou volnočasových 

aktivit v Kadani, je patrné, že většina obyvatel je spokojena, 21% respondentů je velmi 

spokojena a 60% spíše spokojena. Celkově je tedy 81% obyvatel Kadaně spokojeno s tím, 

jaké využití volného času Kadaň nabízí. Nespokojených s nabídkou v Kadani je celkem 19% 

dotazovaných. V poslední otevřené otázce se dotazovaní mohli vyjádřit, jak stávající situaci 

vylepšit. Dle autorky práce jsou tato čísla velmi pozitivní, vlastní zkušenost jí říkala, že 

procento nespokojených bude mnohem vyšší.   

 

Obrázek 12: Zdroje informací o nabídce volnočasových aktivit v Kadani 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Výsledky této otázky nejsou nijak překvapivé, obyvatelé Kadaně hledají informace o využití 

volného času nejčastěji na internetu, druhou nejčastější odpovědí byla možnost získávání 

informací od přátel a známých, třetí nejvíce se opakující možností byla sledování plakátů a 

billboardů. Získávání informací prostřednictvím televize a tisku už bylo méně časté. Možnost 

„jiné“ zvolilo celkem 7 respondentů, ti buď neuvedli žádný zdroj informací, nebo uvedli, že 

se o danou problematiku vůbec nezajímají. Příznivým faktorem je, že pokud se jedná o šíření 

informací, převládají způsoby, které nestojí takřka nic. V současné době lidé hledají události 

prostřednictvím sociálních sítí, nebo vyhledávají přímo na oficiálních webových stránkách 

událostí či aktivit. Pro zřizovatele nově budované aktivity nebo činnosti, která by v Kadani 

eventuelně chyběla, budou náklady na reklamu relativně nízké. Vytvořit stránku na sociálních 

sítích je bez poplatku a velmi nenáročné, tvorba webových stránek je dnes téměř 

samozřejmostí- je sice spojena s jistými náklady, ty ale nedosahují takové výše, jako 

kdybychom šířili informace pomocí TV, tisku a rozhlasu.  

Obrázek 13: Měsíční částky vynakládané na volnočasové aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Částka, kterou jsou obyvatelé Kadaně ochotní vynaložit za volnočasové aktivity, není ani tak 

podmíněna věkem, jako spíš jinými faktory- například výše příjmu. Téměř polovina 

dotazovaných je ochotna vynakládat měsíčně částku, která se pohybuje mezi 200-500 Kč. 

Druhou nejvíce vybíranou odpovědí byla možnost částky v rozmezí 500-1000 Kč, tuto 

možnost zvolilo 27% respondentů.  Více než 1000 Kč měsíčně je ochotno vynakládat 12% 

respondentů, zajímavé je, že téměř třetina odpovědí byla z věkové kategorie mladší 15 let. 
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Jako odůvodnění této skutečnosti může autorka zmínit to, že lidé v této věkové kategorii jsou 

žáci základních škol žijící v domácnosti s rodiči, kteří jim poskytují dostatek finančních 

prostředků na volnočasové vyžití. Žáci mají hned několik kroužků najednou, přes sportovní až 

po výtvarné, nejsou orientovaní pouze jedním směrem, a i když jsou kroužky provozovány 

v rámci školy, účastníci musí platit členský poplatek, jako je tomu například v domovech dětí 

a mládeže.   

Obrázek 14: Nejoblíbenější volnočasové aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Předchozí graf ukazuje, které volnočasové aktivity patří v Kadani mezi nejoblíbenější. 

Oblíbenou náplní volného času obyvatel Kadaně je sport a s velmi malým rozdílem také 

setkávání s přáteli a rodinou. Jedinou skupinou, kde sport téměř nefiguroval, byla skupina 

respondentů starších 60 let. Dále se občané věnují rádi poslechu hudby, práci na PC, 

odpočinku a návštěvě kulturních a společenských akcí. Překvapivě nízký počet získalo 

v současné době tak oblíbené nakupování a sledování TV. Skupina respondentů mezi 40 a 60 

lety a skupina respondentů starší 60 let často volila možnost „jiné“, kam uváděli zahrádkaření, 

hlídání vnoučat nebo luštění křížovek nebo sudoku. 
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Obrázek 15: Nejčastěji navštěvované kulturní akce 

  

Zdroj: vlastní zpracování, 2014 

 

Tato otázka, stejně jako předchozí, umožňovala vybrat více odpovědí. Jak je vidět 

z předchozího grafu, nejpopulárnější kulturní akcí u místních obyvatel je návštěva kina. 

Z celkového počtu 305 respondentů celkem 209 z nich považuje návštěvu kina za atraktivní. 

Kino je populární napříč věkovým spektrem, výběr této možnosti byl rovnoměrně rozložen ve 

všech věkových skupinách. Druhou nejčastěji navštěvovanou kulturní akcí je návštěva 

koncertů, tuto možnost zvolilo 112 dotazovaných. Návštěva koncertů je v Kadani nejlákavější 

pro skupiny respondentů ve věku 15-26 let a 26-40 let. Dle očekávání návštěva klubů a 

diskoték má největší ohlas u skupiny respondentů od 15 do 26 let. U plesů a návštěv divadla 

je věk návštěvníků různý, žádná z nich výrazně nepřevažuje. Respondenti, kteří zvolili i 

možnost „jiné“ zmínili například návštěvy výstav.   

 

Desátá otázka byla otevřená a zněla: Je něco, co Vám v rámci volnočasových aktivit chybí? 

V této otázce měli respondenti možnost se zamyslet a popřípadě rozepsat o tom, co jim 

v Kadani v rámci volnočasových aktivit chybí. Kompletní postřehy a návrhy jsou k nahlédnutí 

v příloze C na konci této práce. Z celkového počtu 305 respondentů 16% z nich tuto otázku 

nechalo nezodpovězenou. Téměř 20% respondentů by na stávající nabídce volnočasových 

aktivit neměnili nic, jsou spokojení. Nejvíce opakujícím se návrhem byl krytý bazén, tento 

návrh napsalo 14% z celkového počtu respondentů. Mezi čtyři další více se opakující návrhy 
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patřily také: sexcoaching (7%), zoo (5%), zájezdová divadelní představení (3,5%) a obnova 

skateparku (3%). Tyto návrhy dále použije autorka v následující kapitole, jejíž stěžejní částí je 

vytvoření projektu.  
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5 Návrhy zlepšení 

Tato kapitola pracuje s výsledky z dotazníkového šetření, na základě těchto výsledků předloží 

autorka několik návrhů zlepšení, přičemž jeden z těchto návrhů je rozpracován detailněji do 

celkového projektu. 

5.1 Výstavba krytého bazénu 

Obyvatelé Kadaně dali v dotazníkovém šetření jasně najevo, že jim ve městě v rámci 

volnočasových aktivit chybí krytý bazén. Situace s výstavbou krytého bazénu v Kadani je 

však velmi komplikovaná. Město Kadaň se výhledově nechystá podniknout takto rozsáhlou 

investici, návrh na výstavbu bazénu byl prodiskutováván již několikrát, vždy však 

s negativním výsledkem pro obyvatele, kteří ho ve městě postrádají.  

Podle autorčina průzkumu se náklady projektu na výstavbu krytého plaveckého bazénu 

pohybují nad hranicí 100 milionů Kč, například plavecký areál Aquasvět v Chomutově přišel 

celkově na 393 milionů Kč, samozřejmě záleží na typu areálu, ceně pozemku, vybavenosti, 

apod. (Statutární město Chomutov, ©2012) Město je sice velmi šikovné, co se získávání 

dotací z evropských fondů týče, ale následné náklady na provoz krytého bazénu by nebylo 

schopné platit. Kadaňský rozpočet je zatížený financováním provozu Nemocnice 

s Poliklinikou Kadaň, v případě jejího zrušení by obyvatelé Kadaně a okolí byli nuceni 

dojíždět do Okresní nemocnice v Chomutově. Podle zastupitelstva je tedy schůdnější, aby 

kadaňští obyvatelé dojížděli spíše za návštěvou krytého bazénu do Chomutova, který je 

vzdálen přibližně 20 km.  

Druhou alternativou je, svěřit tento projekt do rukou soukromníka s podporou města. 

V současné době je však provozování takovéto činnosti vysoce nevýdělečný, vzhledem 

k tomu, že investice dosahují astronomických částek. Proto se autorka v této práci nebude 

věnovat návrhu projektu výstavby krytého bazénu, i když byl v rámci dotazníkového šetření 

jasným vítězem. 

5.2 Zoo 

Mezi kadaňskými obyvateli se našlo 5% z celkového počtu respondentů, kteří by v Kadani 

ocenili založení zoo. Vzhledem k tomu, že někteří respondenti (zejména rodiče dětí) 

zdůrazňovali nedostatečný program pro děti během všedních dní, zoo by byla ideálním 
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místem, kde by společně s dětmi mohli trávit volný čas. S nadsázkou je možné podotknout, že 

by tak město zabilo dvě mouchy jednou ranou. 

Výstavba zoo vyžaduje samozřejmě určitou výši investice, aby tedy vytvoření zoo nebylo 

přílišnou zátěží pro rozpočet města, navrhuje autorka zřídit mini zoo. Mini zoo je 

charakteristická tím, že se specializuje jen na určitou skupinu zvířat. V ostatních městech 

České republiky se nachází mini zoo zaměřená na terarijní živočichy, na domácí zvířata, 

okrasné ptactvo, apod. Nově vzniklá minizoo by mohla navázat spolupráci s nedalekým 

Podkrušnohorským zooparkem V Chomutově, který by zajisté vypomohl s pořízením zvířat.  

Autorka by doporučovala použít pozemky, které náleží městu. Nabízí se hned několik variant. 

První variantou by bylo rozšíření výběhu pro kozy v zahradách Františkánského kláštera, kam 

by se mohla přidat další zvířata. V současné době jsou velmi populární zakrslá plemena 

domácích a hospodářských zvířat, starost o zvířata není tak náročná a z hlediska kapacity a 

krmení je chování zakrslých plemen také velkou výhodou. V úvahu připadají například 

zakrslé holandské kozy, miniaturní osli nebo miniprasátka. Druhou variantou, kam by se zoo 

mohla umístit, jsou Rooseweltovy sady. Tento rozlehlý lesopark nabízí spoustu zákoutí, kam 

by se minizoo mohla umístit. 

Vstupné do takovýchto minizoo, které jsou provozovány v dalších městech České republiky, 

jsou spíše symbolickou částkou. Vstupné se pohybuje v rozmezí 20 - 50 Kč za dospělou 

osobu, pro děti pak v rozmezí 15 - 35 Kč. Minizoo také nabízí zvýhodněné rodinné vstupné. 

5.3 Zájezdová divadelní představení  

Další volnočasovou aktivitou, která místním obyvatelům chybí, jsou zájezdová divadelní 

představení známých a větších divadelních uskupení. V dotazníkovém šetření někteří 

respondenti zmínili, že jsou nuceni dojíždět za touto aktivitou do jiných měst, a to zejména do 

Klášterce nad Ohří a Chomutova.  

Nabídka těchto zájezdových představení je bohatá, kupříkladu pražské divadlo Kalich pořádá 

výjezdy do celé České republiky. Zajištění těchto zájezdových představení není nijak 

organizačně náročné, na oficiálních stránkách divadel je k dispozici objednávkový formulář 

pro pořadatele. Prostory pro tyto představení jsou ve městě k dispozici, představení by se 

mohla konat buď v Kulturním domě Střelnice nebo KZ Orfeum. Otázkou zůstává, jestli by se 

zaplnila zcela kapacita těchto zařízení. Dle autorčina názoru se to bude odvíjet zejména od 
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ceny vstupenek na představení a složení divadelního souboru, známé tváře neustále lákají, 

proto by doporučovala pozvat nějaký z pražských souborů. 

5.4 Renovace skateparku 

Dalším několikrát zmíněným návrhem v dotazníkovém šetření byla renovace skateparku. 

Celkem 3% dotazovaných by v Kadani uvítalo renovaci, rozšíření nebo alespoň úpravu 

povrchu ve stávajícím skateparku. Jednalo se o věkové kategorie mladší 15 let a respondenty 

ve věku 15 - 26 let. Dotazovaní by uvítali nový povrch a více ramp.  

V rámci České republiky působí na trhu několik firem, které se zabývají výstavbou, popřípadě 

renovací skateparků. Pro města a obce doporučují tyto firmy zejména celobetonové 

skateparky, které se vyznačují velmi dlouhou životností. Dalším pozitivem této je možnost 

kombinovat tvary, plochy a úrovně a jednotlivé části. Na druhou stranu se jedná o nejdražší 

materiál, ze kterého se skateparky vytvářejí. V sousedním Klášterci nad Ohří vytvářela nový 

skatepark firma 4-D, která skateparky nejen vytváří, ale také prodává jednotlivé překážky, což 

by byla levnější alternativa. Celková výše rekonstrukce se tedy pohybuje v závislosti na 

konkrétních požadavcích. Protože si v dotazníkovém šetření respondenti stěžovali především 

na nedostatek překážek, předkládá autorka v příloze D kompletní nabídku ramp a překážek 

firmy 4-D. 

5.5 Škola sex-coachingu 

Opravdu velkým překvapením v rámci dotazníkového šetření byl druhý nejčastěji zmiňovaný 

návrh vylepšení, celkem 7% z dotazovaných v Kadani postrádá sex-coaching nebo službu 

tomu podobnou. Tuto možnost navrhovali nejčastěji respondenti ve věkových skupinách 26 - 

40 let a 40 - 60 let. Autorka práce se rozhodla vytvořit projekt orientovaný právě tímto 

směrem, neboť je sex-coaching v současné době obrovským fenoménem a je vidět, že je toto 

téma velmi žádané a do Kadaně by mohlo přinést zcela něco nového. 

Než přijde na řadu projekt samotný, pojďme si sex-coaching nejdříve představit, protože ne 

všichni mají o této problematice dostatečné povědomí. Na oficiálních stránkách 1. 

certifikované sex-koučky v České republice Julie G. Poupětové je to „holistická a komplexní 

forma koučování zaměřená především na osobní rozvoj v oblasti sexuality. Pomáhá klientům 

nacházet řešení v otázkách partnerské intimity, vlastní sexuality či rozvoje erotických zážitků. 

Sex kouč nepatologizuje stávající stav klienta (nehledá diagnózu ani léčbu), ale naopak staví 
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na jeho silných stránkách, které si klient mnohdy sám neuvědomuje.“ (juliegaiapoupetova.cz, 

2014) 

V sex-coachingu má klient k dispozici několik typů terapie. V nabídce jsou individuální 

sezení, párový coaching, skype coaching nebo tělesný coaching. Individuální sezení je určeno 

jednotlivcům, mužům i ženám, schůzka probíhá formou rozhovoru. Párový coaching je 

specializovaný na učení párových intimních dovedností, je určen pro páry jakékoliv orientace. 

Skype coaching probíhá prostřednictvím aplikace Skype z pohodlí domova, opět je určený 

ženám i mužům. Více prakticky zaměřený je tzv. tělesný coaching, ve kterém převážně ženy 

aktivně pracují se svým tělem. Dále se pořádají různé eventy a kurzy sexu pro dospělé. 

(juliegaiapoupetova.cz, ©2014) 

5.5.1 Provozovatel 

Tento projekt byl podpořen Kulturními zařízeními Kadaň, z požadavku obyvatel mít ve městě 

podobnou aktivitu, byli zástupci KZK nadšení. I proto se KZK rozhodlo, že by tuto aktivitu 

v rámci města rádi podporovali a podíleli se na organizaci. Veškeré dění by se tedy 

odehrávalo pod záštitou KZK a samozřejmostí by byl pronájem prostor KZK pro účel konání 

workshopů. 

Najít v současné době osobu, která je v daném oboru fundovaná a má chuť podniknout něco 

nového, není dostatek. Po celé České republice působí pouze 10 certifikovaných lektorů 

v oblasti sexuality a intimních vztahů. Obyvatelé Kadaně mají to štěstí, že právě dvě lektorky 

působí v nedalekém Chomutově, kde provozují svou soukromou praxi. Doposud společně 

vedli spíše přednášky a v praxi se věnovali pouze svým klientům na individuálních 

schůzkách. Prostřednictvím autorky práce vznikl návrh, že by tyto lektorky uspořádaly 

v Kadani několik workshopů na různá témata, přičemž hlavním cílem je vyzkoušet a prožít 

vše na vlastní kůži. Zatím je vše ve fázi jednání a příprav. 

Kdo se tedy ujme tzv. koučování? První z dam, Markéta Zika Koppová, DiS., CSB, je 

masážní terapeutka a lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů. Jejím hlavním cílem je 

odkrývání tabu spojená s intimitou. Zároveň je specialistkou na mapování potěšení, vaginální 

a anální mapování, orgasmickou jógu, erotické masáže a tantrický sex. Další dáma Jana 

Mašková Zimolová, CSB je terapeut sexuologické práce s tělem, věnuje se rozšíření a 

doplnění služeb, které nabízejí sexuologové, psychologové a lékaři. Pracuje formou 

konzultace, poradenství při cvičeních klienta nebo formou přímého dotyku.      
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5.5.2 Organizace a potřebné vybavení 

Škola sexcoachingu by probíhala formou workshopů. Na workshopu by se návštěvníci 

dozvěděli teoretické poznatky z dané problematiky, ale co je hlavní, vše by si mohli (avšak 

nemuseli) vyzkoušet prakticky.  

Tyto workshopy by byli součástí jednoho velkého cyklu (kurzu), celkem by obsahoval 3 - 5 

workshopů. Každý měsíc by se konal jeden z workshopů z výše zmíněného počtu workshopů.  

Plánovaný první cyklus workshopů by byl zatím otevřen pro menší počet účastníků jako 

zkušební verze. Pokud by se jednalo o workshopy pro páry, kapacita by se pohybovala 

maximálně mezi 5 - 10 páry.  V případě workshopů pro jednotlivce by byla kapacita také 

omezena, a to maximálně na 10 - 15 návštěvníků. 

Předběžně se jedná o následující kurzy:  

 Vědomé milování (určeno pro páry) 

 Tantrický sex (určeno pro páry) 

 Coaching orgasmické jógy (určeno ženám) 

 Vaginální mapování (určeno ženám) 

 Semináře pro muže, kteří chtějí potěšit svou ženu 

Tyto okruhy jsou prozatím pouze orientační, výhledově budou rozpracovány lektorkami a 

nabídnuty KZK. Dle ohlasu se vybere jeden nebo dva kurzy, které budou probíhat paralelně 

(zejména z toho důvodu, aby probíhaly kurzy jak pro páry, tak pro jednotlivce).   

Jedním z mála požadavků na vybavení kurzů je dostatek prostoru. KZK nabízí různé velikosti 

sálů a salónků v závislosti na počtu návštěvníků kurzu. Dále je zapotřebí technické zázemí, ve 

všech prostorách KZK to opět není problém. Jediné, co KZK postrádá, je možnost zapůjčení 

karimatek. Návštěvníci by si tedy mohli přinést svojí karimatku, nebo by KZK mohlo 

nakoupit přibližně 20 kusů karimatek. Pořízení karimatek by se tak stalo pro KZK asi jediným 

nákladem souvisejícím s konáním těchto kurzů (vyjma fixních nákladů). 

5.5.3 Náklady a cena 

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, jediným nákladem pro KZK by bylo pořízení 

karimatek, a to pouze tehdy, pokud by chtěli návštěvníkům workshopů dopřát větší komfort. 

Jeden kus této karimatky se dá pořídit od 90 Kč s DPH, při pořízení 30 kusů karimatek by 
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celková výše objednávky byla 2 790 Kč i s dopravou a poštovným. V případě, že by se KZK 

chtělo podílet i na propagaci nové aktivity, je nutné počítat i s náklady na propagaci, které 

jsou rozebrány v následující podkapitole. 

A jak se bude pohybovat cena těchto workshopů? Na cenu workshopů nemá KZK vliv, neboť 

bude tuto aktivitu pouze zprostředkovávat. Lektorky jsou osoby pracující jako OSVČ si cenu 

workshopu stanovují sami. V případě, že bude cena na poměry města příliš vysoká, bude jistě 

předmětem další diskuze mezi KZK a lektorkami. V současné době však provozují tuto 

činnost v nedalekém Chomutově, který je sice větší, ale panují tu velmi podobné poměry, co 

se finanční stránky týče.  

Ceny jsou uvedeny v následující tabulce. Pro srovnání vybrala autorka cenu za workshop 

Julie G. Poupětové, který se koná v Praze, a workshop Mgr. Stelly Krenčejové, která působí v 

Brně. Témata workshopů nejsou sice identická, ale jedná se o jednodenní několika hodinové 

workshopy, což alespoň usnadní srovnání. Údaje z Prahy jsou především pro zajímavost, 

protože právě J. G. Poupětová je v současnosti velmi populární a nejžádanější lektorkou v této 

oblasti.  

Tabulka 3: Ceny workshopů v Kadani, Brně a Praze 

Město Téma Délka Cena/jednotlivec 

Kadaň Vědomé milování 4 hodiny 800 Kč 

Brno  Den pro muže 8, 5 hodiny 2900 Kč 

Praha Jak být skvělým 

milencem 
9,5 hodiny 3500 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

5.5.4 Propagace 

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že obyvatelé Kadaně se o novinkách, které se týkají 

volnočasového vyžití, dozvídají z internetu, od přátel a známých a z plakátů a billboardů. Pro 

KZK je samozřejmostí zveřejňování všech konaných akcí na oficiálních stránkách KZK, 

ředitel KZK pak tyto novinky publikuje i na svém facebookovém profilu, kde má tyto 

informace možnost zhlédnout přes 4000 uživatelů z Kadaňska.  

V případě, že by se město chtělo podílet na propagaci aktivity více než prostřednictvím 

internetu, může tedy využít výlepové plochy v Kadani. Plakáty je možné objednat přímo 
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v Kadani, ve firmě Color 3P. Výlep plakátů mají na starosti zaměstnanci KZK. Následující 

tabulka zobrazuje ceny za pořízení plakátů: 

Tabulka 4: Ceny za zhotovení plakátů ve formátu A2 

Počet kusů  Cena za kus Práce grafika Celkem 

50 42 Kč 300 Kč 2400 Kč 

100 38 Kč 300 Kč 4100 Kč 

Zdroj: Ceník Color 3P Kadaň, 2014 
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Závěr 

Tato práce analyzuje současné volnočasové vyžití v Kadani. Volnému času a jeho využití se 

v moderních společnostech přikládá stále větší význam, je tedy třeba mu věnovat dostatek 

pozornosti. Město Kadaň je v rámci cestovního ruchu hojně navštěvovaným místem, nabídka 

volnočasových aktivit má pro turisty dobrou vypovídací hodnotu o tom, jaké město vlastně 

navštívili. V práci jsou však volnočasové aktivity v Kadani analyzovány z pohledu obyvatel 

města.  

Cílem práce bylo zanalyzovat stávající nabídku volnočasových aktivit a poptávku po 

volnočasových aktivitách. Stěžejním prvkem v této analýze bylo dotazníkové šetření 

zaměřené na trávení volného času v Kadani. Obyvatelé města tak měli možnost se vyjádřit ke 

stávající situaci a tuto možnost skvěle využili. Výsledky byly pro město velmi pozitivní, 

neboť převážná většina obyvatelstva je s nabídkou spokojena. Z výsledků otevřené otázky, 

byly předloženy návrhy zlepšení, které byly autorkou rozpracovány v závěrečné kapitole.  

Dalším cílem této práce bylo předložit návrhy zlepšení a vytvořit projekt centra 

volnočasových aktivit. Město Kadaň disponuje širokou nabídkou volnočasových aktivit, 

přesto se objevilo několik návrhů, které stály za další rozpracování. Ačkoliv byl krytý bazén 

nejčastějším návrhem, který obyvatelé města zmínili, vedení města dlouhodobě neuvažuje o 

jeho zřízení. Proto se autorka rozhodla vypracovat projekt jiný, a to realizaci kurzů týkající se 

lidské sexuality a rozvíjení erotických dovedností. Tzv. sex-coaching byla totiž druhá nejvíce 

postrádaná aktivita v rámci dotazníkového šetření. I přesto, že se někomu může zdát tato 

aktivita trochu kontroverzní a neobvyklá, Kulturní zařízení Kadaň se nebojí podpořit vyžití 

tohoto typu. 

Posledním a samozřejmě také velmi důležitým cílem je informovat příspěvkovou organizaci 

Kulturní zařízení Kadaň o tom, jak jsou obyvatelé tohoto města spokojeni s využitím volného 

času. Výsledky dotazníkového šetření a předložené návrhy zlepšení ukazují směr, kterým by 

se výhledově volný čas v Kadani měl ubírat, aby obyvatelé byli i nadále spokojeni. 
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Příloha A: Mapa dětských hřišť a hracích ploch 

  

 

Zdroj: Město Kadaň, ©2010 - 2014 

 

 

 

 

 

 



 
  

Příloha B: Dotazník- Analýza volnočasových aktivit v Kadani 

 

Dobrý den, jmenuji se Veronika Vinterová a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku pro moji 

bakalářskou práci na téma „Analýza volnočasových aktivit v Kadani“. Vyplnění dotazníku je anonymní a 

nezabere déle než 5 minut Vašeho času. Děkuji! 

Kolik je Vám let? 

 méně než 15 let 

 15-26 let 

 26-40 let 

 40-60 let 

 více než 60 let 

Kolik hodin věnujete obvykle volnočasovým aktivitám ve všední den? 

 méně než hodinu 

 1-2 hodiny 

 více než 2 hodiny 

Kolik hodin věnujete volnočasovým aktivitám o víkendu? 

 méně než hodinu 

 1-3 hodiny 

 4-6 hodin 

 více než 6 hodin 

S kým nejčastěji trávíte volný čas? 

 s rodinou 

 s přáteli 

 s partnerem/partnerkou 

 sami 

Jste spokojen/a se současnou nabídkou volnočasových aktivit v Kadani? 

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 

 

Odkud získáváte informace o volnočasových aktivitách v Kadani? 

 internet 



 
  

 tisk 

 TV 

 plakáty, billboardy 

 od přátel a známých 

 Jiné:  

Jakou částku jste ochotní měsíčně vynakládat za volnočasové aktivity? 

 méně než 200 Kč 

 200-500 Kč 

 500-1000 Kč 

 více než 1000 Kč 

Jakým volnočasovým aktivitám se věnujete nejčastěji? 

 sport 

 PC 

 četba 

 učení, příprava do školy 

 hudba 

 sledování TV 

 odpočinek 

 setkávání s přáteli, rodinou 

 návštěva kulturních a společenských akcí 

 turistika 

 nakupování 

 Jiné:  

Jaké kulturní akce navštěvujete nejčastěji? 

 kino 

 divadlo 

 kluby, diskotéky 

 koncerty 

 plesy 

 Jiné:  

Je něco, co vám v rámci volnočasových aktivit chybí? (adrenalinové sporty, krytý bazén, zoo, nákupní 

centrum,…) Vaše návrhy: 

 



 
  

Příloha C: Abecední seznam návrhů na zlepšení vyplývající z dotazníkového šetření 

 

 Bar s živou hudbou (Jazz, Blues) 

 Bludiště s atrakcemi, labyrint 

 Bojové sporty 

 Celoroční plovárna 

 Diskotéka s dobrou hudbou 

 Divadelní žně 

 Fastfood 

 Graffity legální zeď 

 Koncerty alternativních uskupení 

 Krytý bazén 

 Kurzy tance pro jednotlivce 

 Le-Parkourové hřiště 

 Letní kino 

 Nákupní centrum 

 Obnova motocrossové tratě 

 Odpolední program pro rodiče s dětmi 

 Permakultura, ekologické aktivity 

 Piloxing 

 Pivní akce 

 Renovace skateparku 

 Sexkoučink 

 Sporty pro starší 30 let 

 Sushi restaurace 

 Venkovní posilování 

 Volejbalový oddíl 

 Vyžití pro malé děti 

 Zájezdová divadelní představení se známými osobnostmi 

 Zoo 

 Zumba 

 



 
  

Příloha D: Nabídka překážek a ramp pro skateparky, firma 4-D 

 

Grind box   Rail    Jump Box 

   

Spina    Fun box   Beng to beng 

   

Qoater piper malý   Qoater piper velký  Bengový sjezd s railem 

   

Pyramida   Pyramida s grindboxem Mini rampa 

   

FB s šikmým grindboxem  BtB s rovným grind boxem U-rampa 

    

Zdroj: 4-D.cz, 2014 



 
  

Abstrakt 

VINTEROVÁ, V. Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci a návrhy zlepšení. 

Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 60 stran, 2014. 

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, Kadaň, cestovní ruch, dotazníkové šetření 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit ve městě Kadaň. Obsahuje 

základní informace o městě Kadaň, historii, zdejších pamětihodnostech, obyvatelstvu a 

cestovním ruchu. Hlavním cílem práce byla analýza nabídky a poptávky po volnočasových 

aktivitách. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny návrhy zlepšení. 

Autorka práce také vytvořila vlastní návrh projektu centra volnočasových aktivit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Abstract 

VINTEROVÁ, V. Analysis of leisure activities in selected village and proposals of 

improvements. Bachelor thesis. Pilsen: The Faculty of Economics, University of West 

Bohemia in Pilsen, 60 pages, 2014.   

Key words: leisure time, leisure activities, Kadaň, tourism, questionnaire    

This bachelor thesis is focused on analysis of leisure activities in Kadaň. There is included 

characteristic of Kadaň, history, local places of interest, population and tourism. The main 

goal of the work was analysis of supply and demand. According to the results of the 

questionnaire, proposals of improvement were created. Author of this work also designed own 

project of a leisure centre. 


