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Úvod 

Každé město se snaží udělat maximum pro to, aby občané byli ve svém městě 

maximálně spokojeni a nechtěli se stěhovat z obce. Jinak tomu není ani ve městě 

vzdáleném 25 km od krajského města Karlovy Vary, v Habartově.  

Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení nabídky volnočasových aktivit ve 

městě Habartov a navržení vhodných opatření k rozšíření nebo zkvalitnění současné 

nabídky. Nabídka pro trávení volného času je zde velmi pestrá na to, že se jedná o 

město, které má téměř 5 000 obyvatel.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola zahrnuje teoretická východiska 

týkající se volného času a přehled subjektů, které se podílejí na organizaci 

volnočasových aktivit. Druhá kapitola je zaměřena na představení města Habartov. 

Součástí této kapitoly jsou základní informace o městě, jeho historickém vývoji a 

občanské vybavenosti v současné době. Třetí kapitola podrobně rozebírá nabídku 

volnočasových aktivit v Habartově a blízkém okolí a také poskytuje přehled o vývoji 

dotací a darů města na volnočasové aktivity. 

Čtvrtá kapitola zahrnuje výzkum názorů obyvatel Habartova na nabídku volnočasových 

aktivit ve městě Habartov. Poslední kapitola obsahuje návrhy na rozšíření a zkvalitnění 

nabídky volnočasových aktivit v Habartově.  
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1 VOLNÝ ČAS 

Pod pojmem volný čas si každý představí něco jiného. Člověk využívá volného času 

tak, že nevykonává své činnosti proto, aby splnil určité závazky. Vykonává je ze své 

vlastní vůle, aby byl uspokojen a přinesli mu příjemný prožitek. Je to čas, který si 

vyhradíme po plnění pracovních a nepracovních povinností. Jako hlavní funkce volného 

času se uvádí: odpočinek, zábava a rozvoj osobnosti. (Hofbauer, 2004) 

Podle Dumazediera (1966) volný čas jako sociální instituce spadá již do antického 

Řecka, největší rozvoj byl až v 19. a 20. století, kdy se volný čas začal využívat u širší 

společnosti, ale hlavně ve výchově mladé generace. Vývoj volného času nelze nikdy 

chápat jako snadnou cestu „vpřed“. To, jak jedinci volný čas využívají, vždy nemusí mít 

pozitivní dopady. Proto je důležité dbát na to, aby se děti a mladí lidé učili využívat 

volný čas plnohodnotně. (Hofbauer, 2004) 

1.1.  Definice volného času 

V odborné literatuře se vyskytuje mnoho názorů, co volný čas znamená, protože toto 

téma zasahuje do mnoha oblastí, jako je pedagogika, psychologie, sociologie, medicína.  

Když nahlédneme do literatury, najdeme následující definice volného času: 

„Volný čas je část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou 

nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj 

osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti.“ (Jakubíková, 2009, s. 16) 

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své 

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

uspokojení a uvolnění.“ (Pávková J. e., 1999, s. 15) 

Hofbauer vysvětluje volný čas jako dobu, „kterou má po splnění potřeb a povinností 

člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující a sebevytvářející.“ (Hájek, Hofbauer, 

Břetislav, & Pávková, 2011). Jedná se o tyto činnosti: 

• odpočinek a zábavu, 

• rozvoj zájmové sféry,  

• zlepšení kvalifikace, 

• účast na veřejném životě. 
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Objasňováním pojmu volného času se zabývá mnoho autorů v odborné literatuře. Je to 

doba, kdy si svobodně můžeme vybrat činnosti, které nám přinášejí pocit uspokojení a 

uvolnění. Volný čas slouží k obnovení duševních a tělesných sil, především zahrnuje 

odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmovou činnost i zájmové vzdělání. Je nedílnou součástí 

moderního života dětí, mládeže, ale i dospělých lidí. Důležité také je, že aktivity si ve 

volném čase vybíráme samy dobrovolně a rádi, a to je hlavní rozdíl mezi prací, školou a 

jinými fyziologickými potřebami, které dělat musíme. 

1.2.  Volný čas a jeho historický vývoj 

Volný čas je prakticky součástí lidské společnosti od počátku její existence, ale jeho 

opravdové zkoumání bylo uskutečněno až v 60. letech 20. století. Aktivity, které se 

uskutečňovaly ve volném čase, se v jednotlivých etapách měnily a postupem času se i 

zvětšovala skupina lidí, kteří aktivně volný čas využívali. 

Nejjistější zmínka o trávení volného času pochází již ze starověkého Řecka a 

starověkého Říma. Jedním z prvních se otázce teorie volného času věnoval Aristoteles 

(384-322 př. n. l.), podle něj by se v dřívějších dobách měl jedinec věnovat přemýšlení, 

úvaze a správě státu, další volnočasová aktivita bylo divadlo a sportovní hry. (Janiš, 

2009) 

Další etapu trávení volného času velice ovlivnila ve středověku církev, která měla volný 

čas ve své moci a zcela zapověděla jakékoli sportovní aktivity. Volný čas byl vymezen 

jen do nedělí, církevních svátků apod. Lidé v této době podle Pávkové a kol. (2008) 

neměli na volnočasové aktivity ani mnoho prostoru. Ve většině času pracovali a zbylý 

čas využívali na spánek, či odpočinek. Jedinou volnočasovou zábavou v této době byly 

rytířské turnaje, které se konaly během křižáckých válek. První významnou osobností, 

která narušila soudržnou pozici církve, byla Vittorino Ramboldini da Feltre (1378-

1446), který vybudoval tzv. Dům radost. (Janiš, 2009) 

V novověku roku 1534 bylo důležité založení řádu Tovaryšstvo Ježíšovo, neboli jezuité, 

kteří měli sloužit jako obrana proti reformačním snahám v Evropě. Tento řád se věnoval 

vzdělávání a na jezuitských kolejích bylo podporováno využití volnočasových aktivit, 

hlavně sport. Dále se nepřímo využitím zážitkové pedagogiky zabýval Jan Ámos 

Komenský (1592-1670), který hře přisuzoval velký význam, ať z pohledu vzdělávání či 

výchovy. S příchodem průmyslového rozvoje v 19. století přicházejí nové problémy, 
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které souvisely s pracovní dobou dělníků, jež činila 14 hodin denně a s tím spojený 

životní styl: opilství, krádeže, žádný kulturní život a to velice ovlivňovalo jejich rodiny 

a výchovu dětí. Významným problém nastal při otázce, kam budou děti umisťovány po 

výuce a kvůli problematice trávení volného času se zřizovala různá zařízení. V roce 

1844 založil Georg Williams v důsledku těchto problémů organizaci s názvem YMCA 

(YoungMen´s Christian Association).0 F

1 Tato mezinárodní organizace byla založena i 

v Československu a mezi její hlavní aktivity patřilo organizování a propagování sportů, 

pořádání pobytů v přírodě nebo letních táborů. (Janiš, 2009) 

1.3.  Pohledová hlediska na volný čas 

Problematika volného času je všestranná a každý na ni bude pohlížet z jiného úhlu. 

Jednotlivé pohledy nejsou nějak striktně odděleny, ale navzájem se prolínají a ovlivňují.  

a) Z ekonomického hlediska je důležité, zda má společnost zájem investovat do 

zařízení pro volný čas a jestli a jakým způsobem se alespoň část těchto nákladů 

vrátí. Je možné říci, že z volného času se stalo odvětví, které je využíváno jak 

pro výchovnou a vzdělávací činnost, tak také komerčně. Volný čas v tržních 

ekonomikách je samostatným a většinou dobře prosperujícím odvětvím 

průmyslu, které však velmi často opomíjí vzdělávací cíle a kultivaci osobnosti. 

„Je zřejmé, že odpočinutý člověk podá lepší pracovní výkon, lépe zvládá 

mezilidské vztahy na pracovišti. Při zájmových činnostech mohou lidé získávat 

nové vědomosti, které lze uplatnit i v profesi nebo při rekvalifikaci. O úrovni 

společnosti svědčí i to, kolik prostředků jsou lidé schopni a ochotni věnovat pro 

využívání volného času. Krácení prostředků investovaných do této oblasti je 

neprozíravé, náklady se bohatě vrátí v budoucnosti." (Pávková & kol., 

Pedagogika volného času., 2002, s. 14) 

b) Z hlediska sociologického a sociálně psychologického je třeba sledovat, jak 

činnosti ve volném čase přispívají k utváření mezilidských vztahů. Způsob 

                                                 
1Organizace YMCA působí dodnes a její náplň se pouze přizpůsobila dnešní době. 1862 byla založena 
Miroslavem Tyršem organizace Sokol, jednalo se o první český gymnastický spolek. Hlavním úkolem 
této organizace nebylo rozvíjení tělesné zdatnosti, ale podpoření vlasteneckého smýšlení občana Českých 
zemí v tehdejší Rakouské monarchii. Anglický sir Robert Baden-Powell (1857-1941) zakládá roku 1907 
skauting. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 
sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, 
vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Myšlenku skautingu do českých zemí přenesl Antonín 
František Svojsík (1876-1938). Svojsíkův přínos byl především v mimoškolní východě dětí a mládeže. 
(Janiš, 2009) 
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využívání volného času u dětí a mládeže je ovlivněno sociálním prostředím, 

silný vliv má obzvlášť rodina. Rodiče dětem a mládeži slouží jako vzory. U 

rodin, které jsou nefunkční, často právě škola, výchovná zařízení nebo další 

organizace mají možnost do určité míry tento výchovný nedostatek určitým 

způsobem kompenzovat. Nedostatečná nabídka zařízení pro volný čas, pro žáky 

sociálně slabšími nebo s podprůměrnými schopnostmi má za následek, že často 

vyhledávají a nalézají východisko k seberealizaci v sociálně závadném prostředí.  

c) Zdravotně-hygienický pohled na využívání volného času sleduje především to, 

jak je možné podporovat zdravý, tělesný a duševní vývoj člověka. Zabývá se 

uspořádáním režimu dne, hygienou prostředí, sociálními vztahy, hygienou 

duševního života aj. Správné využívání volného času se pozitivně projevuje na 

zdravotním stavu člověka.  

d) Pedagogická a psychologická hlediska volného času musejí brát v úvahu 

věkové a individuální zvláštnosti a jejich respektování. Musíme uvážit do jaké 

míry a jak nám činnosti ve volném čase přispívají k uspokojování biologických i 

psychologických potřeb člověka. Pedagogové by měli poskytovat prostor, pocit 

bezpečí a jistoty, a především podporovat aktivitu. Volný čas z pedagogického 

hlediska má dva úkoly. Výchovu k volnému času, kde se vytvářejí návyky pro 

trávení volného času. A výchovu ve volném čase, kde jde o naplňování volného 

času užitečnými rekreačními aktivitami. (Pávková & kol., Pedagogika volného 

času., 2002)  

e) Z politického hlediska je nutné zvažovat, jakým způsobem a jakou mírou 

zasahuje stát do volného času obyvatelstva, jaká bude školská politika a jakým 

způsobem bude věnovat pozornost i volnočasovým zařízením. Stát 

prostřednictvím státních orgánů ovlivňuje možnosti využívání volného času 

skrze: 

• „Zakládání a financování zařízení pro volný čas dětí a mládeže, 

• pomoci organizacím, sdružením, spolkům pracujícím s dětmi a mládeží, 

• tvorby podmínek pro uspokojování spontánních aktivit dětí a mládeže 

mimo organizovanou činnost, 

• vytváření kladných postojů dospělých členů společnosti k dětským 

aktivitám ve volném čase, 
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• konstituování pedagogiky volného času a přípravy profesionálních i 

dobrovolných pedagogů pro tuto činnost, 

• ochrany před nepřiměřenou komercionalizací." (Pávková & kol., 

Pedagogika volného času., 2002, s. 16) 

1.4. Výchova a činnosti ve volném čase 

Hájek, Hofbauer, Pávková (2011) rozlišují tyto druhy výchovy ve volném čase:  

a) Formální - působení škol a jiných odborně vzdělávacích zařízení. Absolvování 

vzdělání je potvrzeno příslušným dokladem, osvědčením nebo vysvědčením.  

b) Neformální- cílené a strukturované aktivity člověka mimo vyučování na základě 

dobrovolnosti. 

c) Informální - cílené, záměrné i nahodilé, v závislosti na prostředí a situaci. 

Činnosti, které mají charakter dobrovolnosti a také povinnosti. Způsob trávení volného 

času a rozvíjení potřeb dalšího vzdělání a zájmové orientace má vliv na další činnost 

jedince, například na studium, práci, partnerské vztahy a výchovu dětí. (Hofbauer, 

2004) 

a) Odpočinkové činnosti - prospívají regeneraci organismu a mají různé podoby. 

Nejčastěji čtení, poslech hudby, sledování filmů, konverzace s partnerem.  

b) Rekreační činnosti - napomáhají prostřednictvím pohybových aktivit, jako je 

například turistika nebo sportovní aktivita, zdravému vývoji jedince.  

c) Zájmové činnosti - zahrnují aktivity tělovýchovné, společenskovědní, sportovní, 

esteticko-výchovné, přírodovědní, technické. Zvolení činnosti závisí na 

rozhodnutí konkrétního jedince a zároveň také na prostředí, ve kterém vyrůstá. 

d) Veřejně prospěšné činnosti - rozvíjejí sociální vztahy prací ve prospěch druhých 

lidí.  

e) Sebeslužné činnosti - vedou dítě k samostatnosti, které vedou k návyku 

vkusného oblékání, jednání s lidmi, návyků osobní hygieny a péče o pořádek a 

čistotu. 

f) Příprava na vyučování - nezahrnuje jen vypracování zadaných úkolů, ale i 

aktivity směřující k prohlubování a rozvíjení znalostí a dovedností získaných při 

vyučování. (Hájek, Hofbauer, Břetislav, & Pávková, 2011) 
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1.5. Subjekty působící ve volnočasových aktivitách 

Na volnočasových aktivitách se podílejí různé státní, ale i nestátní instituce. V této 

podkapitole najdeme jen výčet některých z nich. 

1.5.1. Veřejná správa a organizace veřejného sektoru 

Veřejná správa a organizace veřejného sektoru jsou důležitou a nedílnou součástí 

v oblasti poskytování volného času. V této kapitole se nachází výčet povinností a úkolů, 

který tento sektor zaujímá. 

Resort ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) realizuje úkoly 

státní politiky vůči mladé generaci týkající se:  

• „zpracování koncepce působení státu, regionů a obcí v oblasti volného času 

mládeže a vytvoření vhodné legislativy a přímých a nepřímých ekonomických 

nástrojů  

• tvorby koncepce výchovy pedagogů volného času, včetně vytvoření systému 

jejich přípravy, ověřování vědomostí a dovedností a udělování osvědčení 

opravňujících k této činnosti  

• výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence.“ (Ministersvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, 2002, s. 34) 

V těchto oblastech právě MŠMT hraje důležitou roli a je velmi důležité při mimoškolní 

výchově, která úzce souvisí s volnočasovou činností. Zároveň spravuje mnoho zařízení 

pro výchovu mimo vyučování: školní družiny, školní kluby, sportovní kluby. Největší 

objem ze školských zařízení zaujímají střediska pro volný čas, neboli Domy dětí a 

mládeže. Právě ty jsou nejrozšířenější a nejdůležitější v organizaci účelného využívání 

volného času dětí a mládeže a připravují různorodé aktivity ke sféře výchově 

vzdělávací, relaxační, poznávací. 

Ministerstvo kultury je orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovou činnost a 

kulturní památky. Každoročně vyhlašuje granty na podporu nekomerčního umění, 

přednášky, literární večery, výstavy, soutěže a především vykonává státní správu 

v oblasti knihovnictví a muzejnictví. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je zaměřeno na volnočasové aktivity u rizikových 

skupin dětí a mládeže z pohledu prevence sociálně patologických jevů. Práci 
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s neformálními skupinami mládeže v jejich přirozeném prostředí zajišťují sociální 

asistenti, kteří rozvíjí aktivity v rámci sociální intervence. 

Ministerstva jsou zřizovateli příspěvkových organizací a organizačních složek státu, 

které působí v oblasti volnočasových aktivit (např. Národní divadlo, Národní knihovna 

a další).   

Města, obce a kraje jsou zřizovateli příspěvkových organizací a organizační složky 

územně samosprávných celků. Dále se také podílejí svými dotacemi pro nestátní 

neziskové organizace na volnočasových aktivitách. Problém pro větší rozšíření 

programů pro volný čas u orgánů územní samosprávy je nedostatek finančních 

prostředků ve veřejných rozpočtech a svoji důležitou roli hraje absence právních norem, 

která přímo nenařizuje zařazovat aktivity pro volný čas dětí a mládeže do priorit 

finančních investic. Krajské úřady v rámci činnosti svých odborů školství, mládeže a 

tělovýchovy by měly být realizátory koncepcí a strategií volného času dětí a mládeže na 

území svých krajů a finančním přínosem pro tuto oblast. (Ministersvo školství, mádeže 

a tělovýchovy, 2002) 

1.5.2. Nestátní neziskové organizace 

V organizaci volnočasových aktivit se podílejí také nestátní neziskové organizace a 

jejich právní formy stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

Nestátní neziskové organizace nejsou zřizované státem a nejsou na něm závislé. Jsou 

určené k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch.  

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. Je to zvláštní forma právnické osoby, určená 

pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem. Účelem 

spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na 

členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle 

směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační 

aktivity apod.), případně cíle smíšené. 

Ústav má zákonem daný účel - provozování činnosti užitečné společensky nebo 

hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky a poskytuje služby svým 

uživatelům. Je vhodnou formou k poskytování sociálních a podobných služeb. 

Obecně prospěšné společnosti jsou typem neziskové právnické osoby, které mají za 

hlavní cíl nabízet obecně prospěšné služby. Výsledek hospodaření této společnosti 
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nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, ani zaměstnanců, ale musí být použit na 

poskytování služeb, pro které byla zřízena.  

Dále jsou za nestátní neziskové organizace považovány nadace a nadační fondy, 

sociální družstva, registrovaná církev nebo náboženské společnosti. (Zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, 2017) 

1.5.3. Živnostenské podnikání v oblasti volného času 

Subjekty podnikající na základě živnosti vytvářejí místa pro využívání volného času na 

komerčním základě. Nabídka služeb je zcela rozmanitá a je v oblastech, jako např. v 

zájmovém vzdělávání (hudební, výtvarné, jazykové, taneční, tělovýchovné obory 

apod.), v sociální sféře (hlídací agentury, doučování apod.), provozování táborů. 

Nabídka se často mění podle poptávky místa a času a subjekty je na komerčním základě 

doplňují svou nabídkou. Trávení volného času je ovlivněno i subjekty v oblasti zábavy a 

rekreace (kavárny, diskotéky, cestovní kanceláře, pouťové atrakce) a ty často nemají 

zájem o záměrné výchovné působení. (Pávková J. , 2014) 

 

Bakalářská práce pohlíží na volný čas z ekonomického a politického hlediska v lokální 

šíři. Následující část práce se bude věnovat charakteristikám jak samotného města 

Habartov, tak nabídce volnočasových aktivit ve městě i jeho okolí. 
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2 MĚSTO HABARTOV 

Současné město Habartov (dříve nazýváno Habersbirk) se nachází na severozápadním 

svahu Sokolovské hnědouhelné, v okresu Sokolov. Pod administrativní správu města 

náleží celkem pět částí: Habartov, Kluč, Úžlabí, Lítov, Horní Částkov. V minulosti 

dosáhl počet obyvatel až sedmi tisíc, v posledních 10 došlo k poklesu. K 1. 7. 2016 žije 

v Habartově 4905 obyvatel.  

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel města Habartov 

Stav obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet celkem 5319 5305 5244 5253 5245 5153 5065 4972 4927 4905 

Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ (2017) 

V městě dochází k přirozenému úbytku obyvatelstva: za rok 2015 zde bylo živě 

narozených 38, zatímco 71 zemřelých. Věková struktura obyvatel města Habartova je v 

souladu s celorepublikovým trendem, tedy největší počet obyvatel patří do 

produktivního věku 15 až 64 let. (ČSÚ, 2016) 

Habartov byl celá staletí bezvýznamnou osadou, což se začalo měnit v 19. století, kdy 

se v okolí začaly nacházet zdroje nerostů a později hlavně hnědého uhlí. S těžební 

činností a rozvojem průmyslu se místo začalo měnit v moderní a prosperující město. 

Část města v padesátých letech dvacátého století musela ustoupit těžbě uhlí, s tímto z 

města zmizely domy, kostel sv. Anny, oprány či fotbalové hřiště. Nová výstavba města 

se provedla o několik kilometrů severněji.  

V současných letech prochází město Habartov rozsáhlými změnami. Zdokonaluje svou 

občanskou vybavenost: ve městě se nachází městský úřad, pošta, bankomaty, dvě 

mateřské školy, Dům dětí a mládeže, základní škola s jídelnou, základní umělecká 

škola, zdravotní středisko, zubní ordinace, supermarket Tesco, Městské kulturní 

středisko a infocentrum, kde působí i knihovna s muzeem, zaměřeným na 

prvorepublikové četnictvo.  

Těžební činnost v okolí města došla k razantnímu útlumu a prochází širokou rekultivací. 

V těsné blízkosti města Habartova je lokalita Boden, kde vznikla dvě jezera. Jedno 

určeno rybářům, druhé k rekreačním účelům. Prostor je především znám díky více jak 

tříkilometrové in-linové dráze, kolem které je vystavěno rozsáhlé sportovní a rekreační 

zázemí.  
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Během posledních let je i rozšířen sportovní areál u základní školy, kde najdete hřiště 

s umělým povrchem, streetballový kout, dvě beachvolejbalová hřiště, dva antukové 

kurty, dva kryté stoly na stolní tenis a nově i hřiště pro maminky s dětmi. Dále má 

město bohaté spolkové využití: skauti, pionýři, dobrovolní hasiči, sdružení důchodců, 

fotbalisté, tenisté, volejbalisté, šachisté, oddíly malé kopané, paintballisté, kynologové, 

filatelisté, taneční skupiny, sdružení přátel country hudby, raritou je již padesátileté 

loutkové divadlo Kahánek a další. Město má i svůj kulturně-sportovní kalendář a 

grantový systém, s jehož pomocí se snaží podpořit pořádané akce (oslavy Dne dětí, 

Poslední zvonění, Rozsvěcení stromečku, Velikonoční vyrábění, Velká cena Habartova 

ve volejbale, Habartovskou osmičku, Folkový festival, reprezentační ples, pietní akt, 

pálení čarodějnic atd.) O dění ve městě informuje občany městský rozhlas, Habartovský 

zpravodaj a webové stránky www.mestohabartov.cz 

Město Habartov má od roku 2008 uzavřenou partnerskou smlouvu se saským 

Lengenfeldem a úspěšně se rozvíjí kontakty i s bavorským BadBerneckem. (Plevka, 

2012) 
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3 NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

V HABARTOVĚ 

Město Habartov, na téměř pětitisícové město, má širokou škálu nabízených 

volnočasových aktivit. Rozmanitou nabídku pro děti školního věku nabízí Dům dětí a 

mládeže Habartov, pro děti, mládež a hlavně dospělé vytváří mnoho pravidelných i 

příležitostných aktivit a akcí. Městské kulturní středisko Habartov a jiné příspěvkové 

organizace města Habartova se též velmi podílejí na utváření prostředí pro volnočasové 

využití. Spolky nacházející se ve městě zaujmou jak děti a mládež, dospělé, ale také 

občany v důchodovém věku. V oblasti soukromé sféry se v Habartově nacházejí dvě 

restaurace a několik dalších hostinských zařízení, kadeřnictví a kosmetický salon, 

v letních obdobích přijíždí do města cirkus nebo se zde pořádá pouť. V tělocvičně školy, 

která je nabízena k pronájmu, jsou různá cvičení (aerobik, judo, kick box atd.). Dále 

město svým přístupem aktivně přistupuje k rozvoji a rozšíření nabídky volnočasových 

aktivit. 

O událostech ve městě pravidelně informuje Habartovský zpravodaj, který vychází 

každé tři měsíce a poskytuje informace o akcích nadcházejících či uplynulých, o 

plánovaných projektech, či úspěších místních obyvatel. Možnost získat informace o 

akcích nabízí i „kalendář akcí“ na stránkách města Habartov www.mestohabartov.cz a 

v sekci „volný čas“ je odkaz na „zprávy a fotogalerii z uběhlých akcí“, kde jsou zprávy 

z akcí města, spolků, sportovních klubů apod.  

Samotné město Habartov pořádá každý rok pravidelné akce: Reprezentační ples města, 

kde se vyhodnocuje osobnost roku z řad občanů města Habartova, v kategoriích 

kulturně sportovních, či záslužných; Pálení čarodějnic, Habartovská „osmička“, ½ a ¼ 

maraton kolem Meluzínky, Den dětí, Poslední zvonění, Vítání občánků, Rozsvěcení 

vánočního stromu či Štědrovečerní zpívání na habartovském náměstí.  

Následující text uvádí podrobné informace o volnočasových aktivitách nabízených 

obyvatelům Habartova a blízkého okolí. 
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3.1. Kulturní aktivity 

3.1.1. Městské kulturní středisko 

Městské kulturní středisko, p. o. (dále jen MKS) vzniklo v roce 2010 sloučením muzea, 

knihovny, infocentra a kulturního střediska za pomocí dotace z operačního programu 

ROP NUTS II Severozápad. Zřizovatelem je město Habartov. Sídlo organizace se 

nachází na adrese Národní 400, 357 09 Habartov, kde sídlí muzeum, knihovna a 

infocentrum, odloučené pracoviště tzn. kino a kulturní středisko setrvává na adrese ČSA 

747, 357 09 Habartov. Hlavním účelem a předmětem činnosti MKS je: 

•  zajištění kulturně výchovné a společenské činnosti a zajištění činnosti kina, 

• poskytování informací občanům, 

• poskytování knihovnických služeb občanům 

• provozování muzea. 

Kulturní středisko a kino se významně podílí na rozvoji kulturně společenského 

života ve městě. Úzce spolupracuje s předškolními a školními zařízeními, Domem dětí a 

mládeže a ostatními kulturními organizacemi a nabízí prostor pro realizaci různých 

zájmových (uměleckých a kulturních) aktivit.  Základní a mateřské školy v Habartově 

ve společenském sále pořádají akademie, různá vystoupení, maškarní. Dům dětí a 

mládeže Habartov využívá prostory pro realizaci svých akcí jako např. Velikonoční 

vyrábění, Vánoční vyrábění, Mikulášská jízda. Dům dětí a mládeže a Základní 

umělecká škola v prostorách Kulturního střediska vystavuje své výrobky, výkresy a jiné 

tvůrčí produkty dětí. Samostatně či ve spolupráci s dalšími partnery MKS pořádá 

kulturní a společenské akce pro děti:  

• Noc s Andersenem,  

• soutěže pro děti při akci Muzejní noc,  

• Vánoční beseda, 

• Nekoktám, čtu. 

Pro dospělé se koná nespočet divadelních a koncertních vystoupení, při kterých přijedou 

různé slavné české osobnosti, v plesové sezóně každoroční výroční plesy. V letních 
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měsících v prostorách zahrady za muzeem a knihovnou pořádá MKS Muzejní noc a 

HAKULE. 

• Muzejní noc: v roce 2016 byla pořádána již po sedmé a při této celodenní 

příležitosti probíhá komentovaná prohlídka muzea, ve venkovních prostorách se 

pořádají soutěže pro děti a také velice oblíbené projížďky na vojenských 

veteránech. Členové České společnosti přátel vojenské historie mají každý rok 

připravenou ukázku z prvorepublikové doby s válečnou tematikou v dobových 

uniformách. Akce je přístupná zdarma. 

• HAKULE: je Habartovské kulturní léto, kdy ve vybraných víkendových letních 

dnech probíhají koncerty amatérských i profesionálních skupin. Víkendy jsou 

rozděleny podle stylu hudby kapel, které dané dny hostují: rockové, popové, 

rokenrolové. Návštěvníci mohou tuto akci navštívit za vstupné.  

Provozování kina pro veřejnost je pravidelně každý týden ve středu v 17:00 za vstupné. 

Kinosál je neustále renovován. V roce 2012 byla pořízená nová projekční technika, 

v roce 2014 navazuje projekt „Ozvučení kina“ dotovaný Místní akční skupinou 

Sokolovsko o. p. s. Do budoucna je v plánu další etapa rekonstrukce, a to výměna 

stávajících sedadel v hledišti (ty dosavadní slouží kinu již 45 let). Cílem tohoto projektu 

je přilákat více návštěvníků do habartovského kina. Nová sedadla poskytnou 

návštěvníkům větší komfort srovnatelný s velkými multiplexy, ovšem za nesrovnatelně 

nižší cenu filmových představení. MKS ve spojení s akcí HAKULE pořádalo v roce 

2016 poprvé letní kino, které si nenašlo tolik zájemců i přes různorodou a častou 

projekci i nízké vstupné. 

Knihovna díky novým a moderním prostorám, které získala projektem „Přestavba 

objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu Habartov – Kluč, Národní 400“, se 

stala důstojným místem pro návštěvníky a klienty knihovny. Prostory jsou světlé, velké, 

s dětským koutem a počítači pro umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke 

kterým má knihovna bezplatný přístup. Knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, 

vzdělávací akce, výstavy a jiné akce podporující hlavní poslání knihovny. Akce ve 

spojení s knihovnou v Habartově: Literární soutěž POLABSKÁ VRBA, Pojďte se bát 

do knihovny, Nos s Andersenem, Pasování na čtenáře, Výstava pohádkových bytostí 

atd. Tyto akce jsou rodiči a především dětmi velice oblíbené a kapacita těchto akcí je 

většinou plně obsazena. 
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Muzeum bezpečnostních sborů Habartov vzniklo jako důstojná památka odkazu hrdinů 

tzv. habartovského incidentu. Široká veřejnost u nás získá informace nejen o historii 

bezpečnostních sborů fungujících na území našeho státu v letech 1918 – 1948, ale 

především informace o historických událostech roku 1938, ke kterým došlo v 

Habartově, Krajkové a na Bublavě. Mimo běžné návštěvní hodiny a obvyklou dobu, 

kdy v muzeu probíhá pravidelná průvodcovská služba (každou druhou sobotu v měsíci), 

mohou zájemci navštívit prohlídku jako školní výprava nebo organizovaná skupina. 

Muzeum má zcela bezbariérový přístup a osoby se zdravotním postižením si zde mohou 

vypůjčit i elektronického průvodce, který vizuálně i hlasově provede po expozici. 

Součástí této technické vymoženosti je i výklad ve znakové řeči. 

V rámci vybudovaného Infocentra nabízí Městské kulturní středisko Habartov turistům 

a občanům města mimo jiné následující služby: 

• informační služby regionálního rozsahu: informace o dopravním spojení, 

ubytování a stravování, o turistických zajímavostech, otevíracích dobách 

památkových objektů apod. 

• zajišťování vstupenek na kulturní a společenské akce v sítích TicketArt a 

TicketPortal 

• prodej map, pohlednic, turistických známek, upomínkových předmětů apod. 

• kopírovací práce černobíle i barevně (do A4) 

• internet pro veřejnost 

Infocentrum se navíc stalo nezbytnou součástí udržitelnosti povědomí občanů města 

Habartov a jeho přilehlého okolí o kulturně společenském vyžití, které je ve městě 

organizováno, přičemž zmíněná cílová skupina obyvatel je prostřednictvím infocentra 

pravidelně informována o dění ve městě a dále vytváří neviditelnou spojnici mezi 

kulturním děním v obci a v jiných městech či regionech České republiky. (E-mailová 

korespondence s pracovníkem MÚ Habartov, 2017) 

3.1.2. Společnost přátel historie bezpečnostních sborů 

Společnost přátel historie bezpečnostních sborů Habartov (dále jen SPHBS) se zabývá 

celoroční činností spočívající v pořádání vojensko-historických ukázek a rekonstrukcí, v 

udržování a rozšiřování expozice Muzea bezpečnostních sborů Habartov, v přípravě 
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historických přednášek a výstav v Muzeu bezpečnostních sborů Habartov, 

podporují  další aktivity pořádané městem. Část členů SPHBS se věnuje intenzivní 

badatelské činnosti a následně nově získané historické poznatky publikují v tematicky 

zaměřeném odborném či populárně naučném tisku. Pravidelně se tato část členské 

základny účastní různých konferencí (např. mezinárodní Konference policejních 

historiků pořádaná každý rok v Praze). 

Cíle sdružení jsou zaměřena na širokou veřejnost, přičemž se aktivně zabývají 

vojenskou (zahrnuje bezpečnostní sbory a ozbrojené složky našeho státu) a regionální 

historií, poznatky veřejnosti předkládají ve "stravitelné" populárně naučné formě. 

Propagují významné historické události, ke kterým došlo v průběhu 20. století na území 

dnešního Karlovarského kraje. Sledují dobové události v kontextu s regionální historií. 

Snahou SPHBS je získané poznatky předávat dále, aby historie nebyla zapomenuta. 

Zejména mladé generaci chtějí ukázat jiný alternativní způsob využití volného času v 

rámci podobných aktivit a tím výrazně přispět k prevenci kriminality mládeže. 

SPHBS má dostatečnou členskou základnu, aby organizačně zvládla pořádání 

náročných  historických kulturně-společenských akcí (členové sdružení v minulosti v 

rámci jiných subjektů organizovali tyto akce: Krajková 2011 - cca 2500 návštěvníků, 

Hrušková 2007 - cca 6000 návštěvníků a jiné akce jako Habartov 2008 atd.). 

Spolupracují s orgány státní správy a samosprávy tak, aby splnili všechny zákonné 

podmínky pořádání akcí, přičemž organizačně se jedná o velice náročnou činnost s 

ohledem na tematicky specifické zaměření o. s. (zřízení dočasné střelnice, místní úprava 

provozu na pozemních komunikacích atd.). (E-mailová korespondence s J. Převrátilem, 

2017) 

3.1.3. Loutkové divadlo Kahánek 

Loutkové divadélko Habartov bylo založeno v roce 1954, a tudíž má v Habartově 

dlouholetou tradici. Scéna se nachází v Městském kulturním středisku v Habartově. 

Divadlo hraje s marionetami, tak i s maňásky a za dobu své dlouholeté nepřetržité 

činnosti vystupoval soubor nejen v Habartově, ale i mimo rodné město. Kahánek zavítal 

např. na kulturní slavnosti do Libochovic, do Ekologického centra v Praze, do 

Poštovního dvora v Karlových Varech, po několik let zajížděl o Vánocích na loketský 

hrad či do Městského divadla v Sokolově. Loutky několikrát spatřil i Hartenberg a v 
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roce 2006 několik víkendů hostovali i v rekonstruovaném statku Bernard v Královském 

Poříčí. V divadle pracují jak dospělí loutkáři, tak i děti z místní základní školy. 

V souboru hraje okolo 13 lidí a představení se koná jednou do měsíce, ve zbylém 

volném čase se zkouší nová představení. Divadélko se propaguje na nástěnce umístěné 

na náměstí Přátelství v Habartově, hlášením městského rozhlasu, na internetových 

stránkách divadla i města. (Sčotková, 2012) 

3.2. Sportovní aktivity 

TJ Baník Habartov je fotbalový klub, který působí v areálu travnatého a škvárového 

hřiště již od roku 1947 a od té doby je v nepřetržitém provozu. Disponuje kompletním 

technickým a sociálním zařízením, klubovnou s výčepem a v roce 2011 byla 

vybudována nová tribuna, která nabízí více míst k sezení při sledování sportovního 

dění. Objekt je umístěný v okrajové lesní části města Habartova. Fotbaloví hráči hrají  

1. A třídu Karlovarského kraje v domácí soutěži. Fotbalový klub v Habartově má šest 

mužstev: A mužstvo, dorost, starší žáky, mladší žáky, přípravku a starou gardu. (E-

mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov, 2017) 

Tenisový klub Habartov byl založen v roce 2009. Hlavní činností spolku je podpora 

dětského tenisu. Klub plně využívá víceúčelové hřiště u ZUŠ Habartov, kde se nachází i 

klubovna. Největší úspěchy klub zaznamenal v soutěžích minitenisu a babytenisu. 

Minitenis je určen pro děti od pěti do sedmi let, hřiště pro hru je menší a má nižší síť. 

Míče na minitenis jsou lehčí, měkčí a ke hraní se používají kratší a lehčí rakety. 

Babytenis je přizpůsoben dětem ve věku osm a devět let tím, že hra je pouze na jeden 

set a při hře se používají speciální lehčí a měkčí míče. (Jorda, 2011) 

Kluci z Kluče z. s. je cyklo-turistický spolek jako samostatná zájmová, nepolitická, 

nezisková a dobrovolná organizace dobrovolně sdružující fyzické osoby. Účel spolku je 

sdružovat občany věnující se sportu, zejména cyklistice, turistice a lyžování. Spolek 

získává finance především z reklamní a sponzorské činnosti. Kluci z Kluče organizují 

různé sportovní akce (např. Habartovské běžky, Řízkový pochod, Kam-lauf) a zajišťují 

účast na různých sportovních akcích po celé ČR, ovšem největší akcí organizovanou 

tímto spolkem je Triatlonek na Kluči, který má širokou účast veřejnosti a již 

dlouholetou tradici. (E-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov, 2017) 
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3.2.1. Dětská hřiště 

V Habartově se nachází celkem šest dětských hřišť a každá městská část má své. 

Správcem hřišť jsou Technické služby města Habartov a zřizovatelem je město. Každé 

hřiště má svůj vlastní provozní řád, který vychází z jeho dispozic. Provoz hřišť je 

celoroční. Podle Českého statistického úřadu (2016) je v Habartově 688 obyvatel ve 

věku 0 – 14 let, tedy dětí, pro které jsou dětská hřiště určena. Seznam dětských hřišť: 

Dětské hřiště Úžlabí bylo otevřeno 15. 12. 2009 a má tyto hrací prvky: 

- Houpadlo pružinové „KONÍK“ 

- Houpadlo pružinové 

„KAČENKA“ 

- Houpačka „KLÁDOVKA“ 

- Trojhrazda 

- Basketbalový koš 

Dětské hřiště Kluč bylo otevřeno 13. 12. 2010 a má tyto hrací prvky: 

- Hrací domek „ŠMOULA“ 

- 2x pružinová houpadla 

- 2x houpačky „KLÁDOVKA“ 

- Prolézačka „ŠAPITÓ“ 

- Sestava „RUDOVOUSOVA 

VĚŽ“ 

- Prohazovadlo „KANONÝNEK“ 

- Trojhrazda 

- Šikulova kladina 

- Přeskakovací tyče 

Dětské hřiště – náměstí Habartov bylo otevřeno 14. 11. 2012 a má tyto hrací prvky: 

- Pružinové houpadlo „KONÍK“ 

- Houpačka „KLÁDOVKA“ 

- Sestava „RUDOVOUSOVA VĚŽ“ 

Dětské hřiště Na Rovince bylo otevřeno 14. 12. 2015 a má tyto hrací prvky: 

- Lanová sestava Prales 

- Lanové disciplíny 

- Lanová pyramida 

- Stezka – opičí dráha (5ks) 

- Hrazda 

- Vahadlová houpačka 

- Pružina „KONÍK“ 

- Věž se sítí (skluzavka) 
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Dětské hřiště – koupaliště Kluč bylo otevřeno 29. 6. 2016 a má tyto hrací prvky: 

- Houpadlo na pružině – auto 

- Houpadlo na pružině – motorka 

- Prolézačka – pejsek MAXI 

- Kolotoč na stání se čtyřmi madly 

Dětské hřiště ul. Okružní je nejnovější a bylo otevřeno 20. 10. 2016 a toto hřiště má 

jako první v České Republice hrací prvek „Lanovou čtyřpyramidu“, dalšími jsou: 

- Lanovka áčková 

- Šplhací sestava (9 modulů) 

- Lezecká stěna 

- Stezka odvahy 

- Kreslící dvojtabule 

- Kolotoč na stání 

- Vahadlová houpačka (dodáno 

z MÚ Habartov) 

Dětská hřiště v Habartově jsou oblíbená a plně využívaná, proto město kladně 

přistupuje k jejich renovacím a údržbě, popřípadě hledá místa, kde mohou stát hřiště 

nová. (E-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov, 2017) 

3.2.2. Sportoviště 

Víceúčelové hřiště u ZŠ Habartov, jejímž provozovatelem je Město Habartov, je 

určeno ke sportovnímu využití Základní školy Habartov, Mateřské školy Habartov a 

dále pak pro sportovní využití veřejnosti, tělovýchovných, sportovních a jiných 

zájmových organizací a skupin. Na víceúčelovém hřišti lze především provozovat futsal 

nebo volejbal, další sporty v míře omezené zvoleným povrchem a lajnováním. 

Provozovatel určil k zajištění provozu a organizaci nájmu plochy garanty, a to: správce 

víceúčelového hřiště a TJ Baník Habartov. (Fašánková, 2015) 

Víceúčelové hřiště u ZUŠ Habartov bylo vybudováno za přispění dotace přidělené 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního 

programu Severozápad v rámci projektu „Město Habartov – víceúčelové hřiště“. 

Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem víceúčelového hřiště s umělým povrchem 

je město Habartov. Hřiště je určeno k provozování míčových her, především tenis, 

volejbal a nohejbal. Jiná činnost smí být provozována pouze se souhlasem 

provozovatele. (Janura, 2015) 

Rekreační zóna jezera BODEN vznikla rekultivací území dotčeného těžbou hnědého 

uhlí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. 

Předmětem realizovaného projektu je rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v 
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blízkém okolí města Habartova. V rámci projektu došlo k rozšíření základní 

vybavenosti sportovně-rekreačního areálu Boden, který se nachází v jihozápadní části 

města. Areál disponuje sociálním zařízením pro veřejnost spolu s půjčovnou 

sportovního vybavení a občerstvením, velkým parkovištěm, dále jsou v areálu dětská 

hřiště, dvě plážová a volejbalová hřiště, zázemí pro ruské kuželky a stolní tenis. 

Realizace projektu po výstavbě povýšila funkci celého areálu na víceúčelový rekreační 

prostor využitelný pro trávení volného času návštěvníků města. Hlavním lákadlem 

v rekreační zóně jezera Boden je především in-line okruh „Habartová osmička“, který je 

situován kolem vodní plochy a celková dálka okruhu činí 3,15 km. (Janura, 2014) 

Street-workoutové hřiště Habartov bylo vystavěno 20. 9. 2014 na základě podnětů 

dvou sportovně aktivních občanů Habartova a jednoho zastupitele. Byl vytvořen projekt 

a díky podpoře města Habartov se nyní toto hřiště řadí mezi největší v České republice. 

Street–workoutové hřiště je vystavěno v parku v klidné zabydlené části města, je 

k dispozici 24 hodin denně, využívaní je bezplatné a může jej navštívit široká veřejnost 

bez omezení. Hřiště má velikost 25 x 21 metrů a bylo zde vybudováno 24 posilovacích 

prvků, které jsou určeny pro cvičení s vlastní tělesnou vahou. 

Na tomto hřišti se vždy na výročí otevření, tedy již dvakrát, koná charitativní akce, kde 

se zastupitelstvo města Habartova rozhodlo věnovat maximální cílovou částku  

50 000 Kč, která se v případě odcvičení 10 000 kliků na bradlech tzv. dipů, přesouvá na 

konto vybrané dobročinné organizaci. (E-mailová korespondence s pracovníkem MÚ 

Habartov, 2017) 

3.3. Další volnočasové aktivity 

3.3.1. Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

3.3.1.1. Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže (dále jen DDM) je příspěvková organizace s právní subjektivitou, 

zřizovatelem je město Habartov a podléhá zákonu č. 561/2004 Sb. (o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). DDM je školskou 

organizací, která se prezentuje jako středisko volného času, jež je určeno dětem 

v předškolním věku, základních škol, mládeži a dospělým, dále je zaměřena na 

organizaci nepravidelných a rekreačních akcí. Hlavním posláním je vytvářet podmínky 

pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců ve volném 
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čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a prostředí pro vzájemnou 

komunikaci a odpočinek. Předmětem činnosti je: 

Pravidelná zájmová činnost probíhá pravidelně v určený den, v určenou hodinu, na 

určitém místě. Pro účast je nutné vyplnit přihlášku a zaplacení zápisného. Některé 

útvary mají např. věkové nebo kapacitní omezení. Činnosti probíhají v budově DDM, 

kde je 25 pravidelných zájmových útvarů a na pobočce v Bukovanech (budova Základní 

školy Bukovany) s 9 pravidelnými zájmovými útvary. Účastníci zájmových útvarů jako 

výstup své činnosti využívají akce DDM a taneční ZÚ vystupoval na veřejně kulturních 

akcích. 

Ve školním roce 2015/2016 zájmové útvary zaznamenaly 511 účastníků. Největší zájem 

byl o Klub Sluníčko, Volný klub her a Klub Táborník, do kterých bylo zapsáno přes 

třicet dětí. Z přihlášek do útvarů je zcela zřejmé, že sportovní činnost u dívek je téměř 

nulová. Celkový zájem o sportovní zájmové útvary je velice nízký. 

Příležitostná zájmová činnost jsou jednorázové nebo cyklicky se opakující činnosti, 

dále akce přednáškové, přehlídky, soutěže zájmových útvarů, sportovní soutěže, 

organizování tematicky vymezených exkurzí a zájezdů, organizování tzv. spontánní 

činnosti. Cílem této činnosti je především přesvědčit děti, mládež a dospělé opustit 

denní stereotyp. Při organizaci těchto činností se plně využívají prostory DDM a 

přilehlého hřiště Sluníčko, tělocvičny při základních školách i okolí Habartova. 

Propagace probíhá průběžně pomocí plakátů, habartovského zpravodaje, internetových 

stránek atd. Na akcích mají významnou roli dobrovolníci a externí pracovníci. 

K nejúspěšnějším akcím školního roku 2015/2016 patřily: Šipky ve tmě (akce pro 

rodiče s dětmi), Rej čarodějnic, Mikulášská jízda a rozsvěcení vánočního stromečku, 

Velikonoční vyrábění, Pohádkové pátrání, Strom tajných přání. V porovnání 

s předchozími roky se počet akcí zvyšuje a tím i počet účastníků. DDM těmito akcemi 

velmi přispívá na pestrosti využívání volného času obyvatel Habartova.  
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Tabulka 2: Porovnání návštěvnosti příležitostné činnosti s předcházejícími roky 

Šk. 
rok 

2008/
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Počet 
akcí 

44 60 78 105 67 79 74 78 

Účast  7889 8378 7093 8550 6792 7602 5781 7085 

Zdroj: vlastní zpracování (Chalupská, 2016) 

Prázdninová činnost se uskutečňuje formou táborů a odborných soustředění. Ve 

školním roce 2015/2016 byl uskutečněn jeden letní tábor, jeden podzimní víkendový 

pobyt a dvě akce s přespáním v DDM. O tyto akce je velký zájem a jsou maximálně 

obsazeny. Program těchto akcí je připraven tak, aby odpovídal náročnosti všech 

věkových skupin. Podmínky pro uspořádání tábora jsou dány vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.  

Letní činnost probíhá ve stanové základně objektu tábora Sluníčko na Rotavě, kde děti 

mohou být ubytovány ve stanech i budově. Objekt je vybaven sociálním zařízením i 

kuchyní s jídelnou.  

Spontánní činnost je aktivita a činnost volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, 

bez pevného řádu a za nepřímého pedagogického působení. Spontánní činnost není 

pedagogickým pracovníkem přímo organizována, pracovník vykonává pouze dozor. 

Hřiště pro nejmenší Sluníčko je otevřeno pro veřejnost, mateřské školy, školní družinu 

každý den. 

Dále dům dětí a mládeže nabízí pronájem místností k oslavám dětských narozenin i 

pronájem společenské místnosti na cvičení. Tato nabídka je plně využívána s ohledem 

na pravidelnou a příležitostnou činnost DDM. Město Habartov, jakožto zřizovatel 

organizace, je partnerem většiny akcí, které DDM pořádá. Po celý rok probíhá 

spolupráce se školskými zařízeními (mateřské školy v Habartově, Základní škola 

Habartov, Základní umělecká škola Habartov), se sportovními a společenskými 

organizacemi města Habartov, ale i s dalšími školami a organizacemi v okolí obce. 

(Chalupská, 2016) 

Dům dětí a mládeže má velice pestrou nabídku aktiv a vzhledem k tomu, že v 

Habartově je 688 dětí do 14 let věku (ČSÚ, 2016) a zájmové aktivity DDM navštěvuje 
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511 dětí, dá se odvodit, že zájem a využití je dostačující. Přispívá tomu úzká spolupráce 

se školskými zařízeními v Habartově, s Městským kulturním střediskem Habartov, 

městem Habartov, ale i to, že nejbližší Dům dětí a mládeže se nachází v Sokolově a je 

tedy hůře dostupný. 

3.3.1.2. Junácké středisko „Dýmka“ Habartov 

Junácké středisko se řídí skautingem, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech 

věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, 

jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem 

je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému 

lidskému společenství. V Habartově je tato činnost provozována již od roku 1969. 

Klubovna střediska je v uzavřeném areálu v zahrádkářské oblasti. V areálu je 

vybudované hřiště a táborový okruh, les, sociální zázemí a ubytování.  

Junáci neboli skauti mohou navštěvovat skupiny rozdělené podle věku a pohlaví: 

Rarášci (rodiče s dětmi do 6 let), Veverky (holky ve věku 5 – 11 let), Medvědi (kluci ve 

věku 5 – 7 let), Vlci a Jestřábi (kluci a holky ve věku 8-10 , kluci 11-15 let), Skautky 

(holky ve věku 12 – 15 let) a R+R Fénix (holky a kluci ve věku 15 – 26 let). Tyto oddíly 

se scházejí na pravidelných schůzkách, ovšem mimo ně se pořádají nepravidelné akce, 

jako například jsou: Úklid kolem jezera, Vánoční středisková besídka, Krmení zvířátek 

24. 12., Štědrovečerní zpívání, Skautský ples, Velká velikonoční výprava, Letní tábor a 

hlavně již několikrát  Junácké středisko „Dýmka“ Habartov hostilo krajské kolo 

Svojsíkova závodu skautů a skautek, který má více jak sedmdesátiletou tradici v českém 

skautingu.(Středisko dýmka Habartov, 2014) 

3.3.1.3. Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala 

Pionýrská skupina je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, 

mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost. 

V Habartově pionýr funguje již od roku 1990 a nyní zde pracují čtyři pionýrské 

skupiny, které se scházejí pravidelně jednou týdně. Skupiny se rozdělují na oddíly: 

• Brontosauři - má 5 členů, vedoucí je František Kováč a jedná se o smíšený 

oddíl, zaměření turisticko-tábornické (ochrana přírody + myslivost) 

• Orion – má 11 členů, vedoucí oddílu je Šárka Hlušičková a Klára Dobošová, 

oddíl je smíšený a zaměření je všestranné 
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• Klub Pionýr – navštěvuje 9 členů, vedoucí je Anna Kováčová. Je to smíšený 

oddíl, zaměřený na přípravu akcí a práce s dětmi (Instruktor) 

• Hvězdičky – mají 10 členů, vedoucími jsou Mgr. Soňa Waitová a Stanislava 

Zettlová, oddíl je určen pro děti od 4 let do 8 let. Zaměření je všestranné a děti 

se připravují na přechod do vyšších oddílů. 

Mimo tuto pravidelnou činnost se děti účastní společných výletů, víkendových pobytů, 

sportovních turnajů a soutěží. Většina akcí pořádaných pionýrskou skupinou je určena 

nejen pro členy sdružení, ale i pro širokou dětskou veřejnost.  

Již několik let má Pionýrská skupina celoroční plán akce „Hrou poznáváme svět“, která 

je realizována za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

města Habartov. S tímto projektem bylo uspořádáno v roce 2012 32 akcí, mezi ty 

nejznámější patří: Sčítání káňat, Výprava „Ledová Praha“, Velikonoční Bystřina, Den 

Země – úklid lesa, atd. Dále má habartovský pionýr uzavřenou dohodu o spolupráci s 

Mateřskou školou DUHOVOU v Habartově, Domem dětí a mládeže Habartov, s 

mysliveckým sdružením Horník, s Klubem českých turistů Sokolov, a s občanským 

sdružením Život dětem. (Pionýrská skupina desátníka St. Roubala, 2015) 

3.3.2. Městský klub důchodců Habartov 

V roce 2001 bylo založeno občanské sdružení (nyní spolek) Městský klub důchodců 

Habartov. Aktivity klubu řídí výbor o 13 členech, který se schází vždy jednou měsíčně, 

kdy předseda informuje výbor o plánovaných akcích a klub na ně přispívá 50% nákladů, 

(příspěvky členů; zbytek se financuje z příspěvků města Habartov.) Klub funguje 

především pro potěšení a využití volného času občanů v důchodovém věku, pořádá pro 

ně v součinnosti s Městským kulturním střediskem Habartov celoročně akce (hudební 

odpoledne, přednáška policie, divadelní představení, vystoupení Pražských umělců atd.) 

a několikrát do roka zájezd za kulturním děním po České republice. Městský klub je 

nezisková organizace, tudíž žádá o příspěvek od města Habartov a Krajský úřad 

Karlovy Vary.(Štoudek, 2015) 

3.3.3. Sbor dobrovolných hasičů Habartov 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Habartov je organizační složka města, které 

je jejím zřizovatelem, byla založena již v roce 1875. Jednotka je součástí Sdružení 
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hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ve výjezdové jednotce je 13 členů a členství nabízí 

rozsáhlé množství činností: 

• možnost zasahovat při zásazích, které svou rozdílností a pestrostí jsou 

nezapomenutelné,  

• být nápomocen druhým,  

• činnost s dětmi od 3 let věku, 

• možnost sportovního vyžití, 

• požární hlídky, 

• zabezpečování akcí. 

Sbor se schází na pravidelných schůzkách, kdy je zapotřebí práce na technice, výstroji, 

cvičení a nejdůležitější částí je školení hasičů, které je nad rámec pravidelného chodu. 

Týdně se scházejí mladí hasiči a učí se povinnostem a disciplíně, kterou hasič musí mít, 

také jezdí na hasičské závody. Habartovská jednotka má k dispozici dvě hasičská 

vozidla a veškeré potřebné technické prostředky srovnatelné s profesionálními sbory. 

(Majer, 2012)Dále Sbor dobrovolných hasičů Habartov pořádá Hasičský bál, který v 

roce 2017 byl již po třetí. 

3.3.4. Svaz českých včelařů Habartov 

Svaz českých včelařů Habartov je základní organizace v celostátní organizaci Českého 

svazu včelařů. Je to zapsaný spolek, jehož členy jsou chovatelé včel a příznivci 

včelařství. Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče o růst odborné a 

společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou 

činnost, spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními 

institucemi a nevládními organizacemi za účelem zajišťování legislativních kroků a 

dalších aktivit vedoucích k podpoře oboru včelařství, výzkumu, dobrého zdravotního 

stavu včelstev, opylovací funkce včel jako nenahraditelné přírodní aktivity a ochrany 

zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním 

programovým dokumentem. Členové se scházejí jednou měsíčně a svaz pořádá během 

roku kurzy potřebné pro správný chov, preventivní a léčebné postupy, používání 

správných technik. Ročně do svazu přicházejí noví členové, kteří budují nové prostředí 

pro chov včel. Město Habartov každý rok přispívá finančním prostředkem, který 
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směřuje na odborné přednášky nejen pro včelaře, ale také pro veřejnost. Hlavní využití 

finančních prostředků směřuje k  ošetření včelstev a  k  obraně proti jejich škůdcům, 

která se provádí plošně na  celém území státu, a to v přesně určeném termínu. (E-

mailová korespondence se členem organizace, 2017) 

3.3.5. Český svaz kynologů Habartov 

Je spolek, jehož posláním je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a 

jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato činnost je prováděna v 

souladu s cíli a posláním a zákony platnými v ČR. Zahrnuje zejména sportovní výcvik a 

chov psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí, financování, hospodaření, 

evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i publicitu a propagaci jejích výsledků. 

Výcvikové dny se konají jednou týdně a každý výcvik je řádně ukončen zkouškou. Do 

kurzu se může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem o řádnou výchovu svých psů.(Panák, 

2011) 

3.3.6. Svaz postižených civilizačními chorobami Habartov 

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. (dále jen SPCCH) má 

svou základní organizaci v Habartově. Byla založena roku 1992 a nyní má 73 členů, pro 

které jsou plánovány rekondiční a ozdravné pobyty, realizují se poznávací zájezdy po 

České republice. Hlavním cílem svazu je opětovné začlenění osob dlouhodobě nebo 

trvale nemocných do společnosti a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění.  

Centrum služeb svazu realizuje v současné době tyto projekty: 

• Rozchodíme civilky 2014 – 2018 

• Komunitní centra 

• Sociální poradenství  

• Rekondiční pobyty 

• Týden s SPCCH aneb Týden s Civilkami 

• Civilky na kolech 

• Kurzy pro členy SPCCH 

• Kurzy pro veřejnost - akreditované kurzy 

• Kompas 2016 

• Srdce pro CIVILKY 

• NS Zdraví 2020 
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SSPCCH založil pro osoby s chronickým onemocněním, pro seniory a lidi se 

zdravotním postižením Klub pro zdraví, který připravuje kurzy pro zvyšování 

počítačové gramotnosti osob s civilizačním postižením a seniorů, organizuje rukodělnou 

činnost (malování na sklo, zdobení textilu, ubrousková technika atd.), kurzy koordinace 

a trénování paměti, pohybové aktivity, (rehabilitační cvičení s prvky jógy, vycházky 

s holemi Nordic Walking), přednášky lékaře a přednášky s cestopisným zaměřením. 

Hlavní principy tohoto klubu jsou:  

• uživatel může služby využít anonymně, 

• diskrétnost, vstřícnost, 

• profesionalita – pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti 

před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší 

odborné úrovni, 

• individuální přístup ke klientům, 

• respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, 

náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě 

celé společnosti, 

• při poskytování služby je kladen důraz na zachování důstojnosti člověka, 

• pokud není uvedeno jinak, jsou aktivity nabízeny bezplatně. (Kavka, 2012) 

3.4. Školská zařízení 

Školská zařízení v Habartově (konkrétně mateřské a základní školy) nabízejí nad rámec 

vzdělávacích programů aktivity, které mohou děti, mládež či dospělí navštěvovat ve 

svém volném čase.  

3.4.1. Základní umělecká škola Habartov 

Základní uměleckou školu v Habartově mohou děti, ale i dospělí, navštěvovat od roku 

1972. Působí jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zřizovatelem je 

město Habartov. Výuka je zaměřena na rozvíjení talentu a zvláště nadané žáky 

připravujeme k dalšímu vzdělávání a jejich profesionálnímu uměleckému uplatnění. 
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Motivací pro práci žáků může být celá řada úspěchů, které škola dosahuje. Absolventi 

působí buď jako profesionálové v uměleckých oborech, nebo jako amatéři v zájmové 

umělecké činnosti. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Základní umělecká škola se kromě svého poslání 

podílí svými koncerty, vystoupeními a výstavami na kulturním životě města a okolí. 

Škola v současné době nabízí výuku ve třech oborech: 

• hudební – poskytuje výuku na klavír, keyboard, kytaru, elektrickou kytaru, 

zobcovou flétnu, lesní roh, bicí nástroje, violonccelo, pěveckou a hlasovou 

výchovu 

• výtvarný – učení se běžných výtvarných technik (plošná a prostorová tvorba), 

výrobě keramiky, 

• taneční – umožňuje vzdělání hlavně v moderních tancích. Taneční skupina při 

ZUŠ se jmenuje DC Black Butterfly. (Základní umělecká škola Habartov, 2017) 

Obrázek 1: Návštěvnost výuky základní umělecké školy k 30. 6. 2016

Zdroj: Vlastní zpracování (Pataková, 2016) 

Z tohoto grafu je znatelné, že nejvíce dětí navštěvuje hudební obory. Dále je pak zájem 

o výtvarný obor a v poslední řadě o taneční.  
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3.4.2. Mateřská škola DUHOVÁ Habartov 

Mateřská škola duhová, jejímž zřizovatelem je město Habartov, vznikla v roce 1980 a 

právním subjektem je od roku 2003. Nachází se v klidné lokalitě na okraji města, 

dostatečně přístupném a celý objekt je bezbariérový. Škola je pavilonového typu s pěti 

budovami. Jedna budova je zcela uzavřena, tři budovy jsou využívány k provozu 

mateřské školy s celodenním provozem a pátá slouží k technickým účelům. Škola 

v posledních letech byla zcela zrekonstruována.  

Každá třída má své sociální zařízení, PC se vzdělávacími programy, CD a DVD 

přehrávač k výuce, čističky vzduchu. Zahrada mateřské školy, která je v letních 

měsících přístupná i široké veřejnosti, disponuje novými průlezkami, skluzavkami, 

lanovou dráhou, skákacími panáky, koupadly, pískovišti. Nově byl v areálu zahrady 

vybudován Vitkův chodník – pomůcka pro dosažení tělesné a duševní rovnováhy, 

posílení sebeozdravných procesů a obranných sil organismu. 

V mateřské škole je k dispozici kroužek „angličtina pro předškoláky“ a plavecký kurz 

pro děti předškolního věku nad rámec školního programu. (Mateřská škola DUHOVÁ 

Habartov, 2016) 

3.4.3. Základní škola Habartov 

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119 byla založena roku 1961. Škola je úplná 

s devíti postupnými ročníky. Nachází se v klidné lesní části města u sportovního areálu 

TJ Baník Habartov, který je také jejími žáky využíván. 

Areál školy je tvořen třemi pavilony a prostornou tělocvičnou, v níž jsou k dispozici 

šatny a kompletní sociální zařízení, které slouží nejen žákům, ale i široké veřejnosti. 

Žáci plně využívají přilehlé hřiště TJ Baníku Habartov, dále hřiště s umělým povrchem, 

streetbalové hřiště a venkovní sportoviště na stolní tenis. (Základní škola Habartov, 

2016) 

3.4.3.1. Školní volejbalový klub 

Školní volejbalový klub při 1. ZŠ Habartov (dále jen ŠVK) vznikl roku 1997. ŠVK je 

občanským sdružením, jehož činnost je řízena valnou hromadou, která se schází jednou 

za rok. Klub má k dispozici tělocvičnu školy se sociálním a technickým zázemím, a 
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především venkovní areál se třemi antukovými a dvěma beach-volejbalovými hřišti. 

ŠVK má tyto herní skupiny:   

• Přehazovaná je určena pro děti 1. – 2. třídy ZŠ a mladší. Hraje se ve dvojicích 

na hřišti 4,5 x 9m a hra spočívá v přehazování odlehčeného volejbalového míče 

přes síť vysokou 195cm.  

• Smíšenky mohou navštěvovat všichni v jakémkoliv věku, kteří mají zájem o 

amatérské hraní volejbalu.  

• Starší žákyně je tým volejbalistek na profesionální úrovni do věku 15. let nebo 

9. třídy ZŠ. Trénují třikrát týdně a jednou do roka je zorganizováno soustředění. 

Tréninky a hra se řídí podle pravidel Českého volejbalového svazu. Starší 

žákyně hrají Krajský přebor žákyň a Pohár nadějí. 

• Mladší žákyně navštěvují děti do 12. let nebo 7. třídy ZŠ. Trénuje se třikrát 

týdně a hráčky se učí základním volejbalovým návykům a jsou pro ně pořádány 

menší regionální turnaje. (Základní škola Habartov, 2016) 

3.5. Plánované projekty týkající se města Habartov 

Jezero Medard 

Jedná se o urbanistické studie na využití západní části Sokolovské pánve a jejich 

uskutečnění v následujících letech je závislé pouze na budoucích investorech. Studie se 

zabývají především společnou zbytkovou jámou dolů Medard – Libík a řešené území 

představuje prostor mezi městy a obcemi Sokolov, Habartov, Svatava, Bukovany, 

Citice, a okrajově Chlum Svaté Máří. Aktivity navržené studií budou nadregionálního 

významu a mimořádnost území bude zejména ve specifickém prostředí krajiny vzniklé 

těžební činností, v rozmanitosti a široké škále nabízených aktivit. Rekultivace a 

revitalizace krajiny bude provedena v okolí 500ha velké vodní plochy Medard (celková 

rozloha řešeného území je 4 382ha).  

Z aktivit nadregionáního významu bude vybudován např. vysokoškolský areál, 

středisko vodních sportů, napojení na dálkovou neregionální cyklostezku podél Ohře a 

vodáckou trasu po Ohři. Dále je ve studii zahrnuta výstavba např: přístaviště, laguna 

pod Jelením vrchem (zázemí koupaliště, sportoviště, ubytování), letiště pro ultra lehká 

letadla, zábavní park, areál bikrosu a cyklokrosu. V habartovské části jezera Medard je 
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plánovaný areál péče o seniory, plocha pro bydlení, konferenční a hotelové centrum, 

přístaviště plachetnic, golfové hřiště a již zrealizovaný rekreační areál Boden, zmíněný 

výše v bakalářské práci.  

V roce 2016 došlo k úplnému napuštění jezera Medard a realizace plánů je do budoucna 

nepředvídatelná. Pořizovatel návrhu studie je Karlovarský kraj. Nyní jezero slouží pro 

turistiku, cykloturistiku, jachtaření a rekreaci.(Karlovarský kraj, 2005) 

Obrázek 2: Jezero Medard

Zdroj: Vlastní zpracování dostupné z www.google.cz/maps (2017) 

Rozhledna Meluzínka 

Nová vyhlídková věž Meluzínka je navržena na místě zvaném Lítovská výsypka, 

nedaleko obce Habartov, v západní části bývalé hnědouhelné pánve v bývalém 

těžebním prostoru dnes rekultivací vzniká nová rekreační oblast - jezero Medard. 

V blízkosti výstavby se také nachází rekreační zóna jezera Boden, které je vybaveno 

sociálním zařízením, parkovištěm a občerstvením. Díky umístění je svou dostupností 

vhodná pro osoby jakéhokoliv věku. 

Účelem stavby je umožnit návštěvníkům rozhledny panoramatické výhledy do okolní 

krajiny a především na jezero Medard. Celková výška vyhlídkové věže je 35.60 metrů. 

(E-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov, 2017) 
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Obrázek 3: Rozhledna Meluzínka 

 
Zdroj: E-mailová komunikace se zaměstnancem MÚ Habartov, 2017 

3.6. Dotace a dary města Habartov na volnočasové aktivity 

Město Habartov každý rok poskytuje dotace a dary z rozpočtu města na podporu 

volnočasových aktivit, obecně prospěšných aktivit, sportu a kultury, cizím subjektům. 

Dotace se poskytují žadatelům (právnickým, fyzickým osobám) na realizaci projektů 

podporujících rozvoj aktivit ve městě Habartov a jeho okolí. Dotace nelze poskytnout 

organizacím zřizovaným nebo zakládaným městem. Individuální dotace na celoroční 

činnost jsou vypláceny institucím jednorázově na činnost, kterou provozují během 

kalendářního roku. Individuální jednorázové dotace slouží na podporu jednorázových, 

nepravidelných akcí volnočasových institucí v Habartově. Finanční dary město 

poskytuje bez uvedení účelu. Příjemce dotace je povinen provést a předložit finančnímu 

odboru města finanční vypořádání dotace. Přehled poskytnutých individuálních dotací 

neziskových organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu Města Habartov je rozdělen 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 3: Dotace na celoroční činnost (v Kč) 
 2013 2014 2015 2016 

TJ Baník 
Habartov, o. s. 

330 000 330 000 330 000 370 000 

Tenisový klub 
Habartov, o. s. 

23 000 25 000 25 000 25 000 

Městský klub 
důchodců 

20 000 20 000 23 500 25 000 

PS des. St. 
Roubala, o. s. 

20 000 20 000 20 000 20 000 

SPHBS 
Habartov, o. s. 

100 000 20 000 20 000 25 000 

Kynologický 
klub 
Habartov, o. s. 

10 000 0 14 000 12 000 

Školní 
volejbalový 
klub, o. s. 

30 000 30 000 15 000 10 000 

SPCCH 
Habartov 

15 000 15 000 20 000 20 000 

Komise pro 
sport a 
kulturu 

0 0 90 000 90 000 

Loutkové 
divadélko 
Kahánek, o. s. 

20 000 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

 

Tabulka 4: Jednorázová dotace 2013 (v Kč) 

Jednorázové příspěvky Účel Částka 

Ing. Radek Exner – 
fyzická osoba 

jednorázová akce – 
hudební festival Habartov 

35 000 

TJ Baník Habartov 3. sportovní ples 3 000 

Kluci z Kluče, o. s. 
Habartovské běžky aneb 
po stopách dolové činnosti 

3 000 

Kluci z Kluče, o. s. Triatlonek na Kluči 3 000 

SPHBS Habartov, o. s. Muzejní noc 3 000 
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Tenisový klub Habartov, 
o. s. 

5. ročník turnaje 
neregistrovaných hráčů 

6 000 

Český svaz včelařů, o. s. Nákup léčiv a ochranných 
pomůcek 

6 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

 

Tabulka 5: Jednorázová dotace 2014 (v Kč) 

Jednorázové příspěvky Účel Částka 

Ing. Radek Exner – 
fyzická osoba 

jednorázová akce – 
hudební festival Habartov 

35 000 

Český svaz včelařů, o. s. nákup léčiv 3 000 

Kluci z Kluče, o. s. 
Habartovské běžky aneb 
po stopách dolové činnosti 

3 000 

Junák 
krajské kolo závodů vlčat a 
světlušek 

3 000 

Kluci z Kluče, o. s. 
Triatlonek na Kluči- 8. 
Ročník 

3 000 

ŠVK Habartov 
účast na mistrovství ČR 
žákyň 

3 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

 

Tabulka 6.: Jednorázová dotace 2015 (v Kč) 

Jednorázové příspěvky Účel Částka 

Český svaz včelařů, o. s. nákup léčiv   3 000 

Loutkové divadélko 
Kahánek, o. s. 

60. výročí založení 
divadélka 

3 000 

TJ Baník Habartov 4. sportovní ples 3 000 

Kluci z Kluče, o. s. 
Habartovské běžky aneb 
po stopách dolové činnosti 

3 000 

Junák 
krajské kolo Svojsíkova 
závodu 2015 

3 000 
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Kluci k Kluče, o. s. Triatlonek na Kluči   

8. ročník 

3 000 

TJ Baník Habartov Mikulášská besídka 3 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

 

Tabulka 7: Jednorázová dotace 2016 (v Kč) 

Jednorázové příspěvky Účel Částka 

Český svaz včelařů 
Habartov o. s. 

nákup ochranných 
pomůcek a léčiv 

6 000 

Marek Berky, Habartov 
Soutěž pro děti na 
workoutovém hřišti 

2 000 

Kluci z Kluče, o. s. 
Habartovské běžky aneb 
po stopách dolové činnosti 

3 000 

SDH Habartov, o. s. 
2. hasičská zábava + 
hasičská májka 

3 000 + 1 500 

TJ Baník Habartov 
Memoriál Jana Tamajky – 
Fotbalový turnaj SG 

3 000 

Živé Sokolovsko z. s., 
Sokolov 

„Bodenský triatlon“ 3 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

Tabulka 8: Finanční dary (v Kč) 

 2013 2014 2015 2016 

Divadélko 
kahánek, o. s. 

0 15 000 15 000 15 000 

Zdroj: Vlastní zpracování, e-mailová korespondence s pracovníkem MÚ Habartov 
(2017) 

Kromě uvedených částek v tabulkách město také podporuje aktivity jednotlivých 

občanů ve významných soutěžích. Příkladem je podpora jednorázové dotace 3 000 Kč 

na účast sportovce Petra Hodka na Evropském poháru v kickboxu. Z výše uvedených 

tabulek vyplývá, že většina volnočasových organizací v Habartově je příjemcem dotací, 

které město nabízí. Částky se odvíjejí od toho, zda jsou organizace schopny 

požadovanou dotaci řádně využít a doložit její vypořádání. 
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Dále autorka po konzultaci s vedoucím finančního odboru Městského úřadu Habartov 

zjistila, že výsledek hospodaření města je kladný, nehospodaří se ztrátou. Proto má 

možnost aktivně přistupovat k rozvoji atraktivnosti města a jeho okolí pro residenty, ale 

i turisty. 

Z rozpočtu města pro rok 2016, který činí 107 230 050 Kč, se celkem na tělovýchovu a 

zájmovou činnost (příspěvkové organizace, spolky, neziskové a podobné organizace) 

rozdělilo 3 045 000 Kč, což činí 2,84 % z celkové částky rozpočtu. 
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4 ANALÝZA A HODNOCENÍ NABÍDKY 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V HABARTOVĚ 

4.1. Cíl a metodika výzkumu 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit ve městě Habartov 

metodou dotazníkového šetření. Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit, zda jsou 

občané města Habartov dostatečně informováni o nabídce volnočasových aktivit, v jaké 

míře jsou spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit a jaké aktivity ve městě občané 

postrádají. Dotazníky byly určeny obyvatelům města Habartov. Zdrojem informací je 

sběr odpovědí pomocí kladení cílených otázek respondentům. Dotazování probíhalo 

v průběhu tří měsíců, tedy od prosince 2016 do února 2017, formou tištěnou a dotazníky 

byly dodány do habartovské základní školy, knihovny a Klubu důchodců, ale i dostupné 

online na oficiálních stránkách města Habartov a facebookových stránkách skupiny 

města Habartova. Pro online dotazník autorka využila internetové stránky 

www.survio.cz.  

Dotazník se skládal z jedenácti otázek typu otevřených, uzavřených i polozavřených, 

dále se v dotazníku nacházely dvě otázky typu baterie. Úvodní otázky byly 

identifikační, tedy zjišťovaly věk, pohlaví a sociální zařazení respondentů. Následující 

dvě otázky zkoumaly, kolik hodin mají občané k trávení volného času. Další otázky 

byly zaměřené na problematiku způsobu trávení volného času a využívání 

volnočasových aktivit dostupných v Habartově. Dotazník je uveden v Příloze A. 

4.2. Charakteristika respondentů a interpretace výsledků výzkumu 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 100 respondentů. Dle údajů ze statistického 

úřadu (ČSÚ, 2016) autorka zjistila, že ve městě Habartov žije nepatrně více mužů 

(2475) než žen (2429), ale i přes toto zjištění se dotazování zúčastnily převážně ženy 

(63 žen). Nejvíce zastoupená věková skupina byla v rozmezí 26 – 35 let (27 %), 

následovala skupina ve věkovém rozmezí 16 – 25 let (26 %). Tento výsledek poukazuje 

na fakt, že nejvíce odpovědí bylo získáno pomocí Facebooku. Následuje se 17% věková 

skupina 36 – 45 let. Nejméně výsledků bylo získáno od občanů ve věku 66 let a starší 

(12 %), 45 – 65 let (10 %) a mladší 15 let (8 %). Grafické znázornění věkové hladiny 

dotazovaných je v obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Kolik je Vám let?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Poslední identifikační otázka (viz obrázek 5) zjišťovala sociální zařazení. 59 % 

respondentů byli zaměstnanci/podnikatelé. Další nejčastější skupina respondentů jsou 

žáci/studenti (20 %), důchodci s 12 % a nejméně s 9 % je skupina osob v domácnosti.  

Obrázek 5: Sociální zařazení

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 
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Otázka č. 4 – Kolik času denně trávíte využitím volnočasových aktivit ve všední 

den? (Uzavřená otázka) 

V obrázku 6 je znázorněno, že bezmála polovina (45 %) respondentů má k dispozici 1 - 

2 hodiny denně pro volnočasové aktivity, to je především ovlivněno tím, že většina 

respondentů je pracovně aktivních. Dále 27 respondentů uvedlo, že v pracovní týden 

mají k dispozici méně než 1 hodinu a 3 – 5 hodin má 24 respondentů. Nejméně responsí 

(4 %) bylo u možnosti 6 hodin a více. Nejširší skupina dotazovaných (72 %) má 

volného času ve všední den maximálně dvě hodiny. 

Obrázek 6: Kolik času denně trávíte využitím volnočasových aktivit ve všední den? 

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 5 - Kolik času denně trávíte využitím volnočasových aktivit o víkendu? 

(Uzavřená otázka) 

Z výsledku vyplývá, že o víkendu mají respondenti více volného času než ve všední 

den. 41% respondentů má o víkendu k dispozici  1-2 hodiny volného času. Srovnatelně 

velká skupina dotazovaných (40 %) může o víkendu věnovat volnočasovým aktivitám 3 

– 5 hodin. Více jak 80 % respondentů má k dispozici od 1 – 5 hodin volného času o 

víkendu. Následuje skupina dotázaných, která disponuje volným časem v rozsahu 6 

hodin a více, která tvoří 13 %. Méně než jednu hodinu volného času má pouze 6 % 

respondentů. Grafické znázornění páté otázky se nachází v následujícím obrázku 7. 
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Obrázek 7:Kolik času denně trávíte využitím volnočasových aktivit o víkendu?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 6 - Domníváte se, že jste dostatečně informováni o nabídce 

volnočasových aktivit v Habartově? (Otázka typu baterie) 

Z následujícího obrázku 8 je zřejmé, že obyvatelé Habartova jsou dostatečně 

informováni o nabídce volnočasových aktivit v jejich městě. U možností „ano“ a „spíše 

ano“ je součet odpovědí zřetelně vyšší, než u odpovědí „spíše ne“ a „ne“. Nejlépe jsou 

dle dotazníku informováni respondenti o Městském kulturním středisku, kde součet 

hlasů činí 92 hlasů. Naopak nejméně informováni jsou o dětských hřištích a další 

nabídce (Pionýr, Junák, Klub důchodců, loutkové divadélko Kahánek atd.), které mají 

součet negativních odpovědí celkem 17. Tohle tvrzení je ovlivněno tím, jaká věková 

skupina na dotazníky odpovídala, zda mají děti, zda jsou sportovně, či kulturně aktivní a 

dalšími jinými vlivy. 
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Obrázek 8: Domníváte se, že jste dostatečně informováni o nabídce volnočasovýchaktivit?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 7 - Jakým způsobem získáváte informace o nabídce volnočasových 

aktivit v Habartově? (Otázka s více možnými odpověďmi) 

Z této otázky (viz obrázek 9) je zřejmé, že nejvíce respondentů zjišťuje informace o 

nabídce volnočasových aktivit z internetových zdrojů (80 x) a od rodinných příslušníků, 

či od lidí z bližšího okolí (75 x). Následně byl zvolen 67 x. Zpravodaj města Habartov a 

52 x hlášení rozhlasu městského úřadu. Na otázku, zda-li zjišťují informace jinak, 

odpověděl pouze jeden dotazovaný, a to, že informace dostává ze školy, kam docházejí 

jeho děti. 

Obrázek 9: Jakým způsobem získáváte informace o nabídce volnočasových aktivit?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 
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Otázka č. 8 - Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (Otázka s více možnými 

odpověďmi) 

Sedmdesát odpovědí bylo u možnosti, že respondenti tráví čas s rodinou a přáteli, jak 

lze i vidět v obrázku 10, tento počet byl převažující. Následně byly se srovnatelným 

počtem (43, 42) odpovědi, že svůj volný čas tráví sportovními aktivitami, nebo 

odpočinkem a relaxací. S počtem 37 byly dvě možnosti: zájmová činnost či koníčky a 

zábava (kino, bary a restaurace). Kulturní využití (divadlo, koncerty, představení) bylo 

zvoleno respondenty 32 x a vzdělání nad rámec povinného studia 25 x. Na otázku, zda 

tráví svůj čas jinak, než z vybraných možností, neodpověděl nikdo.  

Obrázek 10: Jak nejčastěji trávíte svůj volný  čas?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 9 - Navštěvujete/využíváte některé volnočasové aktivity v Habartově? 

(polozavřená otázka) 

Otázka číslo devět byla polozavřená a věnována tomu, s jakou pravidelností občané 

Habartova navštěvují volnočasové instituce, či jak využívají volnočasové aktivity. 

Drtivá většina respondentů jsou pracující, tudíž je zřejmé, že na pravidelné využívání 

nemají dostatečný čas. Na možnost „příležitostně“ odpovědělo 67 % dotazovaných, pro 

možnost „vůbec“ se rozhodli pouze 4 % a pravidelně využívá volnočasových aktivit 27 

% respondentů. U možnosti „pravidelně“ měli občané možnost otevřeně vypsat, jaké 

aktivity podnikají. 12 lidí z celkového počtu 27 pravidelně navštěvuje Klub důchodců, 
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10 respondentů navštěvuje pravidelně některý ze sportovních aktivit/areálů a zbylých 

pět jsou členy Střediska „Dýmka“ Junák Habartov. 

Obrázek 11: Navštěvujete/využíváte některé volnočasové aktivity?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 10 – Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit? (Otázka typu 

baterie) 

Obrázek 12 zobrazuje výsledky dotazníkového šetření na spokojenost respondentů 

s nabídkou volnočasových aktivit. Odpovědi, že jsou dotazovaní „nespokojeni“ nebo 

„velmi nespokojeni“ bylo nalezeno velice málo reakcí. Naopak u odpovědí „velmi 

spokojeni“ a „spokojeni“ byla většina responsí. V součtu odpovědí byla nejvíce 

zastoupena sportoviště, a to s 49 kladnými hlasy. Následně společně získalo v součtu 47 

kladných hlasů Městské kulturní středisko Habartov a aktivity města Habartov. (U této 

otázky měli respondenti možnost zvolit konkrétní místo či akci, nebyla povinná, tudíž 

součet odpovědí nedosahuje 100 %). 
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Obrázek 12: Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit v Habartově?

Zdroj: Vlastní zpracování (2017) 

Otázka č. 11 poskytla respondentům možnost vypsat, s jakým konkrétním místem či 

akcí jsou spokojeni, nebo naopak nespokojeni. Žádnou akci či místo respondenti 

nehodnotili „nespokojen“ nebo „velmi nespokojen“. U odpovědí „spokojen“ a „velmi 

spokojen“ nejlépe hodnotilo 10 lidí pořádání Dne dětí (Aktivita města Habartov), 8 lidí 

reagovalo pozitivně na in-line dráhu v rekreačním areálu Boden (Sportoviště), 7 

respondentů Klub důchodců (Další nabídka), následně byly konkrétní pozitivní reakce u 

tenisových kurtů, street workoutového hřiště, kina, muzea, u akce města „Poslední 

zvonění“ a u divadélka Kahánek. 

Otázka č. 11 -  Jaké aktivity/zařízení ve městě Habartov postrádáte pro trávení 

vašeho volného času? (Otevřená otázka) 

Poslední otázka dotazníkového šetření se zaměřovala na názory respondentů, co jim ve 

městě, ve kterém žijí, chybí. 60 % respondentů na tuto otázku odpovědělo, že ve městě 

nic nepostrádají. Zbylým 40 % chybí tyto aktivity/zařízení. 11 x posilovna, sportovní 

kroužky pro děti předškolního věku 4 x, nedostatečná projekce kina (promítání v jiných 

dnech, než ve středu) 6 x, koncerty 3 x, bowling 3x, bruslení v zimě 3 x, sauna 2 x, dále 

možnost rybaření, sváteční trhy, kavárna, cukrárna, solárium, outdoor areál (lezecká 

stěna, lanový svět), odpočinkové zóny pro důchodce a starší občany, postrádání 

Sportoviště
Dětská 
hřiště

MKS
Aktivity 
města 

Habartov
DDM

Další 
nabídka

velmi spokojen 8 9 7 14 8 10

spokojen 41 31 40 33 32 34

nespokojen 6 9 4 3 11 1

velmi nespokojen 0 1 0 2 3 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

P
oč

et
 o

d
p

ov
ěd

í
Otázka č. 10: Jak jste spokojeni s nabídkou 

volnočasoých aktivit v Habartově?
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informací o tenisových kurtech, víceúčelových hřištích. Mnoho respondentů zvlášť 

podotklo, že stránky města Habartov jsou nepřehledné.  



 

53 
 

5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Na základě výsledků dotazníkového šetření autorka navrhuje dále uvedené změny. 

V otázce číslo 11 měli občané možnost vyjádřit svůj názor k tomu, co ve městě 

Habartov postrádají ohledně volnočasového využití. Nejvíce zmiňovanou odpovědí bylo 

otevření městské posilovny. I samotné autorce tato možnost ve městě chybí, a proto se 

rozhodla konzultovatse starostou města Ing. Petrem Janurou možnost městské 

posilovny. Při diskusi k této problematice došli k následujícím závěrům. 

V případě, že by se město rozhodlo financovat otevření posilovny z vlastního rozpočtu, 

je zde výběr ze dvou možností. 

• Vybudovat posilovnu v prostorách Základní školy Habartov. Z hlediska nákladů 

je toto nejlepší řešení, jelikož v budově ZŠ Habartov je k dispozici sociální 

zázemí (toalety, sprchy, šatny). V rámci tělesné výchovy by prostory posilovny 

mohli navštěvovat starší žáci pod odborným dohledem. Dále by tímto škola 

získávala dotace na doplňkovou činnost.  

• Otevřít posilovnu v nově zrekonstruovaných prostorách tržnice 1, která se 

nachází na náměstí, prakticky ve středu města. Tyto prostory jsou značně větší 

než prostory v základní škole, takže by zde nemusela být vybudována pouze 

posilovna, ale také aerobní sály pro cvičení aerobiku, jógy, crossfitu apod. Další 

výhodou pro otevření posilovny právě v těchto prostorách by byla možnost 

zakoupení posilovacích strojů pro seniory, kteří jsou velice aktivními občany 

našeho města. Co se týče nákladů, jsou několikanásobně vyšší, jelikož v těchto 

prostorách není sociální zázemí. 

Pokud by si někdo prostory Tržnice 1 pronajal s účelem vybudování posilovny, město 

by bylo ochotné snížit nájemné o 10 %. 

Další nejvíce zmiňovanou odpovědí bylo nedostatečné promítání místního kina, které 

zřizuje Městské kulturní středisko. Jak již autorka ve své práci zmiňovala, kino ve městě 

promítá jednou týdně. Kino navštěvuje vcelku málo návštěvníků, iniciativou MKS je, že 

se kinosál renovuje pro zkvalitnění služeb. Po diskusi s ředitelkou došly ke společnému 

závěru, že častější projekce není z finančního hlediska možná. Jediným řešením by bylo 

posunout promítací čas buďto na pozdější hodinu, nebo na jiný den, nikoliv však 

promítat častěji.  
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Dalším závěrem naší společné schůzky byl návrh na dotazníkové šetření. Účelem tohoto 

dotazníku by bylo zjistit, v jaké dny, nebo v jakých časech by bylo pro ně ideální, aby 

kino promítalo. Po vyplnění tohoto dotazníku by jej občané odnesli buď do budovy 

MKS, nebo na městský úřad, kde by na ně byl připraven označený box.  

Paní ředitelka ale přijala návrh autorky, že by bylo možné uskutečnit na určitou dobu 

zkušební provoz, který by zahrnoval promítání nejen v klasický čas, a to ve středu, ale 

také jiný den, navrhovaný byl sobotní večer.  

Co se týče nedostatečné nabídky aktivit pro předškolní děti, zde si ani autorka, ani 

ředitelka Domu dětí a mládeže Habartov, není jistá, zda by realizace těchto aktivit byla 

vůbec možná. Hlavním problémem je nedostatek finančních prostředků, se kterými by 

bylo možné počítat při realizaci těchto aktivit. Pro otevření nových kroužků pro děti 

předškolního věku by bylo zapotřebí dalších pedagogických pracovníků, kteří musejí 

být proškolení na pedagoga volného času, a na to bohužel nejsou finanční prostředky.  

Dalším častým zmiňovaným problémem bylo, že oficiální webové stránky města 

Habartov jsou nepřehledné. Po prozkoumání je zřejmé, že nemají vhodnou strukturu, 

zcela postrádají responzivní design (zobrazení na mobilním telefonu, tabletu a PC není 

optimalizováno) a pomalu se načítají stránky, což může být důsledek toho, že stránky 

nevyužívají mezipamět (cash pamět) prohlížeče. Celkově stránky působí zastaralým 

dojmem. Tuto skutečnost autorka prodiskutovala se starostou města a ten si je vědom, 

že stánky musí projít rozsáhlou renovací. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení nabídky volnočasových aktivit ve 

městě Habartov a navržení vhodných opatření k rozšíření nebo zkvalitnění současné 

nabídky. V rámci tohoto cíle se autorka zaměřila na výzkum názorů obyvatel a jejich 

požadavky v oblasti volnočasových aktivit. 

Práce byla koncipována na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce byla 

nejprve věnována problematice volného času a základním definicím, následně byly 

uvedeny důležité subjekty působící ve volnočasových aktivitách. Další součástí 

teoretického základu byl popis města Habartova. V rámci praktické části byla podrobně 

rozebrána nabídka volnočasových aktivit v městě Habartov. Na tuto část práce pak 

navázal výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou občané města Habartov dostatečně 

informováni o nabídce volnočasových aktivit, v jaké míře jsou spokojeni s nabídkou 

volnočasových aktivit a jaké aktivity ve městě občané postrádají. Nabídka pro trávení 

volného času je v Habartově velmi pestrá na to, že se jedná o město, které má necelých 

5 000 obyvatel. K výzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník 

vyplnilo celkem 100 respondentů obyvatelů Habartova. 

Analýza nabídky volnočasových aktivit v Habartově ukázala, že město Habartov je 

zřizovatelem čtyř organizací (Městské kulturní středisko, Dům dětí a mládeže, Základní 

umělecká škola, Sbor dobrovolných hasičů). Spolky, které se ve městě nacházejí, 

nabízejí využití pro děti, mládež, dospělé a seniory. Dále je ve městě vybudováno 

několik sportovišť a dětských hřišť.  

Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé jsou s nabídkou 

volnočasových aktivit převážně spokojeni. Výhrady obyvatel se týkaly především 

internetových stránek města Habartova. Obyvatelé by také uvítali rozšíření nabídky o 

tyto aktivity: posilovna, aktivity pro děti předškolního věku a častější projekce kina. 

Z konzultací s pracovníky Městského úřadu Habartov k návrhu vybudování posilovny 

vyplynula některá řešení, která by pomohla k realizaci tohoto přání. K výběru vhodného 

řešení je však nutné provést odbornou studii, která posoudí jednotlivé varianty a jejich 

finanční dopady.   

Mezi požadavky obyvatel, kterým nemůže být v současné době vyhověno, patří 

organizace volnočasových aktivit pro děti předškolního věku. Teoreticky by mohl k 
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rozšíření této nabídky přispět DDM Habartov, který na to však nemá dostatek 

finančních prostředků a pedagogických pracovníků. Existuje zde možnost realizace 

zájmových kroužků pro předškoláky v rámci mateřských školek, ale ty na to nemají 

dostatečné prostory, a hlavně zde nemohou být volnočasové aktivity realizovány 

v hlavním čase řízené činnosti, tj. v době výuky dané Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. 

Podstatné je, že díky dotazníkovému šetření se zjistily požadavky obyvatel, které by 

mohly být projednány, a nedostatky, které by měly být odstraněny. Aktivity města a 

městských organizací při realizaci patřičných řešení by mohly zvýšit spokojenost a 

komfort občanů v jejich městě.   
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Příloha A – Dotazník 

Vážení občané města Habartov, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který je součástí výzkumu 

„Analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Habartově“. Výzkum probíhá v rámci mé 

bakalářské práce na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Dotazník je 

anonymní. Uvítám, pokud na konci dotazníku uvedete své návrhy k trávení volného času 

v Habartově.  

Děkuji za Váš čas. 

Michaela Vondrová 

Studentka Fakulty ekonomické ZČU v Plzni 

(Vybranou možnost vždy zakroužkujte.) 

1. Otázka:Jakého jste pohlaví? 

a) Muž    b) Žena 

2. Otázka: Jaký je Váš věk? 

a) Mladší 15. let 

b) 16 - 25 let 

c) 26 - 35 let 

d) 36 - 45 let 

e) 46 - 65 let 

f) 66 let a starší 

3. Otázka: Sociální zařazení: 

a) Žák / student 

b) Zaměstnanec / podnikatel 

c) Osoba v domácnosti 

d) důchodce 

4. Otázka:Kolik času trávíte využitím volnočasových aktivit* ve všední den? 

a) méně než 1 hodinu 

b) 1 - 2 hodiny 

c) 3 - 5 hodin 

d) 6 hodin a více 

*Volnočasová aktivita = aktivita, která je vykonávána mimo pracovní povinnosti 

5. Otázka: Kolik času trávíte využitím volnočasových aktivit* o víkendu? 

a) méně než 1 hodinu 

b) 1 - 2 hodiny 

c) 3 - 5 hodin 

d) 6 hodin a více 

*Volnočasová aktivita = aktivita, která je vykonávána mimo pracovní povinnosti 

6. Otázka: Domníváte se, že jste dostatečně informováni o nabídce volnočasových 

aktivit: 

• Sportoviště (in-line dráha, fotbalové hřiště, tenisové kurty, víceúčelové umělé 

hřiště, street-workout) 
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Ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

• Dětská hřiště 

Ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

• MKS (infocentrum, knihovna, muzeum bezpečnostních sborů, kino, společenský 

sál, kulturní léto) 

Ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

• Aktivity a akce města (Habartovská osmička, Rodinný sedmiboj, Den dětí, 

Poslední zvonění, ples města, apod) 

Ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

• Další nabídka (Pionýr, Junák, Klub důchodců, loutkové divadélko Kahánek atd.) 

Ano  –  spíše ano  –  spíše ne  –  ne 

7. Otázka: Jakým způsobem získáváte informace o nabídce volnočasových aktivit 

v Habartově?(Možnost více odpovědí) 

a) Internet (webové, facebookové str.) 

b) Rodina, lidé z bližšího okolí 

c) Zpravodaj města Habartov 

d) Hlášení úřadu 

e) Jiným – jakým?  

…………………………………………

………………

8. Otázka: Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?(Možnost více odpovědí) 

a) S rodinou, přáteli 

b) Sportovní aktivity 

c) Odpočinek, relaxace 

d) Zájmová činnost, koníčky 

e) Kulturní vyžití (divadlo, koncerty, 

představení) 

f) Zábava (Kino, bary, restaurace) 

g) Vzdělání (nad rámec povinného 

studia) 

h) Jinak - jak?  

…………………………………………

………………

 

9. Otázka: Navštěvujete/využíváte volnočasové aktivity dostupné v Habartově? 

a) Příležitostně 

b) Vůbec 

c) Pravidelně – jaké? 

……………………………………………………………………………… 

10. Otázka: Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit v 

Habartově?(podtrhnout konkrétní aktivitu, kterou z možností hodnotíte; např. sportoviště – 

fotbalové hřiště) 
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• Sportoviště (in-line dráha, fotbalové hřiště, tenisové kurty, víceúčelové umělé 

hřiště, street-workout) 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen - nevím 

• Dětská hřiště 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen - nevím 

• MKS (infocentrum, knihovna, muzeum bezpečnostních sborů, kino, společenský 

sál) 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen - nevím 

• Aktivity a akce Města (Habartovská osmička, Rodinný sedmiboj, Den dětí, 

Poslední zvonění, ples města, apod.) 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen - nevím 

• Dům dětí a mládeže 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen - nevím 

• Další nabídka (Pionýr, Junák, Klub důchodců, loutkové divadélko Kahánek atd.) 

velmi spokojen – spokojen – nespokojen - velmi nespokojen – nevím 

11. Otázka: Jaké aktivity/zařízení ve městě postrádáte pro trávení vašeho volného 

času?(Otevřená otázka) 
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Abstrakt 

VONDROVÁ, Michaela. Analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Habartově. 

Cheb, 2017. 68. Bakalářská práce. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni. 

Klíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, město Habartov 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nabídky volnočasových aktivit ve městě 

Habartov. Úvodní část obsahuje teoretická východiska týkající se volného času, zabývá 

se historií a subjekty vztahujícími se ke zkoumané problematice, dále je také uveden 

stručný popis města Habartov a jeho občanská vybavenost. V rámci praktické části je 

analýza volnočasové nabídky města Habartov. Součástí bakalářské práce je výzkum 

pomocí dotazníkového šetření. Výzkum byl zaměřen na spokojenost obyvatel 

s nabídkou volnočasových aktivit ve městě Habartov. Závěr práce je zaměřen na 

doporučení ke zlepšení a zkvalitnění nabídky volnočasového využití. 
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Abstract 

VONDROVÁ, Michaela. Analysis and assessment of leisure activities in Habartov. 

Cheb, 2017. 68 p. Bachelor thesis. The Faculty of Economics University of West 

Bohemia in Pilsen. 

Key words: leisure, leisure activities, Habartov  

This bachelor thesis is focused on the analysis of offer the leisure activities in Habartov. 

Introductional part of work contains theoretical resousces concerning to the leisure, 

deals with history and subjects concerning to this issues, a brief description  is also 

included the town Habartov and its civis amenities. Whitin the framework of practical 

part of the work is analysis the leisure supply the town Habartov. A part of the bachelor 

thesis is accomplished the research by the help of question blank. The research was 

focused on resident’s satisfaction with the supply of leisure activities in the town. The 

final part of the work is focused on recommendations, how to make the supply of 

leisure activities better and superior. 

 

 

 


