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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je „Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci“, 

konkrétně obec Vimperk. Jako člena mladé generace a obyvatelku Vimperka, autorku 

toto téma zajímá a ráda by pronikla více do hloubky této problematiky, 

protože ve Vimperku tráví mnoho hodin svého volného času. Autorka by pak ráda 

uplatnila své znalosti a zkušenosti získané při zpracovávání této bakalářské práce 

pro zkvalitnění volných chvil nejen svých, ale i ostatních obyvatel města. 

Co si lidé představí pod pojmem volný čas? Pod tímto pojmem si lidé představují 

převážně činnosti, při kterých mohou relaxovat a odpočívat. Těmito aktivitami mohou 

být sport, divadlo, diskotéka, kino, sledování televize a jiné, pro lidi příjemné aktivity. 

V minulosti převážně lidé pracovali, a tak jim nezbývalo příliš času na sebe 

a své zájmy. Volný čas v průběhu let stále roste, a proto je potřeba budovat a rozvíjet 

volnočasové aktivity a zařízení. Člověk by měl být aktivní ve svém volném čase. 

V poslední době mnoho lidí tráví volný čas u počítače či televize a nemají žádný 

fyzický pohyb.  

Tato bakalářská práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se zabývá metodikou 

práce.  

Další část je věnována Vimperku, jeho historii a podle názoru autorky 

nejvyhledávanějším pamětihodnostem. Dále v této kapitole naleznete základní 

informace o turistickém informačním centru provozovaném ve městě.  

Třetí část zahrnuje nabízené aktivity a zařízené, které jsou ve městě k dispozici. 

Tyto aktivity a zařízení jsou rozděleny do čtyř skupin, a to na sportovní, kulturně-

společenské, ostatní aktivity a jednorázové akce.  

Čtvrtá kapitola je zaměřena na dotazníkové šetření vyplněné obyvateli města. Cílem 

dotazníku je zjistit názor obyvatel o nabízených volnočasových aktivitách ve městě 

Vimperk a analyzovat potřeby trávení volného času těchto obyvatel.  

V poslední kapitole se autorka věnuje zlepšujícím návrhům v návaznosti na výsledky 

dotazníku. Sama se snaží předložit důležité návrhy na zlepšení, které by obyvatelé 

města jistě ocenili. Cílem této práce je zanalyzovat nabízené aktivity a podle 

vyhodnoceného dotazníku nalézt zlepšujících návrhů. 
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1 METODIKA PRÁCE 

Práce na téma „Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci“ není čistě rozdělena 

na část praktickou a teoretickou, ale tyto části se v práci prolínají.  

Potřebné informace k vypracování druhé kapitoly o Vimperku autorka čerpala převážně 

z odborné literatury a z oficiálních webových stránek města.  

Informace pro zpracování třetí kapitoly zabývající se nabídkou aktivit ve volném čase 

autorka získala z velké části z oficiálních webových stránek města a osobním 

kontaktem. Aktivity jsou rozděleny do čtyř podkapitol z důvodu přehlednosti a snazší 

orientaci. Podkapitolami jsou sportovní, kulturně-společenské, ostatní aktivity 

a jednorázové akce. 

V návaznosti na tyto skutečnosti byl vytvořen dotazník a poskytnut obyvatelům města 

online nebo přímým dotazováním. Přímé dotazování probíhalo na základě dotazování 

známých a přátel. Online dotazníkového šetření se uskutečnilo prostřednictvím sociální 

sítě Facebook.  

Podle výsledků dotazníku byly navrhnuty zlepšující návrhy, které by dotázaní ve městě 

uvítali. Autorka také předložila své zlepšující aktivity, které by občanům mohly 

zpříjemnit pobyt ve městě. 

Při psaní této bakalářské práce se autorka řídila odbornými radami pana Ing. Pavla 

Česala a čerpala informace ze svých znalostí získaných pobytem ve Vimperku. 

Po formální a obsahové stránce  byla využita publikace „Metodika k vypracování 

bakalářské / diplomové práce“, kterou napsal doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 

Pro zpracování práce byl použit kancelářský balíček Microsoft Office 2007, konkrétně 

tedy písemná část v Microsoft Word, tabulky a grafy v Microsoft Excel a pro prezentaci 

této práce Microsoft Powerpoint. 
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2 VIMPERK 

1.1 Základní údaje a geografie 

„Český název města Vimperk je odvozeninou od původního německého názvu 

Winterberg (Zimní hora) přes mezitvary Wimberg a Vimberk, používané ještě běžně 

v 19. století. Německé místní názvy, které obsahují slovo Winter (zima, zimní), 

signalizovaly obvykle severní polohu sídliště nebo polohu, kde se dlouho držel sníh“. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013a)  

Vimperk je nazýván bránou Šumavy nebo také městem pod Boubínem. Nedaleko 

Vimperka začíná území Národního parku Šumava (NP Šumava) a Chráněné krajinné 

oblasti Šumava (CHKO Šumava). (Město Vimperk, © 2005 – 2013b)  

Na území CHKO Šumava byl v roce 1991 zřízen NP Šumava. CHKO Šumava 

se rozprostírá na jihozápadní části České republiky a zasahuje do okresů Klatovy, Český 

Krumlov a Prachatice. (NP Šumava, © 2008 – 2013a) CHKO Šumava je z větší části 

pokryta lesy a to z 57% (CHKO Šumava, nedatováno). NP Šumava je největším 

národním parkem České republiky.  

Vimperk, který leží v jižních Čechách, v okrese Prachatice, spravuje 21 obcí. 

V příloze A je znázorněn správní obvod Vimperka. (Mánek, 2008) 

Město leží v údolí řeky Volyňky v nadmořské výšce 700 m. Trvalý pobyt v tomto městě 

má nahlášeno 7 748 obyvatel. Tento údaj je platný k 1. lednu 2013. (Město Vimperk, 

© 2005 – 2013b) V příloze B se nachází základní demografický profil Vimperka a jeho 

spádových oblastí. (Mánek, 2008) 

Městský úřad je složen z odborů a tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem 

a zaměstnanci tohoto úřadu. Starostou města je Ing. Bohumil Petrášek, místostarostkou 

je Ing. Jaroslava Martanová a tajemníkem, vedoucím úřadu, je Zdeněk Ženíšek. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013c) 
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Vlajka města „vychází ze základních barev městského znaku (červené pozadí, stříbrná 

brána a v ní kráčející lev). Krokev stylizuje začáteční písmeno názvu města – V.“ 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013d) 

 

 

      

 

 

 

 

 

Zdroj: Město Vimperk, © 2013d    

           Zdroj: Město Vimperk, © 2013d 

 

2.2 Historie města 

Jak již autorka napsala v předchozí kapitole, město Vimperk leží v rozsáhlém pohoří 

Šumavy. Šumava byla v době pravěku pokryta neprostupným pralesem, proto dlouho 

nebyla osídlena žádnými kmeny. Jen místa severovýchodního okraje Vimperska byla 

kolonizována. Za nejstarší osídlení je považován vrch Věnec u Lčovic, který je datován 

do doby halštatské a laténské, přibližně 5. století př. n. l. (Hajník, 2007) Lčovice 

se nacházejí přibližně 11 km od Vimperka. 

První písemné zmínky o Vimperku pocházejí ze 13. století, nejstarší písemná zpráva 

je z roku 1263 (Vimperk: město pod Boubínem, 1979). V období středověku se osídlení 

začalo pomalu rozšiřovat z vnitrozemí do šumavského podhůří. (Město Vimperk, 

© 2005 – 2013e) 

Ve většině knih o Vimperku se dočtete o dvou teoriích založení vimperského hradu. 

První z teorií říká, že proboštové na Vyšehradě svolali dělní mnichy řádu benediktinů 

z Windberga za účelem osídlení území dnešního Vimperka. Vybudovaným obcím 

dávali jména jejich dřívějších sídel. Této oblasti tedy dali jméno Windberg.  

Obr. 1: Vlajka města 

  Obr. 2: Znak města 



10 

 

Právě toto jméno měl dostat hrad, který byl údajně vybudován bavorským hrabětem 

Albertem III. v roce 1195. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 

Za druhou teorii se uvádí, že hrad byl založen přibližně v polovině 13. století. 

V této teorii je za zakladatele považován Purkart z Janovic. (Vimperk: město 

pod Boubínem, 1979) Oficiální stránky města Vimperk se nejspíše přiklání k druhé 

teorii, neboť na svých stránkách uvádí pouze založení hradu v polovině 13. století 

a o první teorii se nezmiňují. (Město Vimperk, © 2005 – 2013e) 

Jak se autorka již zmínila, první dochovaná písemná zpráva byla z roku 1263, 

a proto by se spíše přikláněla k druhé teorii založení zámku, a to kolem poloviny 

13. století.  

Největší osidlování této oblasti bylo po založení obchodní stezky, později nazývané 

Zlatá, která vedla z Pasova do Čech. Během 14. století vzrostla činnost Zlaté stezky, 

po které se dovážela sůl a další zboží. (Město Vimperk, © 2005 – 2013e) 

Trasa je používána dodnes jako hlavní spojení Bavorska se středními Čechami. 

Ve 13. století vládl ve Vimperku rod pánů z Janovic, především Purkart a jeho otec 

Kunrát z Janovic. Na počátku 14. století se Vimperk dostal pod vládu Bavorů 

ze Strakonic. Není však známa příčina, jak Bavorové Vimperk získali. Později se opět 

Vimperk dostal do rukou pánů z Janovic. Rok 1375 se spojuje se jménem Jan Rotlev, 

který byl dočasným majitelem a měl Vimperk v zástavě. (Vimperk: 

město pod Boubínem, 1979) 

Území bylo od konce 14. století pod vládou Kaplířů ze Sulevic, kdy král Karel IV. dal 

Vimperk do držení bratrům z rodu Kaplířů ze Sulevic (Vimperk: město pod Boubínem, 

1979). Jejich vláda trvala přes celé století. Obstáli v době husitské a v neklidném 

poděbradském období. Dalším jejich významným úspěchem bylo obnovení Zlaté 

stezky. (Město Vimperk, © 2005 – 2013e)  

Město bylo od roku 1467 v rukou Petra Kaplíře. Ten dal roku 1479 povýšit Vimperk 

na město. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 

V 15. století je významnou událostí, kdy Vimperk, druhé české město po Plzni, tisknul 

knihy. Tiskař Johann Alacraw vytiskl roku 1484 první český tištěný kalendář. 

Tento kalendář byl pro rok 1485. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 
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Roku 1494 Petr Kaplíř odkázal město svému příbuznému Zdeňku Malovci z Chýnova. 

Po jeho smrti vládla jeho žena a později se stali správci synové Jan a Petr. (Vimperk: 

město pod Boubínem, 1979) 

 Po stavovském povstání roku 1547, kdy Petr Malovec neměl úspěch a prohrál, dostal 

trest, kterým bylo zabavení vimperského panství. Komora roku 1553 prodala město 

panu Jáchymovi z Hradce. Již po roce však prodal panství Vilému z Rožmberka. 

Rožmberkové v létech 1530 – 1560 přestavěli hrad na honosný zámek. (Hajník, 2007) 

Jako poslední z rodu Rožmberků vládl Petr Vok, který se zadlužil a panství rozprodával. 

Vimperk byl prodán roku 1601 Volfu Novohradskému z Kolovrat. Po jeho smrti zdědil 

Vimperk jeden z jeho synů Jáchym z Novohrad. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 

Jižní část Šumavy a Vimperka se od 17. století poněmčovala a tak bylo město rozděleno 

na české a německé obyvatelstvo až do konce druhé světové války. Na počátku 

18. století zanikl obchod se solí na Zlaté stezce. Vimperk i další oblasti si museli hledat 

jiné zdroje obživy. (Město Vimperk, © 2005 – 2013e) 

Mohla bych pokračovat dále výčtem rodů a panovníků, kteří vládli ve Vimperku, 

ale pro město dlouho nepřinesl nikdo žádné podstatné změny.  

V 19. století se objevily první pokusy o zřízení průmyslových obchodů. V druhé 

polovině tohoto století vznikly ve Vimperku další továrny a jiné objekty. Například Jan 

Steinbrener vybudoval knihařskou dílnu s malou prodejnou. Výrobky vyrobené v této 

dílně dosáhly světové pověsti. Další objekt, který vyrostl ve Vimperku, se zabýval 

sklářstvím. Největší předností byla čistota a jiskřivost skla při neobyčejné tvrdosti. 

V roce 1880 však mnoho skláren zastavilo výrobu v důsledku krize. Dalšími řemesly 

bylo například zpracování dřeva, umělecké truhlářství s výrobou nábytku, sirkárna 

a další. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979)  

Od roku 1870 měl počet obyvatelstva ve Vimperku vzestupnou tendenci a na počátku 

20. století přesáhl pět tisíc. Ve starších statistikách občané neuváděli národnost. 

Až v roce 1910 je poprvé uvedena a ve Vimperku se tehdy k české národnosti přihlásilo 

pouhých 582 osob a Němců bylo 4642. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979)  

Jelikož mělo ve Vimperku německé obyvatelstvo převahu, tak začalo se zakládáním 

spolků. Zanedlouho si nebezpečí národnostního útlaku začala uvědomovat i česká 

buržoasie a začala pořádat kulturní i společenské akce pro obyvatele. Již v roce 1884 
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došlo ke zřízení Národní jednoty pošumavské, při které byl zřízen i tělocvičný odbor. 

Dále to bylo například založení spolku Česká Beseda, který pořádal různé přednášky, 

besedy, divadelní představení a mnoho dalšího. V roce 1911 vznikla tělovýchovná 

jednota Sokol, která měla na starosti organizování tělovýchovné činnosti. Počet 

obyvatel v roce 1938 dosáhl čísla 4950, avšak počet Čechů klesl na 270 osob a Němců 

bylo ve Vimperku 4680. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 

Za druhé světové války, na počátku října 1938 došlo v důsledku mnichovské dohody 

k obsazení velké části českého pohraničí německými vojsky a tedy i Vimperk se dostal 

pod nadvládu Němců. K osvobození Vimperka došlo 6. května 1945 po obsazení 

Vimperka vojsky americké armády. Němci i Američané po válce odešli a do města 

se opět nastěhovalo české obyvatelstvo. (Vimperk: město pod Boubínem, 1979) 

„V roce 1947 převzal schwarzenberské panství stát, zámek je dnes majetkem státu 

ve správě Ministerstva životního prostředí ČR a jím zřizované Správy Národního parku 

a Chráněné krajinné oblasti Šumava.“ (Hajník, 2007, str. 10) 

 

2.3 Památky města 

Památky jsou pro cestovní ruch velmi důležité a rovněž bývají turisty hodně 

vyhledávané. 

Miroslav Foret a Věra Foretová (2001, s. 16) použili definici cestovního ruchu 

mezinárodní konference o statistice cestovního ruchu. „Za cestovní ruch (tourism) 

se považuje činnost osoby, cestující na přechodnou dobu (u mezinárodního cestovního 

ruchu maximálně jeden rok, u domácího šest měsíců) do místa mimo své trvalé bydliště, 

přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávat výdělečnou činnost v navštíveném 

místě (trvalý či přechodný pracovní poměr).“  

Od poloviny 19. století se používá pojem památky a je spojen s obdobím romantismu. 

V knize Cestovní ruch autoři definují kulturní památku z hlediska památkové péče 

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

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

schopnosti člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti.“ (Jakubíková, Ježek a Pavlák, 

1995, s. 152)  
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2.3.1 Vimperský zámek 

Zámek se nachází na vysoké skále nad Vimperkem. Dříve hrad převážně sloužil 

k ochraně odbočky Zlaté stezky z německého Pasova do českého vnitrozemí. Zámek byl 

od svého vzniku v rukách mnoha panovníků. Roku 1948 byl zestátněn a nyní patří 

Správě národního parku Šumava. (Čížek, © 1995 – 2013) Poslední přestavba proběhla 

po požáru 20. července 1857, kdy do zámku uhodil blesk a vyhořela tři patra, dvě věže, 

kaple a divadlo. (Hajník, 2007) 

Při vstupu na předhradí zámku každý návštěvník projde branou a ocitne se na rozlehlém 

dvoře, který je obklopen hospodářskými budovami ze 17. století. Na dvoře se nacházejí 

dvě kašny. Na zámecké nádvoří se prochází další branou, kde jsou dvoupatrové budovy, 

a část přízemí je tvořeno arkády s pilíři. Nad budovami se tyčí kaple sv. Josefa. Nachází 

se zde také Vlčkova věž z 13. století. K areálu patří i dělostřelecká bašta Haselburg 

postavená roku 1479. (Atlas Česka, © 2007 – 2013a) Bašta měla chránit zámek, 

kde náhorní plošina převyšovala hrad, před případnými obléhateli. (Město Vimperk, 

© 2005 – 2013f)  

Dnes malou část zámku tvoří muzeum, jeho kanceláře a depozitář (Hajník, 2007). 

Návštěvníci a občané mohou využít služeb zámecké prohlídky s průvodcem (Národní 

park Šumava, © 2008 – 2013b). Lze také navštívit Vlčkovu věž nebo v kapli sv. Josefa 

se můžete nechat oddat. (Hajník, 2007) 

 

2.3.2 Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje 

Ve Vimperku se nachází dva kostely, hřbitovní kostel sv. Bartoloměje a kostel 

Navštívení Panny Marie. Nejstarší sakrální stavbou je kostel sv. Bartoloměje, 

který původně sloužil jako farní kostel. Nachází se na severovýchodních okraji starého 

města v blízkosti zámku. Kostel je datován přibližně do poloviny 13. století. Naposledy 

proběhla oprava kostela na počátku 18. století v pseudogotickém stylu. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013g) 

Jedná se o jednolodní stavbu se špičatou malou věží nad průčelím. Uvnitř kostela 

se nachází pozdně gotické nástěnné malby pokrývající většinu stěn. Tyto malby 

představují různé výjevy z křesťanské mytologie. Po stranách pravoúhle uzavřeného 

presbytáře leží starobylé náhrobky z 15. – 17. století. Od nedávna jsou v kostele nové 
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dřevěné lavice a jednoduchý dřevěný kúr. Dnes je již řadu let kostel obklopen starým 

hřbitovem. (Město Vimperk, © 2005 – 2013g) 

2.3.3 Kostel Navštívení Panny Marie 

Hlavní ranně gotický kostel stojí v dolní části náměstí. První zmínky o kostele pocházejí 

kolem roku 1365. (Římskokatolická farnost Vimperk, nedatováno) 

Kostel je tvořen nesymetrickým dvojlodím a kostelní věží v jihozápadním nároží 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013h). Sakristie, na severní straně, je propojena s kaplí 

sv. Anny. (Turistik, © 2000 – 2013a)  

Barokní hlavní oltář je z roku 1702 (Město Vimperk, © 2005 – 2013h). Ve skleněné 

skříni se nachází gotická socha Matky Boží s Ježíškem. Na tomto oltáři jsou také 

k vidění sochy čtyř českých světců, sv. Víta, sv. Petra, sv. Pavla a sv. Václava. Kostelní 

zvony se nacházejí v městské zvonici v blízkosti kostela. (Římskokatolická farnost 

Vimperk, nedatováno) 

2.3.4 Křížová cesta 

„Křížovou cestou se v evropských katolických zemích nazývalo symbolické zobrazení 

utrpení Ježíše Krista na jeho poslední cestě z domu Pontia Piláta až na horu Kalvárii 

v Jeruzalémě.“ (Město Vimperk, © 2005 – 2013i) 

V sedmdesátých letech 19. století byla vybudována křížová cesta. Vybudoval ji známý 

vimperský měšťan a tiskař Johann Steinbrener. Cesta sloužila zbožním poutníkům 

až do konce druhé světové války. S obchodem německého obyvatelstva a nástupem 

komunismu tato cesta zchátrala. Až 6. dubna 2001 byla stezka opravena a obnovena. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013j) 

Křížová cesta je vybudována na kopci Honigbüschel-Flur za městem. Na počátku cesty 

stojí kaplička s vyřezanou dřevěnou sochou Ježíše. Jako každá křížová cesta má i tato 

14 zastavení, které jsou tvořeny dřevěnými kapličkami na kamenných sloupcích, 

kde jsou výjevy provedeny formou dřevořezby. Na vrcholu kopce je vybudován 

dřevěný kříž. (Facebook, © 2013) 
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2.4 Turistické informační středisko 

Bezbariérové turistické informační středisko se nachází na náměstí Svobody a je možné 

navštívit ho od pondělí do pátku v hodinách od 9:00 do 16:00 s jednohodinovou 

přestávkou od 11:30.  

Informační středisko poskytuje následující služby: 

- „zprostředkování kontaktů na ubytování a stravování 

- informace o památkách a přírodních krásách Šumavy 

- prodej map, pohlednic a brožur 

- veřejný internet 

- zprostředkování prohlídky Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice 

- galerie výtvarného a fotografického umění "Bílá vrána" 

- kopírování 

- kroužková vazba 

- infobox 

- výstřižková novinová služba 

- dětský koutek bez hlídací služby 

- laminování formátů A4“ (Město Vimperk, © 2005 – 2013j) 
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3 NABÍDKA AKTIVIT VOLNÉHO ČASU VE VIMPERKU 

Co je volný čas? Podle autorky většina lidí chápe volný čas jako čas na relaxaci, kdy 

nemusí dělat žádné nucené činnosti a mají čas na sebe, své přátele a rodinu. Každý autor 

má různý pohled na volný čas, a proto také existuje mnoho definic volného času. Nyní 

se pojďme podívat na některé z nich. 

Susan Horner a John Schwarbrooke (2003, str. 54) definují volný čas podle Collina, 

pro kterého je „časem, kdy můžete dělat, co chcete.“ Tato definice je příliš obecná, 

a proto se podívejme na jiná vymezení volného času. 

„Volný čas lze v souhrnu definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá 

žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého 

vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, 

přinášejí mu radost a uspokojení, nikdy obavy či pocity úzkosti.“ (Slepičková, 2000, 

str. 12) 

Ve své knize Krajinná rekreologie autoři definují volný čas jako dobu „kdy člověk koná 

činnost podle své vůle takovou intenzitou, aby si odpočinul, bez záměru produktivity 

pro prospěch společnosti. Je to tedy část mimopracovní doby, osvobozená od času 

přesčasové práce a dojíždění na místo pracoviště.“ (Schneider, Fialová a Vyskot, 2008, 

str. 13) 

Břetislav Hofbauer (2004, str. 13) pojal volný čas jako čas, kdy člověk nevykonává 

činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce 

a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život.“ Přesnější a úplnější je však jeho 

charakteristika jako „činnosti, do níž člověk vstupuje s očekáváními, účastní se jí 

na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné zážitky 

a uspokojení.“ 

Z těchto definic tedy vyplývá, že volný čas je čas odpočinku, část mimopracovní doby, 

doba pro zachování a rozvíjení života, čas bez závazků, bez povinností, přináší člověku 

zážitky a uspokojení. 

Volný čas tedy zahrnuje „odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, zájmové 

vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito 

činnostmi spojené.“ (Pávková, 2008, str. 13) 
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Vimperk nabízí spoustu možností jak trávit volný čas. Z nabízených volnočasových 

aktivit či zařízení si určitě vyberou jak aktivní, tak i pasivní jedinci. Nyní se podíváme 

na rozdělení aktivit na sportovní, kulturně-společenské, ostatní aktivity a jednorázové 

akce. Toto rozdělení je vybráno z důvodu přehlednosti a lepší orientace. 

 

3.1 Sportovní aktivity 

Jedinci, kteří rádi tráví volný čas aktivně, by si ve Vimperku jistě našli nějakou aktivitu, 

která jim zpříjemní jejich volné chvíle. Nyní se podíváme na nabízené sportovní 

volnočasové aktivity a zařízení. 

Zimní stadion 

Zimní stadion je určen všem občanům města i turistům. Lední hokej, bruslení 

pro veřejnost a škola bruslení jsou na programu od září či října do března. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013k)  

Doplňující službou je možnost broušení bruslí. K zimnímu stadionu také patří 

neodmyslitelně menší bufet, kde si můžete dát něco dobrého k jídlu či pití. 

 

HC Vimperk 

V roce 1950 – 1951 byl ve Vimperku založen první hokejový klub. Od roku 1992 hrají 

hokejisté pod názvem HC Vimperk. Členů v klubu je nyní kolem 120. Hokejový klub 

se dělí na muže a mládež. Mládež se dělí dále podle věku hokejistů a podle dovedností. 

(Oficiální stránky hokejového klubu HC Vimperk, © 2007 – 2009)  

 

TJ Šumavan Vimperk 

V roce 1962, po sloučení TJ Jiskra Vimperk a VTJ Dukla Vimperk, vznikl název 

TJ Šumavan Vimperk (TJ Šumavan Vimperk, © 2013a). Pod tento klub spadá šest 

oddílů, a to fotbal, odbíjená, tenis, stolní tenis, gymnastika, sport pro všechny. 

Do těchto oddílů spadá celkově 400 – 500 sportovců. Největší počet hráčů, konkrétně 

kolem 150, se soustřeďuje v oddíle fotbalu. (Uhlík, 2013)  
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Městské koupaliště 

Veřejné venkovní koupaliště nedaleko centra města. Koupaliště je otevřeno přibližně 

od poloviny června do poloviny září, ale vše závisí na počasí. Na rozsáhlé travnaté 

ploše se nacházejí dva větší bazény a jeden bazén pro malé děti. Můžete zde využít 

volejbalové hřiště, zapůjčit si sportovní potřeby a také navštívit stánek s občerstvením. 

(Turistik, © 2000 – 2013b) 

 

Fitness centrum 

Fitness centrum se nachází na malém náměstí ve městě a je určeno pro muže i ženy. 

Ve fitness centru můžete využít kvalitní posilovnu, finskou saunu i solárium. 

(Atlas Česka, © 2007 – 2013b) 

Součástí fitness centra jsou i různé skupinové lekce, které soukromě vyučují tři 

instruktoři. Některé lekce je potřeba si předem rezervovat na sociální síti Facebook či 

na předchozích lekcích. Nabídkou skupinových lekcí jsou TRX suspension training, 

Zumba fitness, Zumba toning, Step aerobik, Jóga a Trampolínky. (Miš-Maš centrum 

Vimperk, nedatováno) 

 

Basketbalový klub  

Od roku 1975 ve městě působí basketbalový klub (BK Vimperk, nedatováno). Hráči 

jsou průměrně ve věku 30 let (Šumava, © 2013a). Dvanáct hráčů ukazuje své sportovní 

schopnosti na spoustě zápasů, které jsou k vidění i v tělocvičně ZŠ Smetanova. 

(Basketbalový klub Vimperk, © 2013) 

 

Bike Klub Vimperk 

Tento cyklistický tým vznikl v roce 1994 a jeho tradičním názvem je “Česká spořitelna 

MTB Team“. Česká spořitelna je stabilním a silným partnerem týmu. Postupem času 

se tým dostal z pozice nejlepšího týmu v České republice do evropské a světové špičky. 

(Česká spořitelna MTB Team, © 2008) 

 

 

 

 

http://www.cs-mtb.cz/index.php/kontakt/
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Skiraple 

Skiraple je sportovní kroužek založený v roce 1999. Skiraplata jsou děti ve věku           

6 – 11 let a nově již i pro děti předškolního věku. Skiraple je přípravkou Sportovního 

střediska mládeže Ski klubu Šumava ve Vimperku. Spolu s trenérkami se věnují 

sportovním aktivitám jako in-line bruslení, jízda na kole, pohybové hry, základy 

atletiky, gymnastiky, sportovních her, orientačnímu běhu. V zimě skiraplata  věnují 

největší část běžeckému lyžování.  Aktivitám se věnují dvakrát týdně a mají 

také možnost týdenního soustředění o letních a jarních prázdninách. (Mondlová, 

© 2010) 

 

Ski klub Šumava 

Ski klub je lyžařský běžecký sportovní klub určený pro děti od 11 let. Je přípravkou 

pro sportovní třídy při ZŠ TGM Vimperk a pro Sportovní gymnázium ve Vimperku. 

(SKI Klub Šumava, a.s.) Počet členů  pro rok 2013 je 187, z toho aktivních závodníků  

73. (Ondřich, 2013) 

 

Tenisový klub Vimperk 

Tenisový klub je ve Vimperku mnoho let, konkrétně od roku 1965. Scházejí se v novém 

areálu tenisových kurtů. Činností je pouze hra tenisu, jelikož se v klubu soustřeďují 

spíše penzisté. V klubu se nyní schází 32 hráčů. Členové mají zvýhodněné využívání 

nového areálu. Nečlenové platí poplatek 120 Kč/hodinu. (Hudeček st., 2013) 

 

Mažoretky 

První soubor mažoretek vznikl již v roce 1993 při ZŠ TGM Vimperk (dále ZŠ TGM). 

(Klapeto, © 2010a) Ve Vimperku existují dvě skupiny a těmi jsou mažoretky Premium 

a Klapeto. 

Skupina Klapeto je určena pro dívky od 6 let pouze ze ZŠ TGM a od 4. ročníku 

jsou přijímány i dívky z ostatních základních škol (Klapeto, © 2010b). Dívky se učí 

základní choreografie pro přehlídky a soutěže v mažoretkovém sportu. 

(ZŠ T.G.Masaryka Vimperk, © 2013)  
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Mažoretky Premium Vimperk, o.s. vznikly roku 2008. Dříve členové skupiny 

vystupovali a trénovali pod vedením mažoretek ZŠ TGM a po rozpadu se osm členů 

rozhodlo pokračovat v tomto sportu. Dnes Premium má jedenáct členů a vystupují 

i v zahraničí. (Mažoretky Premium Vimperk, ©2012 – 2013)  

 

Futsalový klub 

Vimperský futsalový klub byl založen roku 2005. Dříve se kluci scházeli jen 

při nedělních zápasech, ale později si založili vlastní tým pod názvem Dynamo 

Jelimani. (Dymano Jelimani, nedatováno) V současnosti je v týmu 13 aktivních hráčů 

a 2 již nehrající, ale ve vedení stále fungující. (Frk, 2013) 

 

Sdružení dobrovolných hasičů  

Ve Vimperku se nachází dva sbory dobrovolných hasičů. První se jmenuje Sbor 

dobrovolných hasičů města Vimperk. Sbor má 80 členů, z nichž aktivních členů 

zásahové jednotky je 25. Hlavní činností všech hasičů je řádné vyškolení družstva 

k požárům. V roce 2002 toto družstvo ve Vimperku zřídilo muzeum, kde se vystavují 

historické hasičské techniky a muzeum je otevřeno veřejnosti i dnes. Druhým sborem 

je Sdružení dobrovolných hasičů, Mírová ulice, kteří pouze asistují prvnímu sboru 

a jsou bez techniky. (Novotný, 2013) 

 

Jezdecká společnost FENIX 

Jezdecká společnost je občanské sdružení lidí, kteří jezdí na koních. Jezdci, kteří mají 

licenci, mohou jezdit na různé závody. Ve Vimperku je tato společnost již od roku 1991 

s počtem 17 členů. Jezdci se scházejí na Sklářích, které jsou součástí obce Vimperk. 

(Marcela Budínská, 2013) 

 

3.2 Kulturně-společenské aktivity 

Tato podkapitola se věnuje kulturnímu a společenskému vyžití ve Vimperku. 

Městské kulturní středisko 

Níže uvedené informace o městském kulturním středisku (MěKS) byly poskytnuty 

ředitelem střediska, Jaroslavem Pulkrábkem (2013). 
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MěKS Vimperk v současné podobě existuje od roku 1998, kdy bylo kino přestavěno 

na multifunkční zařízení. V MěKS se nachází prostor pro promítání, kde se i pořádají 

různé schůze, v předsálí je galerie nazvaná „U Šaška“, kde se konají výstavy. Kino 

do loňského roku promítalo 3 filmy týdně a v současné době se promítá v průměru         

4 – 6 filmů za měsíc.  

Ve Vimperku pořádají koncerty převážně soukromé subjekty. Městské kulturní 

středisko se snaží zajišťovat žánry, které ve Vimperku chybějí a těmi jsou například 

vážná hudba, folk, jazz. Tyto kulturní pořady se konají přibližně 6x do roka. 

Každý měsíc se pořádá minimálně jedno divadelní představení a přednáška, 

beseda či jiná akce. 

MěKS poskytuje zázemí mnoha kulturním a zájmovým spolkům. Vedle toho 

se v MěKS také konají různé semináře, vzdělávací akce a jednání.  

 

Městská knihovna 

Uživatelem může být každá fyzická a právnická osoba na základě vyplněné přihlášky. 

Knihovna ve Vimperku je rozdělena na dvě části, a to na oddělení pro děti a oddělení 

pro dospělé. V knihovně mají čtenáři přístup k internetu. Městská knihovna se nachází 

od dubna tohoto roku v prostorách bývalé lesnické škole. V knihovně se také během 

roku konají různé akce pro děti i dospělé, soutěže, besedy apod. 

 

Základní umělecká škola Vimperk 

Všechny níže uvedené informace o Základní umělecké škole Vimperk (ZUŠ Vimperk) 

pocházejí z PDF dokumentu informační leták 2012 umístěných na internetových 

stránkách ZUŠ. (Základní umělecká škola Vimperk, 2012) 

Základní umělecká škola Vimperk byla otevřena roku 1949. Nyní se nachází v nově 

zrekonstruovaných prostorách určených přímo pro účely ZUŠ Vimperk.  

ZUŠ Vimperk zajišťuje uchazečům výuku v následujících čtyřech oborech: 

 Literárně-dramatický obor 

Literárně-dramatický obor je zaměřen na základní pravidla dramatické hry. 

Také je tento obor orientovaný na sólový a dramatický projev. 
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 Hudební obor 

Tento obor vyučuje hru na tyto hudební nástroje: 

o Strunné nástroje: housle, klavír, kytara 

o Dechové nástroje: zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot trubka, lesní 

roh, trombon, tenor, baryton, tuba 

o Klávesové nástroje: klavír, akordeon, elektronické klávesy 

o Bicí nástroje 

Dále je vyučován i sólový zpěv. V ZUŠ Vimperk působí dechový orchestr, taneční 

orchestr a komorní soubory. Vimperský dechový orchestr patří mezi nejlepší orchestry 

v České republice. 

 Výtvarný obor 

Žáci se dozvědí více o výtvarné kultuře, rozvíjí své tvořivé schopnosti a dovednosti. 

Blíže se také seznámí s plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbou. 

 Taneční obor 

Mladší žáci mají možnost seznámit se s taneční přípravou a následně taneční průpravou. 

Děti, které tanec zaujal, mají dále možnost se ve vyšším věku věnovat klasickému, 

lidovému a současnému tanci. Na závěrečných a vánočních akcích mohou žáci ukázat 

své dovednosti, které se v průběhu let naučili. 

 

Kulturní dům Cihelna 

V kulturním domě se nachází jediná diskotéka ve Vimperku, Bowling bar a také 

pizzerie. K dispozici je možnost využití velkého sálu s tanečním parketem, 

kde se konají plesy, firemní večírky, koncerty a jiné akce. 

V suterénu kulturního domu se nachází diskotéka, která probíhá každý pátek a sobotu 

v roce. O letních prázdninách můžete navštívit Calypso také ve středu. Pátek je určen 

spíše pro dospívající mládež, kde se hrají převážně současné písně. Sobota je určena 

pro starší, kde se hrají spíše starší žánry a písně na přání. Do Calypsa je přístup 

od šestnácti let. 
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Bowling bar je spolu s pizzerií v přízemí kulturního domu. V prostorách je možnost 

posezení většího počtu lidí, nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů. V baru 

se nachází dvě bowlingové dráhy, kulečník, fotbálek, vzdušný hokej a šipky.  

 

Vimperské kulturní řešení 

Přispívat k rozvoji v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a celkového rozvoje Vimperka 

a jeho okolí je hlavním cílem tohoto sdružení. Snaží se také o dodržování kulturních 

a sportovních tradic, ale i rozvoj kulturního a sportovního dění ve Vimperku. Členem 

se může stát každá právnická a fyzická osoba starší 18 let. (Občanské sdružení VIKUŘ: 

Vimperské kulturní řešení, © 2008 – 2009) 

 

Minimuzeum Zlaté stezky 

Minimuzeum je umístěné na vimperském náměstí Svobody a je otevřené roku 2004 

(Mánek, 2008). Prohlídka je možná po dohodě v turistickém informačním středisku. 

Návštěvníci získají informace o vimperské větvi Zlaté stezky pomocí obrázků, 

trojrozměrných exponátů, atraktivních modelů a také od průvodce. (Město Vimperk, 

© 2005 – 2013l)  

 

Šumavský pivovar 

Šumavský pivovar pokračuje v tradici vaření piva ve Vimperku, která se datuje 

přibližně do 13. století. Tento pivovar je ve Vimperku od roku 2010 a zaměřuje 

se na vaření piva podle tradičních postupů a receptur. V prostorách pivovaru se nachází 

nekuřácká restaurace. Nabídkou jsou teplé i studené pokrmy s vazbou na nabízená piva. 

(Šumavský pivovar, nedatováno a, b, c) 

 

Vimperská akademie seniorů 

Čtvrtý ročník vzdělávacího cyklu začal v září 2012 (Město Vimperk, © 2005 – 2013m). 

Prostřednictvím přednášek se senioři více dozvídají o Vimperku, jeho historii, o širším 

okolí města a mnoho jiných zajímavostí. Většina přednášek probíhá v MěKS. Některé 

přednášky se odehrávají také v terénu, pro lepší pochopení a zapamatování. 

(Město Vimperk, © 2005 – 2013n)  

 

http://www.vimperk.cz/883/372/cz/normal/vikur-o-s-/?&styp=9
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Taneční školy 

Ve Vimperku jsou k dispozici dvě taneční školy, tradiční taneční škola Fíla a nová škola 

Tomáše Gaudníka. Jako první autorka představí známější taneční školu Fíla. Škola 

provozuje taneční kurzy pro mládež i dospělé. Oba kurzy jsou rozděleny na začátečníky 

a pokročilé. Na kurzech se učí světový taneční repertoár, kromě samby a rumby 

pro svou náročnost, a společenská etiketa. (Taneční škola Fíla, nedatováno a, b) 

Škola Tomáše Gaudníka je ve Vimperku pouhé dva roky. Nabídka je široká, 

jak od kurzů pro mládež i pro dospělé, zkrácené taneční kurzy pro maturanty, 

individuální výuky standardních i latinsko-amerických tanců, výuku salsy, tak 

po zajištění tanečního vystoupení na plesech a firemních akcích. (Šumava, © 2013b) 

 

Filmový klub Vimperk 

Filmový klub je provozován již od roku 1998 (Vandličková, © 2005). Zájemci zaplatí 

poplatek v MěKS Vimperk, obdrží členskou průkazku a mají možnost využívat práv 

člena. Členové klubu mohou navštěvovat všechna filmová představení Filmových klubů 

po cele České republice, dále mohou využívat slev na vstupném na klubové projekce, 

přístup k informacím, možnost podílej se na výběru filmů a využívat jiných 

zvýhodněných nabídek. (Crha, nedatováno) 

 

Fotoklub Vimperk 

Od roku 2001 se setkávají ve Vimperku milovníci fotografování. Sedmičlenná skupinka 

nadšenců si vyměňuje své zkušenosti a poznatky, účastní se mnoha debat 

nad fotografiemi a dále se účastní výstav, kde vystavují své snímky. (Šumava, © 2013c) 

 

Skupiny historického šermu  

Ve Vimperku působí dvě skupiny historickému šermu, Berit a mladší Artego. V roce 

2000 vznikla ve Vimperku šermířská skupina Berit. Hlavní historickou dobou, 

na kterou se skupina zaměřuje, je XVII. století, především třicetiletá válka. (Šumava, 

© 2013d) Na vystoupeních můžete shlédnout ukázku šermu, ohňovou show a UV show. 

(SHŠ Berit, nedatováno) 

http://www.vimperk.cz/883/105/cz/normal/filmovy-klub-vimperk/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/366/cz/normal/fotoklub-vimperk/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/126/cz/normal/skupina-historickeho-sermu-berit-o-s-vimperk/?&styp=9
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Skupina Artego působí ve Vimperku od roku 2005. Jedná se o 6ti člennou skupinku 

s věkovým průměrem 23 let. Skupinka se věnuje scénickému šermu inspirovaného 

gotikou, ohňové show i s ohromujícím pliváním ohně. (Artego Vimperk, nedatováno) 

 

Spolek Zlatá stezka, Vimperk 

Česko-bavorský spolek je dobrovolné sdružení občanů, které se snaží podporovat 

kulturní styky a spolupráci mezi organizacemi, spolky a obyvateli Šumavy 

a Bavorského lesa ve Spolkové republice Německo (Město Vimperk, © 2005 – 2013o). 

V roce 2011 bylo ve spolku 74 aktivních členů. (Doubková, nedatováno)  

 

3.3 Ostatní aktivity 

Tato podkapitola je určena ostatním aktivitám nabízené ve městě. 

Areál Vodník 

Vodník se nachází na okraji Vimperka v krásné přírodě. V areálu se nachází restaurace, 

in line a cyklo dráha, zimní osvětlená dráha pro běžecké lyžování, letní kino, dětské 

hřiště, autokemp a rybník, kde se můžete vykoupat.  (Město Vimperk, © 2005 – 2013p) 

 

Arboretum 

Arboretum se nachází v blízkosti zámku v mírném svahu. Bylo založeno již v roce 1959 

a nejdříve bylo určeno pro žáky lesnické školy, dnes je již přístupné i veřejnosti. 

V arboretu si můžete prohlídnout jak místní, tak i cizokrajné druhy dřevin v každém dni 

v týdnu. (Město Vimperk, © 2005 – 2013q) 

 

Šumavské ekocentrum 

Šumavské ekocentrum je jednou ze základních organizací Českého svazu ochránců 

přírody. Toto centrum se zaměřuje na ekocentrum osvětové a poradenské. Pro osvětové 

je hlavní činností pořádání akcí pro veřejnost. Poradenské ekocentrum má za úkol 

zodpovědět dotazy veřejnosti a také poskytnout konzultace širokému spektru klientů. 

(Česká svaz ochránců přírody, nedatováno) 

 

 

http://www.vimperk.cz/883/123/cz/normal/spolek-zlata-stezka-vimperk/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/103/cz/normal/cesky-svaz-ochrancu-prirody-zo-csop-sumava/?&styp=9
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Kynologický klub 

Cvičitelé se věnují psům na kynologickém cvičišti na okraji Vimperka u Pravětínského 

potoka. Cílem je výcvik psů. Kynologický klub se zaměřuje na sportovní kynologii, 

výcvik obranných a pachových prací a agility (Kynologický klub Vimperk, © 2007a, b). 

Nyní má klub 28 členů. (Šmíd, 2013) 

  

Klub seniorů  

Senior klub je dobrovolná a nezávislá organizace. Cílem je uspokojování kulturních, 

společenských a sociálních zájmů členů klubu seniorů. Počet členů se pohybuje kolem 

150, z nichž je přibližně 50 aktivních. (Krejčí, 2013) 

 

Klub vojenských důchodců Vimperk  

Klub vznikl v roce 1993 a je určen pro důchodce, kteří kdysi sloužili v armádě a byli 

zaměstnáni jako civilní zaměstnanci. Počet členů se pohybuje kolem 52, ale v průběhu 

roku se mění. Scházejí se jednou za rok v Hotelu Zlatá Hvězda a pořádají zájezdy 

po jižních Čechách. (Reichart, 2013)  

 

Junák 

V roce 2012 se v MěKS konala oslava 100 let skautingu ve Vimperku (Skautské 

středisko Zlatá stezka Prachatice, © 2007 – 2011). Skauting je mezinárodní výchovné 

hnutí. Schůzky, tábory, výpravy a různé akce mohou podnikat děti od 6 let. (Rolničky, 

© 2011) 

Ve Vimperku se nachází dva oddíly. Prvním dívčím oddílem jsou rolničky, které se dále 

dělí na dvě družiny, veverky a pomněnky. Druhým oddílem, avšak chlapeckým, 

je Červánek, který se dělí na Medvědy a Orly. Schůzky probíhají jednou týdně kromě 

svátků a letních prázdnin. (Hlavová, 2013) 

 

Spolek na ochranu šumavské přírody 

Spolek na ochranu šumavské přírody je dobrovolné sdružení občanů. Vzniklo již v roce 

1991. Jak je již obsaženo v názvu spolku, tak účastníci usilují o ochranu šumavské 

http://www.vimperk.cz/883/368/cz/normal/klub-senioru/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/373/cz/normal/klub-vojenskych-duchodcu-vimperk/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/122/cz/normal/spolek-na-ochranu-sumavske-prirody/?&styp=9
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přírody. (Město Vimperk, © 2005 – 2013r). Ve spolku se sdružuje kolem stovky 

čestných a řádných členů. (Dušan Žampach, © 2013) 

 

Stifterův pošumavský železniční spolek, Vimperk 

Spolek byl založen roku 1991. Snaží se zlepšit služby šumavských místních tratí, 

propagovat železnice a uchovat historii šumavských tratí. Ve Vimperku pořádá různé 

kulturní a vzdělávací akce pro obyvatele. (Šumava, © 2013e) 

 

Zahrádkáři Vimperk  

Místní základní organizace Českého zahrádkářského svazu je občanské sdružení. Tento 

rok oslaví zahrádkáři 47 let od založení. Od svého vzniku se zahrádkáři zapojovali 

do kulturní a propagační činnosti ve městě. V zahrádkářích si členové vyměňují své 

zkušenosti a získávají informace o zahrádkaření, pěstitelství a ovocnářství. (Vlček, 

2013) 

 

Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže (DDM) působí ve Vimperku již mnoho let. Nachází se v prostorách 

ZŠ Smetanova, kde dříve sídlila ZUŠ Vimperk. Zájmové kroužky jsou cílené jak na děti 

předškolního, školního věku, ale i pro dospělé. K dispozici jsou odborně zařízené 

klubovny. (DDM Prachatice, nedatováno) 

DDM rozděluje aktivity do několika skupin, u kterých se mohou děti i dospělí skvěle 

odreagovat a přiučit novým dovednostem. Kroužky probíhají v období od října 

do června. DDM každý rok pořádá různé akce na prázdniny, dětské tábory a spoustu 

jiných aktivit, jak děti mohu využít svůj volný čas. V Příloze C se nachází program 

akcí, které DDM pořádá pro děti o jarních a velikonočních prázdninách. 

Všechny níže uvedené informace o DDM Vimperk jsem získala od paní Jitky 

Martanové (2013), vedoucí pracoviště Vimperk. Byl mi poskytnut informační leták 

o nabídce kroužků DDM Vimperk na rok 2012 – 2013. Informace jsou také 

zveřejňovány prostřednictvím Vimperských novin, kde každoročně v září vychází 

aktuální nabízené aktivity. 

 

 

http://www.vimperk.cz/883/128/cz/normal/stifteruv-posumavsky-zeleznicni-spolek-vimperk/?&styp=9
http://www.vimperk.cz/883/370/cz/normal/zahradkari-vimperk-zo-csz-/?&styp=9
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Aktivity pro nejmenší 

 Baby klub 

Kroužek je určen pro maminky s dětmi od 1 do 5 let. Probíhají zde hry, cvičení 

a tvoření s nejmenšími. 

 Kamarád 

V tomto kroužku si děti hrají, kreslí, čtou a vyrábějí různé dárečky. Mají také možnost 

popovídat si u šálku čaje, poslechnout si cd a mnoho dalšího. 

 

Taneční kroužky 

 Tancem k dětské radosti 

Tato zájmová činnost je určena pro děti od 5 let. Náplní toho kroužku je naučit 

se základní koordinace pohybu s hudbou, rytmičnost a vše co k tanci patří. V průběhu 

hodin se nacvičují pohybové a taneční choreografie. 

 Folklorní kroužek 

Děti od 6 do 18 let se učí základní lidové tance a zpěv. Cílem je nezapomenout lidové 

tradice, zvyky a řemesla.  

 

Estetické kroužky 

 Výtvarný kroužek 

Kroužek určen dětem od 8 – 14 let. Základní náplní je kresba, malba a grafické 

techniky. Na kroužku jsou využívány různé výtvarné techniky a materiály. 

 Výtvarný s keramikou 

Pro děti od 7 do 15 let. Činností kroužku je malování na sklo, malba, grafika, 

kašírovaný papír, modelování. 

 Keramika 

Tento kroužek je rozdělen do tří skupin. První skupinou jsou začátečníci, děti od 5 do 8 

let, kteří se učí základní práce s hlínou a modelování různých předmětů. Druhou 

skupinou jsou pokročilí, ve věku od 10-18 let, kteří mají možnost zapojit svou fantasii 

a modelovat podle vlastních představ, což zahrnuje užitkové a ozdobné předměty. 
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Jako poslední skupinu, určenou pro začátečníky zdravé i handicapované děti ve věku 

od 9 do 15 let. Učí se modelování a práci s hlínou.  

 Divadélko 

Děti, ve věku 7 – 11 let, trénují kratší literární útvary formou hry. V průběhu školního 

roku nacvičují krátkou pohádku. 

 Dramatický kroužek – Tornádo 

Tento dramatický kroužek je určen pro děti od 11 do 16 let. Jedná se o pokročilý 

kroužek Divadélka. Děti už pracují s textem, vytvářejí vlastní texty, cvičí pohádky 

a hrají různé hry. 

 

Rukodělné kroužky 

 Tvořivé čarování 

Tento kroužek je ve věkovém rozmezí 8 – 18 let. K této činnosti patří práce s korálky, 

výroba šperků a oděvních doplňků z různých materiálů.  

 Dovedné ruce 

Kroužek pro děti od 6 do 15 let, kde se tvoří různé dárky, šperky i dekorace. 

 

Hudební kroužky 

 Zdravé pískání 

Kroužek určen pro děti od 5 – 11 let, kde se naučí základní hře na flétnu. Prospěšné 

pro alergické děti, které se naučí správnému dýchání. 

 Kytara 

Hlavní náplní tohoto hudebního kroužku, určen pro děti od 5 – 11 let, je naučení 

se akordových značek a následná hra s doprovodem písní.  

 Zpěv s Libou 

Děti od 5-11 let mají možnost naučit se jak sólovému, tak i vícehlasému zpěvu.  
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Přírodovědné kroužky 

 Rybářský kroužek 

Pro děti od 5 – 11 let mající rádi přírodu a chtějí se naučit něco nového o životě ryb 

a jiných živočiších v českých tocích a stojatých vodách. Po absolvování kroužku 

by měli být účastníci připraveni získat rybářský průkaz. 

 

Technika 

 Radiotechnický kroužek 

Děti od 10 let se seznámí se základy radiotechniky. Dozvědí se více o elektronice, naučí 

se stavět jednoduché elektronické zařízení, měřící a zkoušecí přístroje.  

 

Ostatní 

 Hry pro zábavu a poučení 

Pro děti od 6 – 14 let, které mají rádi deskové a společenské hry, virtuální hry 

a hlavolamy. 

 Kroužek vaření 

Zájemci ve věku 6 – 15 let se mohou naučit přípravy základních pokrmů 

a také základům stolování. 

 

Jazykové kroužky 

 Hrátky s angličtinou 

Učení formou her, písní a říkadel. Velký důraz je kladen na mluvený projev. 

Pro školáky ve věku 7 – 9 let, kteří potřebují pochopit a procvičit školní učivo. 

 Hrátky s němčinou 

Pro zájemce od 3. – 6. třídy. Hlavní náplní je naučit se mluvit v základních denních 

situacích. Na kroužku si budou děti kreslit, zpívat, povídat, hrát a vařit v německém 

jazyce. 
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Sportovní kroužky 

 Florbal 

Florbal je rozdělen na začátečníky a pokročilé. Pokud nemáte žádné zkušenosti s tímto 

sportem a jste ve věku 7 – 9 let, pak máte možnost naučit se techniku florbalu, fyzickou 

kondici, hru, strečink. Toto je shrnutí hlavní náplně pro začátečníky. Pro pokročilé platí 

věková hranice 10 – 15 let, kde dovednosti naučené na florbale pro začátečníky budete 

zdokonalovat. 

 Basketbal 

Zájemci od 7 let se naučí základní pravidla hry, driblování a nahrávky na koš.  

 Aerobik 

Pro děti od 6 – 12 let. Cvičení na hudbu, naučení se základních i složitějších kroků, 

zkoušení různých sestav. 

 Taneční aerobik 

Děti ve věku 6 – 15 let. Učení jednoduchých tanečních sestav s prvky hiphopu, 

orientálního, irského, latinskoamerického a country tance. 

 Míčové hry 

Hry jsou rozděleny do dvou skupin podle věku zájemců. První skupina, děti ve věku     

6-10 let, hraje základní míčové a pohybové hry. Druhá skupina dětí ve věku 10 – 15 let 

se věnuje nejrozšířenějším sportovním hrám. 

 Stolní tenis 

Zájemci ve věku 8 – 16 let. Tréninková výuka. Možnost využití robopongu, což je robot 

nahrazující protihráče. 

 Šachy 

Zájemci ve věku 5 – 18 let se naučí pravidlům hry a na různých soutěžích a turnajích 

si prohloubí své získané dovednosti. 
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 Sportovní gymnastika 

V DDM si můžete vybrat ze dvou nabídek. Liší se svými trenéry a dny, kdy trénink 

probíhá. Děti od 6 – 14 let mají možnost se naučit spousty cviků na prostných, bradlech, 

hrazdě a kladině. Také je možnost účasti na velkém množství závodů. 

 Sportovní všestrannost- cyklistika 

Jízda na kole dvakrát týdně. V případě nepříznivého počasí možnost využít tělocvičnu. 

Příprava žáků na sportovní gymnázium. 

 Hokej 

Určen pro děti ve věku 6 – 16 let. Chlapci, ale i děvčata, se naučí bruslit a také 

se seznámí s pravidly hry. DDM spolupracuje s hokejovým klubem HC Vimperk. 

Existuje šest kroužků hokeje rozdělené podle náročnosti hry a podle věku dětí.  

 

Aktivity pro dospělé 

 Kurz keramiky 

Existují tři druhy kurzů. Lekce trvá tři hodiny. V prvním si dospělí mohou tvořit podle 

svých nápadů. Další kurz je určen pro začátečníky a poslední pro pokročilý. 

 

Restaurace 

Ve Vimperku si můžete vybrat z velkého počtu restaurací. Jelikož je ve Vimperku 

přibližně patnáct restaurací, vybrala jsem tři známější a podle autorky názoru 

nejvyhledávanější. 

o Restaurace Terasa 

V létě má restaurace možnost venkovního posezení s obsluhou. V kuchyni vaří 

profesionální kuchaři jak českou, tak i mezinárodní kuchyni. (Hotel Terasa,                  

© 2005 – 2012) 

o Restaurace AMA  

Tuto rodinnou restauraci zná většina obyvatel Vimperka pod názvem „U Marousků.“  

Možnost využití posezení na terase s obsluhou. Restaurace nabízí jídla zahraniční 

i domácí kuchyně. (Restaurace.cz najděte si svoji restauraci, © 2010) 
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o Pizzerie Marco 

Pizzerie Marco je italská restaurace. V letním období je možnost posezení na terase 

s obsluhou. V nabídce jídel je velký výběr těstovin, pizz i salátů. Specifické je těsto pizz 

připravováno podle rodinné italské receptury. (Pizzerie Marco, © 2006) 

 

3.4 Jednorázové akce 

V této poslední části se podíváme na aktivity, které se ve městě uskutečňují jednou 

do roka. 

Ples města 

Ples města probíhá ve velkém sálu KD Cihelna. Ples je pořádám radnicí ve spolupráci 

s MěKS. Ples je vždy zahájen starostou města a je uskutečňován vždy začátkem roku. 

Tento rok vystoupily na plesu mažoretky Klapeto. Celý večer se o zábavu postaral 

taneční orchestr De Facto. 

 

Vimperská pouť 

V parku u řeky Volyňky se každý rok uskutečňuje vimperská pouť. Ta se koná vždy 

poslední víkend v měsíci květen. Na pouti jsou k dispozici různé atrakce, stánky a vše, 

co k pouti patří. V sobotu večer hraje vždy vimperská kapela Pohoda, která se postará 

vždy o pouťovou zábavu. 

 

NaturVision 

V září tohoto roku proběhne 12. ročník filmového festivalu. Festival, uskutečňovaný 

v MěKS, se soustřeďuje na filmovou prohlídku neúspěšnější filmů, které byly vybrané 

při německém filmovém festivalu. Probíhá mimo jiné také studentský fotografický 

workshop, dětská výtvarná soutěž nebo různé výstavy. (Město Vimperk, © 2005 – 

2013s)  

 

Slavnosti piva 

V letošním roce se bude konat 9. ročník slavností piva. Slavnost probíhá na parketu 

u KD Cihelna pod širým nebem. V odpoledních hodinách probíhá diskotéka, poté různé 
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kolektivní soutěže o pivní ceny. Každým rokem vystupuje ve večerních hodinách 

skupina Parkán. (Vimperk, © 2010) 

 

Městské slavnosti 

MěKS každoročně v srpnu zahajuje městské slavnosti. Na vimperském zámku 

se uskuteční tržiště starých řemesel, kde si také návštěvníci mohou vyzkoušet práce 

kovářské, hrnčířské a pletení košíků. Vyrobené výrobky si mohl každý odnést domů. 

Na slavnostech jsou k vidění různá show jako například tančící psi, show na kolech 

a mnoho dalších. (Město Vimperk, © 2005 – 2013t) 

 

Vánoční a řemeslné trhy, rozsvícení vánočního stromu a zvonkový průvod 

Trhy se konají na vimperském náměstí Svobody v ranních a poledních hodinách. 

Ve stejný den v odpoledních hodinách probíhá zvonkový průvod na náměstí Svobody, 

kde se poté uskuteční rozsvícení vánočního stromu. (Město Vimperk, © 2005 – 2013u) 
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

K analýze poptávky autorka použila dotazníkový výzkum. Dotazník je souhrn otázek, 

který je předložen respondentovi.  

Existuje mnoho způsobů kontaktování respondentů. Autorka si vybrala online a přímé 

dotazováním. Online dotazování se v posledních letech rozšířilo, jelikož vzrůstá počet 

uživatelů internetu. Autorka využila online dotazování prostřednictvím sociální sítě 

Facebook. Přímé dotazování je nestarší způsob, který je prováděn mezi tazatelem 

a dotazovaným. Autorka pokládala otázky z dotazníku svým známým a rodině. Celé 

dotazování probíhalo tři měsíce, a to v měsících leden až březen roku 2013. 

Cílem dotazníku je zjistit názor obyvatel o nabízených volnočasových aktivitách 

ve městě Vimperk a analyzovat potřeb o trávení volného času těchto obyvatel. Podle 

výsledků tohoto dotazníku autorka navrhne zlepšující možnosti a sama se také pokusí 

předložit důležité návrhy, které by vylepšily situaci ve městě. 

Dotazník obsahuje 15 otázek, kde se objevují jak otevřené, tak uzavřené otázky. 

Uzavřené otázky výzkumník dokáže lépe vyhodnotit pomocí grafu či tabulky. Otevřené 

otázky bývají hůře interpretovatelné, neboť existuje velkého množství odpovědí. Celý 

dotazník najdete v Příloze A.  

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

Celkem dotazník vyplnilo 162 občanů města. Dotazník měl slabší zastoupení v mužích 

s 43% účastí a žen tedy bylo 57 %. Z respondentů bylo konkrétně 93 žen a 69 mužů. 

 

2. Kolik je Vám let? 

Dotazovaní se mohli zapsat do pěti věkových skupin. Tyto věkové skupiny byly 

vybrány, jelikož v průběhu života se lidé ocitají v ekonomicky aktivní či neaktivní fázi 

života a podle toho také volí způsoby trávení volného času. Podle množství respondentů 

v těchto skupinách se pak mohla přikládat důležitost odpovědí z dotazníku. První 

věkovou skupinou jsou děti ve věku 15 a méně let. Do této skupiny patří děti školou 

povinné. Tuto skupinu zastupuje 11 mužů a 16 žen. 
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Druhou skupinou jsou lidé od 16 – 26 let. Do ní patří především středoškoláci 

a vysokoškoláci. V tomto věkovém rozmezí odpovědělo 19 mužů a 18 žen.  

 Další skupinou jsou lidé ve věku 27 – 40 let. Do této kategorie patří lidé, kteří 

si zakládají rodinu nebo rodinu již mají. Tato skupina tráví většinu svého volného času 

s dětmi. Tuto skupinu reprezentuje 18 mužů a 17 žen. 

Čtvrtá skupina, dospělí lidé ve věku 41 – 60 let, má již dospělé děti, které si založily 

svou vlastní rodinu. Tato věková skupina věnuje převážnou část volného času práci, 

neboť péče o děti již není tak potřebná. V této skupině odpovědělo 12 mužů a 25 žen. 

Poslední skupinou jsou spíše lidé v důchodovém věku, kteří již svůj volný čas věnují 

spíše sami sobě. Mají více času na své zájmy a koníčky. Z této věkové skupiny 

odpovědělo  9 mužů a 17 žen. 

Na grafu níže můžete vidět zastoupení mužů a žen v těchto pěti věkových skupinách. 

Nejpočetnější věkovou skupinou jsou respondenti ve věku 16 – 26 let a ve věku 41 – 60 

let. Nejméně hojnou jsou lidé důchodového věku. 

 

Obr. 3: Počet respondentů dle věku a pohlaví 

 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 
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3. Kolik hodin ve všední den věnujete volnému času? 

Nejvíce dotázaných věnuje volnému času ve všední den převážně 2 – 3 hodiny denně. 

Tuto odpověď označilo celkem 35 dotázaných, tedy 22% z celého počtu dotázaných. 

Z těchto respondentů bylo 24 žen (69%) a 11 mužů (31%). 

Nejméně respondentů odpovědělo, že na volný čas ve všední den jim zbývá méně než 

1 hodina denně. Tuto odpověď vybralo celkem 12 respondentů, tedy 7% z celkového 

počtu dotázaných, konkrétně 4 ženy (33%) a 8mužů (67 %). 

Celkový přehled si můžete prohlédnout v následující tabulce.  

  

Tab. 1: Přehled hodin věnované ve všední den volnému času 

  Muž Žena 

Nemám volný čas 8 6 

Méně než 1 hodinu denně 8 4 

1 - 2 hodiny denně 5 10 

2 - 3 hodiny denně 11 24 

3 - 4 hodiny denně 5 17 

4 - 5 hodin denně 20 14 

5 a více hodin denně 12 18 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 

 

4. Kolik hodin volného času denně máte o víkendu k dispozici?  

Nyní se podíváme, kolik volného času denně mají dotázaní k dispozici respondenti 

o víkendu. Nejvíce dotázaných označilo jako svou odpověď 5 a více hodin denně. 

Celkem tuto odpověď označilo 47 respondentů, 29% z celkového počtu, z nichž bylo 

66% žen a 34% mužů. 

Nejméně častou vybranou odpovědí je, že respondenti nemají volný čas. Pouhé 4% 

dotázaných (2 muži, 4 ženy) označili tuto variantu. 

Na následující stránce je zobrazen celkový přehled odpovědí. 
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Tab. 2: Přehled hodin věnované denně o víkendu volnému času 

  Muž Žena 

Nemám volný čas 2 4 

Méně než 1 hodinu denně 7 6 

1 - 2 hodiny denně 6 9 

2 - 3 hodiny denně 10 12 

3 - 4 hodiny denně 12 14 

4 - 5 hodin denně 16 17 

5 a více hodin denně 16 31 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 

 

5. Jakým aktivitám se převážně věnujete ve svém volném čase? 

Jak je vidět v grafu níže, setkávání s přáteli a rodinou je nejčastější aktivita respondentů. 

Konkrétně odpověď vybralo 93 respondentů (57%). Druhou nejvíce vybíranou byl 

odpočinek a relaxace. Celých 50% označilo tuto aktivitu. Jako nejméně provozovanou 

aktivitu respondenti uvedli turistiku a to pouhých 8% ze všech aktivit. 

Celkový přehled převažujících aktivit si můžete prohlédnout v následujícím grafu. 

 

Obr. 4: Přehled aktivit respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 
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6. S kým nejvíce trávíte svůj volný čas? 

Největší část (35%) koláčového grafu zaplňuje trávení volného čas s rodinou, přesněji 

37 žen a 19 mužů. Nejmenší částí je položka ostatní, kterou vybralo pouze 2% 

dotázaných (2 muži, 2 ženy). 

 

Obr. 5: Znázornění s kým respondenti tráví volný čas 

 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 

 

7. Myslíte si, že využíváte svůj volný čas efektivně? 

Z vlastních výsledků je zřejmé, že více respondentů si myslí, že využívá svůj volný čas 

efektivně. Efektivně tedy svůj čas využívá 59% dotázaných (41 mužů, 54 žen). 

Neefektivně využívá svůj čas 41% respondentů (28 mužů, 39 žen). 

 

8. Jste dostatečně informováni o aktivitách konaných ve Vimperku? 

Jak můžete vidět v grafu na následující straně, nejvíce respondentů (33%) uvedlo, 

že jsou spíše informováni o aktivitách konaných ve Vimperku. Na druhou stranu, 

26% respondentů zase vybrali možnost spíše ne. Jako překvapující informací 

je pouhých 8% respondentů, kteří jsou rozhodně informování o aktivitách. 
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Obr. 6: Zobrazení informovanosti respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum, Vimperk, 2013 

 

9. Navštěvujete nějaké volnočasové aktivity nebo zařízení, které jsou ve městě k 

dispozici?  

95 respondentů (59%) odpovědělo, že využívá volnočasové aktivity ve Vimperku. 

Překvapivým výsledkem je, že žádné aktivity nenavštěvuje 67 respondentů (41%). 

 

10. Pokud ano, jaké volnočasové aktivity nebo zařízení konkrétně navštěvujete? 

Nejvíce dotazovaných navštěvuje Disco Club Calypso a to 24% respondentů, 

kteří aktivity navštěvují. Nejvíce diskotéku vybrali respondenti ve věku 16 – 27 let. 

Dalšími jsou aktivity pořádané Domem dětí a mládeže (15%) a HC Vimperk (8%). 

Další aktivity či zařízení využívané ve Vimperku byly Kulturní dům Cihelna, tělocvična 

ZŠ Smetanova, koncerty a jiné. 

 

11. Jste spokojeni s kvalitou nabízených služeb ve Vimperku? 

Většina (60%) je spokojena s kvalitou poskytovaných služeb. Nespokojeno je 28% 

respondentů. 12% respondentů kvalitu z nějakého důvodu posoudit nemůže. 
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12. Jsou nějaké volnočasové aktivity nebo zařízení, které Vám ve městě chybí? 

Aktivity ve městě chybí 102 respondentům (63%) a 60 dotázaných (37%) je spokojeno 

s aktivitami probíhajícími ve Vimperku. 

 

13. Pokud ano, jakou volnočasovou aktivitu nebo zařízení byste ve městě uvítali? 

Největší převahu měl krytý bazén, který napsalo 36% z dotazovaných, kterým aktivity 

chybí. Další chybějící zařízení je skatepark. Ten by si přálo 19% respondentů 

a to převážně chlapci. Ostatní aktivity nebyly uváděny respondenty ve větší míře, 

ale dalšími byly to například kino, basketbalové hřiště, obchody s kvalitním oblečením, 

KFC a mnoho dalšího. 

 

14. Navštěvujete volnočasové aktivity nebo zařízení v jiném městě či obci? 

Většina dotazovaných (62%) aktivity v jiném městě nenavštěvuje, 38% jezdí 

za aktivitami do jiného místa než svého bydliště. 

 

15. Pokud ano, jaké volnočasové aktivity nebo zařízení v jiném městě či obci  

Z dotazovaných, kteří aktivity v jiném městě či obci využívají, nejčastěji jezdí do kina. 

Z těchto dotazovaných to bylo 19%. Dalšími byl krytý bazén (15%) a skatepark (10%). 

Jiné aktivity, které dotazovaní vyplnili, byly například divadlo, obchodní domy 

a mnoho dalších. 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ  

Poslední kapitola této práce se zabývá zlepšujícími návrhy v návaznosti 

na vypracovaném dotazníku a také autorka se pokusí předložit zlepšující návrhy, které 

by obyvatelé města jistě uvítali. Podle zjištěných výsledků autorka dospěla 

k následujícím aktivitám či zařízením, kterým by se v obci mohla věnovat větší 

pozornost: 

 Lepší informovanost a přehled 

 Výstavba krytého bazénu 

 Skateboardové volnočasové hřiště 

 Dětské hřiště 

 Kino 

 Arboretum 

 Snížení kriminality 

 

5.1 Lepší informovanost a přehled o volnočasových aktivitách 

 

Jako první návrh na zlepšení autorka vidí ve větší informovanosti občanů o aktivitách, 

neboť o spoustě z nich, které jsou uskutečňované ve Vimperku, autorka dříve nikdy 

neslyšela. Jak je vidět na Obr. 7, pouhých 8% dotázaných si je rozhodně jisto, že jsou 

dostatečně informováni o uskutečňovaných aktivitách ve městě. Toto procento 

je poměrně malé a proto je potřeba tomuto problému věnovat pozornost. 

Většina z nabízených aktivit je uveřejněna na oficiálních internetových stránkách města, 

ale z důvodu velkého počtu informací se webové stránky zdají nepřehledné. Pokud 

se již volnočasové aktivity na stránkách najdou, tak u většiny chybí základní informace. 

Jak si ale zájemce může vybrat, když si pod některým názvem nedokáže nic představit? 

Nejlepším řešením by mohlo být uveřejnění aktivit i s krátkým popisem na webové 

stránky do jednoho souboru, kde si občan bude moci vybrat podle jeho přání a nebude 

muset pracně hledat všechny nabízené aktivity a informace o nich. Informace 

o některých aktivitách či zařízeních se nalézt na internetových stránkách nedají 

a pak je nutné domluvit si schůzku nebo se zkontaktovat s osobou, jejíž telefonní číslo 

je uveřejněno u vybrané aktivity. 
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Dalším a podle autorky účinnějším řešením by mohlo být uveřejňování aktivit 

do Vimperských novin. Noviny vycházejí každý měsíc, jsou zdarma a každý občan 

Vimperka je dostává do svých poštovních schránek. Noviny by se také mohly rozdávat 

v blízkých okolních vesnicích, aby byla informována větší skupina lidí a aktivity byly 

dostatečně využívány a známy. Každý rok v měsíci srpen by mohl být zveřejňován 

souhrnný seznam nabízených aktivit na následující rok. 

Ve Vimperku se nachází pár reklamních ploch, okolo pozemní komunikace, 

pro umisťování plakátů na konkrétní akce. Tyto plochy jsou velmi nepřehledné, jelikož 

se na nich nachází i plakáty, které už nejsou aktuální. Nejlepší řešení by autorka viděla 

v organizovaném lepení plakátů a strhávání již neaktuálních plakátů. 

 

5.2 Výstavba krytého bazénu 
 

Ve Vimperku je již spoustu let provozováno venkovní městské koupaliště. V minulém 

roce se ale nevědělo, jestli se koupaliště vůbec otevře kvůli špatnému technickému 

stavu bazénů, šaten a sociálního zařízení. Koupaliště nakonec prošlo hygienickou 

kontrolou.  

Už pár let se diskutuje o vystavení krytého bazénu na území dnešního venkovního 

koupaliště, který má rozsáhlou travnatou plochu na velký projekt jako je krytý bazén. 

Jenomže finanční prostředky na tento projekt město nemá.  

V dubnu roku 2013 město Vimperk získalo dotaci na výstavbu areálu vodních sportů 

(ROP Jihozápad, 2011a). Výbor Regionální rady ROP Jihozápad rozhodl o podpoře 

28 projektů, z nichž získalo město Vimperk možnost výstavby krytého bazénu. 

(Rychtář, © 2013)  

Krytý bazén by měl být rozdělen do pěti etap. Město Vimperk žádalo o dotaci na první 

část etapy, která zahrnuje výstavbu otevřeného bazénu. (Rychtář, © 2013) Na tuto první 

etapu město získalo přesně 27.119.398,24 Kč. (ROP Jihozápad, 2011a) 

„Program ROP Jihozápad podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (ERDF) projekty realizované na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Hlavním 

cílem programu ROP Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu 

v zájmu zvyšování kvality života jeho obyvatel.“ (ROP Jihozápad, 2011b) 
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Na první etapu jak sdělil bývalý starosta města, nynější krajský zastupitel Pavel Dvořák, 

bude město muset na dostavbu první etapy doplatit částku pět milionů korun. (Rychtář, 

© 2013) 

Město vynakládá své vlastní finanční prostředky na chod města, který je poměrně 

náročný. Z těchto prostředků městu nic nezbude, a proto není možné uvažovat o tomto 

typu dofinancování první etapy krytého bazénu. Podle autorky by město mohlo získat 

ostatní finanční prostředky od spolků, občanského sdružení či nějakých neziskových 

organizací. Dalším financováním by mohly být dobrovolné prostředky od občanů. 

Ve Vimperku by se určitě našlo několik obyvatel, kteří by se rádi do projektu zapojili. 

Další možností by mohla být spolupráce místních firem s tímto projektem. 

Na další etapy, které se snad budou v průběhu let realizovat, by město mohlo znovu 

zažádat o další dotaci Výbor regionální rady ROP.  

I když velké projekty v České Republice z velké části nedopadají, většina obyvatel 

doufá, že tento projekt město dovede do zdárného konce a ve Vimperku se krytý bazén 

vybuduje. 

Většina obyvatel si krytý bazén ve městě přeje, ale autorka si nemyslí, že se v tak 

malém městě jako je Vimperk, vyplatí. Vše také ale závisí na ceně vstupu. Pokud bude 

příliš vysoká, lidé by bazén využívat nemuseli a návratnost investic by nemusela být 

tak vysoká jak by město očekávalo. 

 

5.3 Skateboardové volnočasové hřiště 
 

O skateboardové hřiště projevují zájem především mladí lidé. Mluví se o jeho vystavení 

již mnoho let, město dokonce i vyzývalo skateboardisty, aby se do projektu zapojili, 

ale Vimperk nedostal na tento projekt dotace a výstavba se nekonala. Mladí kluci 

vytvořili na sociální stránce Facebook skupinu Chceme skatepark ve Vimperku. 

Na těchto stránkách je také zveřejněna petice nazvaná Chceme nový skatepark 

Vimperk.  

Autorka si myslí, že petice nejspíš nepomůže, jelikož největším problémem 

jsou finanční prostředky, kterých město příliš nemá. Město tedy musí získat finanční 
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prostředky na realizaci hřiště, ale tato šance je podle názoru autorky minimální, neboť 

město má nyní jiné priority, na které chce získávat dotace na volnočasové aktivity.  

Jako řešení by autorka viděla ve vymezení prostor na skateboardové hřiště. 

Skateboardisté by si zpočátku mohli různé překážky a co je k tomu potřeba budovat 

vlastními silami a město by jim v průběhu let mohlo poskytovat menší finanční částky 

na pomalé zlepšování hřiště. Skateboardové hřiště by podle autorky mohlo být 

vytvořeno v areálu „U Sloupů“, kde by lidem nepřekážel hluk jezdících chlapců, neboť 

areál se nachází na okraji Vimperka. 

 

5.4 Dětské hřiště 
 

Podle dotazovaných, ve městě chybí dětské hřiště, kde by rodiče s dětmi trávili volný 

čas. Ve Vimperku je velký počet dětských hřišť mezi panelovými domy na sídlišti, 

ale chybí nějaké ucelené hřiště, kde by děti trávily čas v přírodě a jejich rodiče si mohli 

odpočinout. 

Dříve bylo krásné dětské hřiště na mírném svahu v blízkosti vimperského zámku vedle 

arboreta. Dnes toto chátrající hřiště není nikterak využívané. Autorka navrhuje 

obnovení hřiště pod vimperským zámkem. Hřiště by bylo nutno opět vybudovat, neboť 

po starém hřišti nic nezbylo. 

Převážná část vybavení hřiště bývala ze dřeva. Autorka si myslí, že dřívější nápad by 

se mohl zachovat. Vybavení ze dřeva nebude příliš finančně náročné a občané by jistě 

znovuotevření hřiště uvítali.  

 

5.5 Kino 
 

Jak již autorka psala ve druhé kapitole, ve Vimperku se filmy v MěKS promítají pouze 

4 – 6 filmů za měsíc. Od minulého roku je to velký pokles a to z důvodu nízké 

návštěvnosti.  

V nedostatečné informovanosti obyvatel nejspíše problém nebude. Aktuální nabídky 

vycházejí měsíčně ve Vimperských novinách a na vimperském kanále Epigon tomu 
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není jinak. Dále je nabídka filmů vylepována na reklamních plochách pro propagaci 

aktivit určených. Také na internetových stránkách MěKS je vystavena aktuální nabídka.  

Největším problémem nejspíše je neaktuálnost filmů. Lidé rádi jezdí na premiéry filmů, 

které se vždy promítají jen ve velkých městech a do malého města jako je Vimperk 

se film dostane za několik měsíců nebo i let. 

Dalším problémem podle autorky je nepohodlné sezení při promítání filmů. V MěKS 

jsou obyčejné židle, které nejsou vhodné pro dlouhodobé sezení. Řešením by mohla být  

kompletní výměna sedadel. Podle autorky by nové a pohodlné sedadla do kina byla 

příliš finančně náročná a proto by řešení viděla v nákupu sedadel od jiných kin, kde 

sedadla nejsou využívaná. 

  

5.6 Arboretum 
 

Arboretum nacházející se pod vimperským zámkem v krásné krajině určené 

k odpočinku. Arboretum je zanedbané a mělo by se o něj lépe pečovat.  

Podle autorky největším nedostatkem je chybějící chodník, po kterém by návštěvníci 

mohli projít ke každému ze stromů. Dnes se v arboretu nachází pouze vyšlapaná 

cestička návštěvníky. Na vybudování chodníku by město mohlo požádat některé z již 

osvědčených firem, které by mohly dát arboretu nějaký řád a podílet se na výstavbě. 

Dále by autorka každý strom označila informační tabulí, kde by se uváděl název 

konkrétního stromu. U nejvýznamnějších stromů by měl být na informační tabuli 

uveden krátký popis. Jelikož by arboretum mělo být místo klidu a odpočinku, chybí zde 

lavičky, které by každý návštěvník jistě uvítal. Nezbytnou součástí by měl být 

odpadkový koš. 

Autorka provedla průzkum na internetu a zaměřila se na jednu konkrétní internetovou 

stránku, kterou by městu doporučila.  

Městu by autorka doporučila odpadkový koš dřevo-kov. Tento koš je venkovní, 

obložený dřevem s vyjímatelnou pozinkovou vložkou. Koš stojí na internetových 

stránkách 1.792 Kč bez DPH. Cena s DPH by tedy byla při zaokrouhlení 2.169 Kč. 

Do arboreta by postačil jeden koš umístěný u vchodu. (Městský mobiliář 4 city, 

© 2009 – 2013a) 
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Potřebné jsou také lavičky k odpočinku. Autorka navrhuje ze stejné internetové stránky 

nakoupit čtyři lavičky. Dvě lavičky by umístila v dolní části arboreta a dvě v části horní. 

Autorka navrhuje parkovou lavičku dřevo. Lavička je bez opěradla a celá ze dřeva. 

Cena je 2.077 Kč bez DPH, tedy zaokrouhleně 2.514 Kč. Při koupi 4 kusů vyjde cena 

na 10.056 Kč. (Městský mobiliář 4 city, © 2009 – 2013b) 

V případě nákupu jednoho koše a čtyř laviček by město mohlo využít nabídky 

z obchodních podmínek. Jestliže nákup převyšuje částku 10.000 Kč bez DPH, tedy 

12.100 Kč s DPH, pak je balné, dopravné i dobírečné zdarma. Cena čtyř laviček 

a jednoho koše vyjde na 10.100 Kč bez DPH, 12.225 Kč s DPH. (TechnoBank s.r.o., 

© 2009 – 2013) 

 

5.7 Snížení kriminality 
 

Ve Vimperku se v posledních letech řeší nepřizpůsobiví občané. Romové přepadávají 

a okrádají místní občany, ve městě tvoří ghetta a většina místních se těmto obyvatelům 

raději vyhýbá.  

Občané města srovnávali Vimperk se Šluknovem, kam se přistěhovaly stovky Romů 

a v důsledku toho vzrůstala kriminalita. Podle autorky bylo toto tvrzení přehnané. 

Do Vimperka se přistěhovalo pár Romů, kteří se vrátili z Kanady a občané města 

přisuzovali tímto přistěhovalcům zvyšující se kriminalitu. Dnes je již situace klidnější.  

Převážná část Romů žije v centru města. V blízkosti jejich bydliště se nachází městský 

park, kde se scházejí. Pro obyvatele města neslouží park pro odpočinek, ale většina 

se mu vyhýbá.  

Jako návrh na zlepšení autorka vidí v umístění kamer do problémových částí. Kamery 

jsou ve městě provozovány, ale jen na některých, nejvíce frekventovaných místech. 

Největší prioritou by bylo vybudování kamery v parku, kde by lidé měli relaxovat 

a nebát se přes park jen projít. Autorka by další kameru umístila na již nefungující Hotel 

Vltava, neboť v podloubí naproti hotelu se schází skupinky Romů. Kamery jsou 

pro město jen určitá prevence kriminality.  

Zvýšit počet policejních hlídek je dalším návrhem opatření. Minulý rok známý 

podnikatel, který bojuje proti nepřizpůsobivým občanům, daroval městské policii 
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horské kolo, na kterém by strážnici byli rychlejší a nejezdili jen v autech nebo nechodili 

pěšky. Městská policie uvažovala o koupi druhého kola, jelikož po městě chodí strážníci 

po dvojicích. Finanční problémy městské policie to zatím neumožňují. Řešení by mohla 

být finanční pomoc od ostatních vimperských podnikatelů, kterým není situace 

ve Vimperku lhostejná.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci se autorka zaměřila na analýzu volnočasových aktivit ve městě 

Vimperk. Volný čas je velmi zajímavé téma, a jelikož množství tohoto specifického 

času roste, je nutné neustále nabízet nové možnosti jak ho využít.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje metodiku práce. Další 

kapitola je věnována městu Vimperk a její součástí jsou čtyři podkapitoly. 

V podkapitolách se nacházejí základní informace o městě, jeho historii, památkách a 

také informace o turistickém informačním středisku. 

Třetí kapitola je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit ve Vimperku. Aktivity jsou 

rozdělené na sportovní, kulturně-společenské, ostatní aktivity a jednorázové akce. Ke 

každé volnočasové aktivitě či zařízení je posléze přidán krátký popis. 

Na základě těchto získaných poznatků byl autorkou práce sestaven dotazník, který byl 

následně distribuován ve městě Vimperk. Jeho cílem bylo zjistit názor obyvatel 

o nabízených volnočasových aktivitách ve městě a analyzovat potřeby těchto obyvatel, 

související s trávení jejich volného času. Dotazník vyplnilo celkem 162 obyvatel města 

různých věkových skupin a pohlaví. Dotazník byl respondentům zprostředkován 

formou přímého a online dotazování. Dotazování trvalo tři měsíce, poté nastalo sčítání 

výsledků a následné vyhodnocení. Z výsledků vyhodnoceného dotazníku byly autorkou 

navrhnuty zlepšující návrhy, které by se ve městě Vimperk daly realizovat a přispěly 

by ke zkvalitnění a rozšíření možností trávení volného času obyvatel. Sama se snažila 

předložit zlepšující návrhy, které by občané Vimperka jistě uvítaly. 

Z dotazníkového šetření vzešlo, že nejvíce obyvatel by si přálo krytý bazén. 

Ten je již městskými orgány projednávám. Nicméně ostatní návrhy podané autorkou by 

také mohly sloužit jako budoucí podklady pro rozvoj volnočasových možností ve městě 

Vimperk. 
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Příloha D: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Nikola Folvarčíková a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který 

je součástí mé bakalářské práce, jejíž téma je „Analýza volnočasových aktivit ve 

Vimperku“. Vyplnění dotazníku je anonymní a nezabere Vám více než 10 minut času. 

Předem děkuji za Váš čas! 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

2. Jaký je Váš věk? 

 15 let a méně 

 16 – 26 let 

 27 – 40 let 

 41 – 60 let 

 61 a více let 

3. Kolik hodin ve všední den věnujete volnému času? 

 Nemám volný čas 

 Méně než 1 hodinu denně 

 1 až 2 hodiny denně 

 2 až 3 hodiny denně 

 3 až 4 hodiny denně 

 4 až 5 hodin denně 

 5 a více hodin 

 

 

 

 



 

4. Kolik hodin volného času denně máte o víkendu k dispozici? 

 Nemám volný čas 

 Méně než 1 hodinu denně 

 1 až 2 hodiny denně 

 2 až 3 hodiny denně 

 3 až 4 hodiny denně 

 4 až 5 hodin denně 

 5 a více hodin 

5. Jakým aktivitám se převážně věnujete ve svém volném čase? 

 Sport 

 Práce s počítačem 

 Čtení knih 

 Učení, příprava do školy 

 Poslech hudby 

 Setkávání s přáteli, rodinou 

 Sledování televize 

 Odpočinek, relaxace 

 Nakupování 

 Turistika 

 Návštěva společenských a kulturních akcí (kino, divadlo, diskotéka) 

 Jiné: ………… 

6. S kým většinou trávíte svůj volný čas? 

 S přáteli 

 S rodinou 

 Sami 

 S partnerem (partnerkou) 

 Jiné:… 

 

 



 

7. Myslíte si, že využíváte svůj volný čas efektivně? 

 Ano 

 Ne 

8. Jste dostatečně informováni o aktivitách konaných ve Vimperku? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

9. Navštěvujete nějaké volnočasové aktivity nebo zařízení, které jsou ve městě k 

dispozici? 

 Ano  

 ne  

10. Pokud ano, jaké volnočasové aktivity nebo zařízení konkrétně navštěvujete? 

 

11. Jste spokojeni s kvalitou nabízených služeb ve Vimperku? 

 Ano 

 Ne 

 Nemohu posoudit 

12. Jsou nějaké volnočasové aktivity nebo zařízení, které Vám ve městě chybí? 

 Ano  

 Ne 

13. Pokud ano, jakou volnočasovou aktivitu nebo zařízení byste ve městě uvítali? 

 

 

 



 

14. Navštěvujete volnočasové aktivity nebo zařízení v jiném městě či obci? 

 Ano 

 Ne 

15. Pokud ano, jaké volnočasové aktivity nebo zařízení v jiném městě či obci 

navštěvujete? 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

FOLVARČÍKOVÁ, Nikola. Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci (Vimperk). 

Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 63 s., 2013. 

Klíčová slova: Vimperk, volný čas, dotazníkový výzkum, zlepšující návrhy 

Bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit ve Vimperku. Podle 

výsledků dotazníku byly navrhnuty zlepšující návrhy. Autorka uvedla i vlastní návrhy, 

které by občané města jistě rádi uvítali. Návrhy by mohly vylepšit současnou situaci ve 

městě. Cílem bakalářská práce je analýza volnočasových aktivit ve Vimperku 

a následné návrhy na zlepšení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

FOLVARČÍKOVÁ, Nikola. Analysis of the leisure time activities in the selected village 

(Vimperk). Bachelor thesis. Pilsen: The Faculty of Economics University of West 

Bohemia, 63 p., 2013. 

Key words: Vimperk, leisure time, questionnaire survey, proposals for enhancement 

This bachelor thesis analyses leisure activities in Vimperk. According to the results 

of the questionnaire, proposals for improvement were designed. Author also introduced 

his own proposals, which would be by the citizens certainly welcomed. They could even 

improve current situation in the city. The aim of this thesis is to analyze leisure 

activities in Vimperk and subsequent proposals for enhancement. 


