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Úvod 

„Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.“ 

William Shakespeare 

Volný čas je většinou lidí vnímán jako kladný pojem, něco na co se těší. Je to doba 

vyhrazená pouze naší osobě, čas kdy se můžeme věnovat pouze sami sobě, svým 

zájmům, potřebám a svobodně rozhodovat, co budeme dělat bez ohledu na to, že by nás 

do činnosti někdo nebo něco nutilo. Volný čas tvoří nedílnou součást našeho života. 

Ovšem ne každému se ho dostává stejnou měrou, a proto musíme zvážit jak nejlépe, 

popřípadě co nejúčelněji volna využít. K tomu slouží aktivity, které se souhrnným 

pojmem nazývají volnočasové. Primárním zdrojem těchto aktivit pak bývá obec 

či oblast, kde žijeme. Každý člověk je ale jedinečný, a proto je nutné vědět, jestli v obci 

existuje dostatečné množství kvalitních a atraktivních aktivit volného času, 

aby uspokojily poptávku každého jednotlivého obyvatele obce. Zde vyplývá význam 

analýzy volnočasových aktivit v obci, v našem konkrétním případě obci Stříbro. 

Celá práce je rozdělena do pěti kapitol. V první části je uvedena metodika bakalářské 

práce, charakterizován pojem volný čas, uvedeny některé výzkumy týkající se této 

oblasti a popsáno zázemí obce Stříbro, ve které je analýza volnočasových aktivit 

prováděna.  Obec Stříbro byla zvolena autorkou záměrně, neboť je to její bydliště, 

a tudíž je jí toto prostředí důvěrně známo. Přesto i pro ni je zajímavé zjistit, kolik 

volnočasových aktivit obec svým obyvatelům nabízí, do kolika různých oborů a oblastí 

lidského bytí tyto aktivity zasahují nebo jak neobvyklé a specifické mohou být.  

Klíčové kapitoly této práce jsou věnovány samotné analýze volnočasových aktivit. 

Analýza probíhala dvěma způsoby, empiricky - kombinací osobních zkušeností autorky 

a faktů získaných z dostupných informačních zdrojů a dále pomocí ankety. Anketa byla 

prováděna mezi občany obce Stříbro a přilehlého okolí a její výsledky v porovnání 

s empirickým výzkumem posloužily při tvorbě páté stěžejní kapitoly, udávající 

doporučení pro zlepšení situace na poli volnočasových aktivit ve Stříbře. 

Člověk je bytost činná a neustále se vyvíjí, proto je třeba rozvíjet i volnočasové aktivity 

v souvislosti se změnou požadavků jejich účastníků. Cílem práce je zjistit množství, 
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strukturu a situaci na poli volnočasových aktivit ve Stříbře prostřednictví analýzy 

nabídky a poptávky po těchto aktivitách a v souvislosti se zjištěnými rozdíly mezi 

těmito dvěma determinanty, především v závislosti na potřebách občanů Stříbra, 

navrhnout řešení tyto rozpory minimalizující.  
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1 Metodika 

Bakalářská práce je zpracována na základě teoretických poznatků získaných z odborné 

literatury, webových stránek, osobní zkušenosti autorky a informací získaných pomocí 

rozhovorů s obyvateli obce Stříbro. Všechny vědomosti získané studiem odborné 

literatury a dalších informačních zdrojů jsou aplikovány na konkrétní případ, 

a to analýzu volnočasových aktivit v obci Stříbro.  

V kapitole popisující obec Stříbro autorka využila svých osobních znalostí dané 

problematiky, neboť v obci Stříbro žije a dokumentů a informačních zdrojů o obci 

Stříbro, které jsou volně k dispozici veřejnosti. Další doplňující informace byly 

pořízeny rozhovory s některými zaměstnanci obce Stříbro. 

Podstatná část práce je věnována kapitole číslo 4 nazvané Analýza volnočasových aktivit 

ve Stříbře. V této kapitole je analýza prováděna prostřednictvím dvou technik. V první 

části (viz kapitola 4.1) můžeme nalézt popis stávajících volnočasových aktivit, institucí, 

spolků apod., který je opět založen na základě osobní zkušenosti autorky a dostupných 

veřejných informací o jednotlivých aktivitách, v některých případech upřesněný fakty 

získanými od zainteresovaných osob. Důvodem zařazení tohoto typu analýzy bylo 

získání přehledu o struktuře a množství aktivit v obci. V druhé části (viz kapitola 4.2) je 

poté analýza volnočasových aktivit ve Stříbře prováděna pomocí ankety, ta byla v obci 

Stříbro uskutečněna v měsících březnu a dubnu roku 2013 prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

Dotazník se skládal z 11 otázek a jeho konkrétní podobu můžeme nalézt v příloze E. 

Otázky byly převážně konstruovány jako uzavřené, kde respondenti vybírali pouze 

jednu odpověď. Jen u jedné otázky (otázka číslo 3) se můžeme setkat s možností výběru 

více odpovědí. V otázce, týkající se věku respondentů, byly věkové hranice určeny 

kombinací na základě publikace Langmeiera a Krejčíkové (2006), kde je lidský život 

dělen do 9 období a Věkové struktury populace ČR ČSÚ (2012), která rozděluje věkové 

kategorie od 14 do 65 let věku po pětiletých obdobích. Nejmladší věková kategorie je 

tedy pro potřeby práce v dotazníku určena výrazem 15 a méně, hranice 15 let věku byla 

autorkou zvolena, neboť zde podle Langmeiera a Krejčíkové končí období pubescence 

(1. fáze období dospívání - pozn. autorky) a až na rozdíl jednoho roku, odpovídá i první 



10 

 

věkové kategorii ČSÚ. Dále následují věkové kategorie rozdělené po desetiletém 

období, jež věkově odpovídají rozdělení dle Langmeiera a Krejčíkové nazvané období 

adolescence a dospělosti. Desetileté období bylo zvoleno jako dvojnásobek rozmezí 

ČSÚ, neboť pro potřeby práce je dostačující. Poslední věková kategorie nazvaná 66 

a více byla zvolena tak, aby zahrnula celé období stáří publikace Langmeiera 

a Krajčíkové. O tom, že není nutné dělit další věkové kategorie po 66 roku věku, bylo 

rozhodnuto i na základě ČSÚ, které po 65 letech věku už do pětiletých období populaci 

ČR také nedělí. Dále u čtyř otázek také byla využita kombinace otevřeného 

a uzavřeného typu dotazu pro lepší zjištění postojů respondentů a pokrytí tak celé 

oblasti výzkumu. Respondenti mohli svými slovy popsat konkrétní instituce a aktivity, 

které v obci využívají, jestli jim tato zařízení připadají na dostatečné úrovni a jestli je 

jejich nabídka uspokojuje, popřípadě co jim v obci Stříbro chybí. V úvodu byly 

respondentům vysvětleny cíle dotazníku a zaručena anonymita jejich odpovědí.   

Dotazník byl vyhotoven jak v papírové podobě, tak v elektronické. Proto i jeho 

distribuce probíhala dvěma způsoby. Pomocí papírové podoby dotazníku autorka sama 

žádala o vyplnění náhodně oslovené respondenty v obci Stříbro. Elektronická podoba 

dotazníku pak byla zveřejněna na webovém portálu stribro.cz a také distribuována 

pomocí komunikační sítě (často označované jako sociální síť - pozn. autorky) 

Facebook.  

Anketa byla prováděna za účelem zjištění mímění obyvatel Stříbra o nabídce 

volnočasových aktivit v obci, jejich chování, potřeb a preferencí týkajících se oblasti 

volného času. Měla také dát odpověď na otázku, jaké aktivity obyvatelé Stříbra v obci 

postrádají. Pro účast v anketě byli osloveni respondenti všech věkových kategorií žijící 

v obci Stříbro a přilehlém okolí. Motivem účasti respondentů v anketě mohla být 

aktuálnost tématu, dotýkající se přímo jejich života. Získaná data byla zpracována 

a následně využita pro návrhy zlepšujících opatření v oblasti volnočasové problematiky 

v obci Stříbro, které autorka uvádí v kapitole číslo 5.  

V posledním úseku této bakalářské práce pak můžeme nalézt shrnutí získaných 

poznatků v podobě kapitoly nazvané Závěr a přílohovou část.  
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2 Volný čas a jeho význam  

Abychom vůbec mohli pracovat s pojmem volnočasové aktivity, musí být splněna jedna 

podmínka, a to existence volného času. Již ze základní školy si odnášíme poučku o tom, 

z čeho by se měl lidský den skládat - osm hodin spánku, osm hodin práce a zbylých osm 

hodin připadajících na odpočinek a volný čas. Ve skutečnosti časové úseky, z kterých je 

složen den člověka, se u každého velmi různí, a proto neexistuje optimální model 

trávení volného času.  

2.1 Vývoj postojů k volnému času 

V průběhu let se fond volného času vyvíjel a měnil spolu s tím, jak se měnil charakter 

práce, sociální a ekonomické poměry a celkový postoj lidí k volnému času. Volný čas 

provází lidskou společnosti od nepaměti, přesto historie volného času, jak ho vnímáme 

nyní, je krátká.  (Hoffbauer, 2004) 

Mnoho sociologů, z nichž jako zástupce můžeme uvést Francouze Joffre Dumazediera, 

volný čas jako součást lidského bytí nachází již u předchozích civilizací. Například 

v antickém Řecku, kde se problematikou volného času zabýval Aristoteles. Masový 

rozvoj volného času ale Dumazedier datuje do 19. a 20. století.  (Hoffbauer, 2004)  

V Řecku byl volný čas postaven především na silném otroctví a těm, kterým se volného 

času dostávalo, ho měli podle Aristotela věnovat především sebevzdělávání. 

S postupem dějin se podobná myšlenka sebevzdělávání objevuje i v dílech Thomase 

Moora či Francise Bacona a dalších utopistů. V křesťanství byl volný čas chápán jako 

doba, kdy se má člověk věnovat duchovnímu rozvoji, náboženskému rozjímání, 

modlitbám a ctění svátků. V Evropě se také objevuje pojetí volného času jako 

naprostého opaku práce, je to čas pro zotavení, a proto je ve volném čase práce zcela 

odmítána. (Dohnal, 2002; Kožnar, 2006) 

Nejblíže se dnešnímu pojetí volného času skutečně blíží to z 19. století, které bylo 

spojeno se zavedením osmihodinové pracovní doby. Ta mohla být zavedena především 

díky růstu produktivity práce a vědecko-technologickému rozvoji. Po zavedení 

osmihodinové pracovní doby následovalo ustanovení pouze pěti pracovních dnů, 

a tak množství volného času opět vzrostlo. Na růst volného času mělo vliv 
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i prodlužování délky života. Významnou roli hrálo také společenské a sociální 

postavení. Vnímání volného času se odlišovalo u městských i vesnických obyvatel. 

(Hoffbauer, 2004; Kožnar, 2006) 

A jaké je to dnešní vnímání volného času? Kdokoliv si pod termínem volný čas dokáže 

něco představit a tyto představy se mohou, a s největší pravděpodobností budou, 

odlišovat. I v odborných kruzích existují různé definice na vymezení této specifické 

doby, kterou lidstvo disponuje. Některé z nich se navzájem doplňují, jiné určitým 

způsobem prolínají.  Odlišný pohled na volný čas a jeho význam mají psychologové, 

sociologové, pedagogové i ekonomové. Proto v této práci bude uvedeno jen několik 

málo vymezení volného času, aby došlo k lepšímu pochopení dané problematiky. 

Velký sociologický slovník (1996, s. 156) charakterizuje volný čas jako „čas, v němž 

člověk nevykonává činnosti pod tlakem závazků plynoucích ze společenské dělby práce 

nebo z nutnosti zachování svého biofyziologického či rodinného systému.“ Slovník také 

rozděluje definice volného času na kvantitativní či reziduální (zůstatkové) a definice 

kvalitativní či normativní. V případě reziduálních definic je volný čas chápán jako čas, 

který člověku zbude po splnění všech povinností. Normativní definice obvykle popisují 

volný čas jako subjektivně svobodnou volbu činností.  

K definici volného času Velkého sociologického slovníku se přiklání i Hofbauer (2004, 

s. 13), avšak říká, že přesnější a úplnější je charakteristika činnosti, kterou člověk 

ve svém volném čase vykonává jako „činnost, do níž člověk vstupuje s očekáváním, 

účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné 

zážitky a uspokojení.“ 

Poměrně stručnou definici a pohled na volný čas můžeme nalézt v knize Horner 

a Swarbrooke (Collin, 1994 cit. podle Horner, Swarbrooke, 2003, s. 54), zní takto: 

„volný čas je čas, kdy můžete dělat, co chcete“. S touto definicí by se dalo polemizovat, 

neboť je zaprvé velmi všeobecná a za druhé, už jen s ohledem na zákony a různá 

nařízení nebo omezení, by se dala označit za ne zcela pravdivou. 

Dagmar Jakubíková (2009, s. 16) ve své knize Marketing v cestovním ruchu volný čas 

definuje jako „část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou 
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nutnou činnost, a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj 

osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti.“  

Tato práce se nejvíce přiklání k Dumazedierově pojetí volného času, jež uvádí Dohnal 

(2002, s. 25) ve své publikaci, a to jako „souhrnu činností, kterým se člověk může 

věnovat podle vlastní vůle, z důvodu odpočinku, zábavy nebo aby rozvíjel svou 

dobrovolnou účast na společenském životě, informovanost nebo vzdělání nezávisle 

na svém povolání, po tom co se oprostil od pracovních, rodinných nebo společenských 

povinností.“ Definice je podrobná a shrnuje předchozí napsané. 

Z výše zmíněného je patrné, že oblast volného času je velmi pestrá a dynamická. 

Opravdovým fenoménem se ale volný čas stal až s nástupem 21. století, 

čemuž napomohl především technologický rozvoj, který se uskutečnil v 19. a 20. století. 

(Dohnal, 2002) 

2.2 Význam volného času 

Většina obyvatel v současnosti chápe význam volného času. Je to něco, co člověka 

utváří a rozvíjí stejně jako pracovní činnost, navíc je to i důležitý aspekt ve výchově 

dítěte. Správně vyplněným volným časem nejen dětí či mladistvých můžeme předejít 

některým nežádoucím jevů ve společnosti, jako je například vandalismus, agresivita atd. 

Volný čas je tedy zdrojem hodnot a seberealizace pro společnost i pro samotného 

jednotlivce a právo využít svůj volný čas v souladu se svými potřebami, zájmy 

a tužbami má každý člověk. Hlavní funkce volného času spočívají v regeneraci 

duševních i fyzických sil člověka a rozvoji jeho osobnosti. (Dohnal, 2002; Pávková, 

2008) Proto se autorka přiklání i k Dohnalově (2002, s. 27) tvrzení „Je nutné soustavně 

měnit myšlenkový přístup řídících subjektů k významu a zejména k obsahu volného 

času a přispět tak k následnému a systematickému vytváření legislativních, 

organizačních, ale i ekonomických podmínek pro jeho trávení na úrovni adekvátní všem 

věkovým a sociálním skupinám obyvatel.“ 
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2.3 Výzkum volného času v ČR 

Rostoucí význam volného času, a to že možnosti jeho trávení jsou dnes mnohem 

rozsáhlejší a rozmanitější, dokazují i různé výzkumy na poli této problematiky 

prováděné. 

V roce 2006 společnost INCOMA Research provedla výzkum nazvaný LEISURE 2006, 

kde respondenti odpovídali na otázky, týkající se vztahu k volnočasovým aktivitám 

a k využívání zařízení volného času. Výzkum ukázal, že muži měli více volného času 

než ženy, dále z něho vyplynulo zvýšení průměrného počtu volných hodin jedinců 

oproti roku 2002 z 28 hodin na 31 hodin. Největším disponentem volného času byli 

mladí lidé do 21 let, kteří měli až 37 volných hodin týdně.  Respondenti, účastnící se 

tohoto výzkumu, uvedli jako nejčastější způsob trávení svého volného času setkávání 

s rodinou nebo přáteli. Jako nejoblíbenější a nejvíce využívané kulturní zařízení bylo 

označeno kino (75% respondentů), následováno návštěvami restauračních zařízení. 

(Incoma GfK, 2006) 

Výzkumy v oblasti volného času se zabývá i Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. To v roce 2010 uveřejnilo výsledky svého 

výzkumu Volný čas, který probíhal v roce 2009 a účastnilo se ho 1082 respondentů 

ve věku od 15 let. Respondenti odpovídali na to, kolika volnými hodinami disponují 

ve všední den a o víkendu, jak svůj volný čas vyplňují a jak často se věnují některým 

volnočasovým aktivitám. Výsledky pak CVVM porovnávalo se svým dřívějším 

výzkumem z roku 2005. V otázce počtu volných hodin výzkum prokázal, že mezi roky 

2009 a 2005 nedošlo k žádné změně. Ve všední den nejvíce respondentů (33%) 

disponovalo v obou průzkumech 3-4 hodinami volného času, v sobotu nejvíce 

respondentů (26%) mělo k dispozici 5-6 hodin a v neděli 10-14 hodin (29%). Jako 

nejčastější způsob trávení volného času respondenti uváděli jak v roce 2005 (51%), 

tak v roce 2009 (41%) sledování televize.  Ve výzkumu CVVM z roku 2009 jsou pak 

na druhém místě shodně s 31% respondentů aktivní sport a četba.  Zde je změna oproti 

roku 2005, kde byla na druhé místo respondenty zvolena četba (37%) a až na třetím 

místě byl aktivní sport (26%). Výsledky průzkumu CVVM  Volný čas nalezneme 

v příloze A. (Šamanová, 2010) 
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V roce 2010 se ve svém výzkumu zabývala trávením volného času i společnosti Factum 

Invenio. Její výzkum probíhal mezi dvěma skupinami respondentů věku od 15 let, 

nazvanými běžná populace a aktivní uživatelé internetu. Ze skupiny běžná populace 

odpovídalo 1051 respondentů a ze skupiny aktivní uživatelé internetu 1000 respondentů. 

Stejně jako v průzkumu CVVM se nejvíce respondentů z běžné populace (69%) 

věnovalo sledování televize. Na druhém místě v této skupině bylo zvoleno posezení 

s rodinou (42%) a jako třetí vaření (39%). Ve skupině aktivní uživatelé internetu bylo 

procentní zastoupení respondentů na předních pozicích vyrovnanější. Jako první bylo 

zvoleno v této skupině surfování po internetu (62%), na druhém místě pak sledování 

televize (56%) a jako třetí aktivitu tito respondenti zvolili četbu (51%), která o pouhé 

procento převládla nad posezením s rodinou. Výsledky výzkumu Factum Invenio, 

týkající se trávení volného času, jsou uvedeny v příloze B. (Factum Invenio, 2010; 

ZOČI, © 2010) 

Ze zmíněných průzkumů vyplývá, že se v posledních letech způsob trávení volného 

času obyvatel České republiky i přes značné množství různých aktivit nijak výrazně 

nemění. Jak v roce 2005, tak v roce 2009 se podle průzkumu CVVM na první pozici 

jako nejčastěji vykonávaná volnočasová aktivita umístilo sledování televize. Oblibu 

sledování televize potvrdil i výzkum společnosti Factum Invenio. Jako další oblíbené 

volnočasové aktivity pak z výzkumů vyplývají četba a čas věnovaný rodině, popřípadě 

blízkým, sport a čas strávený na počítači. Z těchto výzkumů se tedy dá vyvodit, 

že obyvatelé České republiky tráví svůj volný čas převážně pasivním způsobem. 

Z celkového srovnání výzkumů však plyne, že každý jedinec přikládá jednotlivým 

volnočasovým aktivitám odlišné priority, a proto jejich nabídka musí být široká 

a dostatečně kvalitní. 
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3 Obec Stříbro 

V této kapitole bakalářské práce a jejích podkapitolách bude charakterizována obec 

Stříbro a popsáni všichni činitelé, kteří se při analýze volnočasových aktivit a trávení 

volného času v obci dají využít nebo mají, či měli na volnočasové aktivity a způsob 

jejich trávení určitý vliv. 

Vše prochází neustálým vývojem a obec Stříbro není výjimkou. Proto je důležité znát 

nejen historii, která má určitý dopad právě na tento vývoj, ale také současný stav věcí, 

protože to, co platilo před pár lety, nemusí nutně platit i dnes.  

Jednotlivá území a obce vytváří specifické podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit. 

Pro analýzu volnočasových aktivit určitého místa, je proto nezbytné určit jeho 

geografickou polohu, a to jaké aktivity ráz krajiny a okolí umožňuje v obci provozovat. 

Dále je nutné znát vybavenost obce, a to počet zelených a vodních ploch spolu s další 

občanskou vybaveností. Důležité, i když to na první pohled nemusí být patrné, je také 

demografické složení obyvatel, neboť i to má na charakter volnočasových aktivit 

a jejich center vliv. (Hodaň a Dohnal, 2008) 

V neposlední řadě výčet podstatných podmínek pro specifikaci volnočasových aktivit 

a předpokladu jejich úrovně a rozsahu doplňuje, jako zaštiťující a podpůrný orgán, 

správa obce se svými hlavními představiteli.  

3.1 Územní statut Stříbra 

Druh volnočasových aktivit, jejich rozmanitost a množství, ve kterém se vyskytují, 

se vždy váže, jak již bylo řečeno, k určitému místu. V této práci se zabýváme analýzou 

volnočasových aktivit v obci Stříbro.  

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. definuje obec jako základní územní samosprávné 

společenství občanů, tvořící celek vymezený hranicí obce. V § 2 odst. 2 tento zákon 

ukládá, že „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; 

při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ Z toho plyne význam, který obec, 

v našem konkrétním případě Stříbro, při rozvoji volnočasových aktivit má.  
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Kromě legislativního vymezení lze na obec nahlížet i ze sociologického hlediska. 

„V sociologickém významu je možné charakterizovat obec jako územní společenství, 

ve kterém dochází ke vzájemnému působení a interakci místních obyvatel a institucí 

při dosahování hospodářských, sociálních a kulturních cílů.“ (Hodaň a Dohnal, 2008, 

s. 118) 

Stříbro pro své označení oprávněně používá termín město, autorka se ale v celé práci 

bude držet převážně označení obec, neboť to je nejen v souladu s názvem práce, 

ale odpovídá i současnému zařazení Stříbra, a to do obcí s rozšířenou působností. Pouze 

tam, kde to bude nezbytně nutné, bude použito pojmenování město Stříbro. 

 „Město Stříbro vzniklo ke dni 23. 11. 1990 jako územní samosprávná jednotka 

v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 4 tohoto 

zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona  

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou 

právní subjektivitou. Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území, případně 

výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony.“ (MěÚ 

Stříbro, © 2005) 

Stříbro je v současnosti rozděleno na sedm obecních částí - Butov, Jezerce, Lhota 

u Stříbra, Milíkov, Otročín, Stříbro, Těchlovice. (MěÚ Stříbro, © 2010) 

3.2 Správa obce Stříbro 

Osobou, která reprezentuje obec, je starosta. V současné době funkci starosty obce 

Stříbro vykonává pan Dr. Bohuslav Červený. Správním orgánem v obci je 

zastupitelstvo, to má v současnosti patnáct členů a patří pod něj několik výborů.  

Ve Stříbře, jak také ukládá zákon o obcích č. 128/2000 Sb., působí i obecní rada. Ta má 

pět členů a spadá pod ní několik komisí. V souvislosti s tématem této práce je podstatná 

Komise pro kulturu a sport. Do působnosti této komise můžeme zařadit převážnou část 

volnočasových aktivit v obci. Ve Stříbře samozřejmě funguje i obecní úřad.  

Na poli volnočasových aktivit hraje obec Stříbro nezastupitelnou roli, neboť na podporu 

těchto činností vyčleňuje nejen finanční prostředky, ale sama se také podílí  
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na zřizování a správě některých volnočasových organizací či poskytuje, respektive 

pronajímá, prostory pro volnočasové aktivity organizované soukromými subjekty apod. 

V příloze C je uveřejněn návrh rozpočtu obce Stříbro pro rok 2013. Zde můžeme nalézt 

konkrétní částky, které obec plánuje vydat na kulturu, sport a jiné aktivity určené 

pro trávení volného času v obci v tomto roce.  

3.3 Správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro 

Jak bylo zmíněno výše, Stříbro se řadí do obcí s rozšířenou působností. Zákon o obcích 

rozeznává dva druhy působnosti obce, samostatnou a přenesenou. Samostatná 

působnost dává právo obcím spravovat své záležitosti samostatně. Přenesená působnost 

znamená, že orgánu obce, přesněji obecnímu úřadu, byla dle zákona svěřena určitá míra 

státní správy. Rozšířená působnost je jedním ze stupňů přenesené působnosti.  

V § 66 zákona o obcích je vymezena pravomoc a území, kde obecní úřad obce 

s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost. „Jako obecní úřad obce  

s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech 

a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 

písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) 

a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními 

zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním 

předpisem.“ 

Správní obvod obce Stříbro náleží mezi správní obvody Plzeňského kraje a v roce 2011 

pod něj spadalo 24 obcí. Rozlohou 431 km
2
, což je asi 5,7% rozlohy Plzeňského kraje, 

se tento správní obvod řadí mezi středně velké správní obvody. Správní obvod Stříbro 

ale zároveň patří k nejméně zalidněným v kraji. Hustota zalidnění v roce 2011 byla 

39 obyvatel na km
2
 a žila zde pouhá 3% ze všech obyvatel kraje.  Samotné Stříbro 

se svými obecními částmi má hustotu zalidnění 163,64 obyvatel na km
2
 a s necelými 

8000 obyvateli, což je téměř polovina počtu obyvatel celého obvodu, tak tvoří silné 

centrum, zbytek území je spíše vesnického rázu. Proto i obyvatelé celého správního 

obvodu mohou využívat Stříbro jako poměrně silný zdroj pro trávení volného času. 

Mapu správního obvodu Stříbra můžeme nalézt v příloze D. (Svoboda, 2012, s. 15, 24; 

MěÚ Stříbro, © 2010) 
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3.4 Vztahy s okolím 

Obec Stříbro je členem dvou regionálních sdružení, a to dobrovolného svazku obcí 

nazvaného Stříbrský region a Mikroregionu Hracholusky. Oba tyto regiony jsou také 

součástí místní akční skupiny (MAS) Český západ - Místní partnerství. MAS jsou 

zakládány v rámci programu Evropské unie LEADER a smyslem tohoto programu je  

na základě principu zdola-nahoru podporovat spolupráci veřejného, soukromého 

a neziskového sektoru na místní úrovni. (Česky Západ, 2008a) „Spolupráce spočívá 

ve společném posuzování nových místních strategií trvale udržitelného rozvoje.“ 

(Vilamová, 2004, s. 25) 

Stříbrský region tvoří v současnosti šestnáct obcí Benešovice, Erpužice, Kladruby, 

Kostelec, Kšice, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, 

Únehle, Vranov a Zhoř. Hlavní strategický cíl Stříbrského regionu uvedený  

na stránkách MAS Český Západ - Místní partnerství je: "Kompaktní, stabilizovaný 

a turisticky atraktivní územní celek s přirozeným historickým centrem, který bude 

schopen zajistit svým obyvatelům trvalý sociální a ekonomický růst a svým 

návštěvníkům všestranné turistické vyžití." (Český Západ, 2008b; Stříbrský region, 

© 2013) 

Mikroregion Hracholusky, jehož název je odvozen od vodní nádrže Hracholusky,  

po jejímž obvodu se celá oblast rozkládá (do 15 km od vodní nádrže), tvoří devět obcí 

Stříbro, Únehle, Líšťany, Křelovice, Pernarec, Plešnice, Úlice, Hněvnice a Újezd 

nad Mží. Na stránkách MAS Český Západ - Místní partnerství je hlavní strategický cíl 

Mikroregionu Hracholusky definován jako: "Vytvoření kompaktního, stabilizovaného 

a turisticky atraktivního územního celku, který bude schopen zajistit svým obyvatelům 

růst kvality života založený na principech trvale udržitelného ekonomického, 

ekologického a sociálně-kulturního rozvoje a svým návštěvníkům všestranné turistické 

vyžití. " (MěÚ Stříbro, © 2004a, Český Západ, 2008c) 

3.5 Vybavenost obce Stříbro 

K atraktivitě určité obce jak z hlediska života obyvatel, tak pro výběr cílové destinace 

turistů a návštěvníků z jiných oblastí, patří počet zařízení, institucí či zelených ploch 
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apod., kterými obec disponuje. V této kapitole bude zhodnocena vybavenost obce 

Stříbro z hlediska využití pro volnočasové aktivity. 

Do veřejných prostorů obce Stříbro, sloužících k zaplnění volného času, můžeme 

zařadit dětská či sportovní hřiště. V obci Stříbro a jejích částech se nachází cca 8 

dětských a 4 volně (bezplatně) přístupná sportovní hřiště. Největší soustředění 

sportovních hřišť v obci Stříbro pak představuje areál TJ Baníku Stříbro (dále bude 

v práci popsáno - pozn. autorky). V prostorách bývalých kasáren obce se nachází 

skatepark. Do sportovních aktivit, které obec umožňuje svým občanům realizovat, 

spadá i motorismus, v obci se nachází motokrosový areál Terén sv. Petra (také bude 

dále v práci  popsán - pozn. autorky). (Staněk, 2013) 

Ve Stříbře můžeme nalézt obecní park, který je vhodný pro pěší turistiku, procházky 

se psy, běžecké či cyklistické aktivity apod. Parkem prochází řada značených 

turistických i cyklistických tras. Z přírodního zázemí Stříbra můžeme jmenovat 

i blízkou Hracholuskou přehradní hráz, skýtající také značné možnosti volnočasového 

vyžití. Přímo u Hracholuské přehradní hráze se nachází jedna z obecních částí - Butov. 

Obec Stříbro na poli volnočasových aktivit zřídila rovněž několik příspěvkových 

organizací. Protože o některých příspěvkových organizacích obce Stříbro bude 

podrobně psáno v následující kapitole, nazvané Analýza volnočasových aktivit v obci 

Stříbro, nebudeme se jimi zde zabývat příliš do hloubky. V tabulce č. 1. uvádíme jen 

jejich celkový přehled. 

Jak můžeme z tabulky č. 1 vyčíst, ve Stříbře je zabezpečeno jak předškolní, 

tak i základní vzdělání. Pro doplnění ve Stříbře funguje ještě jedna základní škola a dvě 

střední školy. Všechna tato školská zařízení ve spojitosti s volnočasovými aktivitami 

v obci Stříbro uvádíme proto, jelikož jsou zdrojem nejen různých kroužků pro děti 

a mladistvé, konaných mimo vyučovací dobu, ale jejich prostory (myšleno hřiště, 

tělocvičny apod. - pozn. autorky) jsou poskytovány k pronájmu a využívány i ostatními 

spolky a sdruženími či jednotlivými občany Stříbra. Svými školními akcemi se školy 

podílejí i na kulturním životě obce, jako konkrétní příklad zde můžeme uvést 

studentskou slavnost Majáles či pořádání plesů - maturitní plesy, Vánoční ples aj. 
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Tab. č. 1: Přehled příspěvkových organizací zřízených obcí Stříbro 

Příspěvková organizace Pod organizaci spadá 

Městské kulturní středisko 

 Městská knihovna 

 Kino Slávia 

 Kulturní dům 

Městské muzeum  Informační centrum 

Dům dětí a mládeže  -  

Základní škola Stříbro - Gagarinova  -  

Základní škola Stříbro - Mánesova  -  

Mateřská škola Stříbro  -  

Základní umělecká škola  -  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 dle MěÚ Stříbro, © 2011 

Další institucí zřízenou obcí Stříbro, ve které se občané mohou ve volném čase 

realizovat, je Sbor dobrovolných hasičů Stříbro. Sbor je organizační složkou obce 

Stříbro a jako takový podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. nemá právní 

subjektivitu. V současné době má sbor okolo 50 členů. (Jarabica, 2013) 

Ve Stříbře působí i Nadace Jakoubka ze Stříbra. Sídlí na Masarykově náměstí a jejím 

zřizovatelem je opět obec Stříbro. Nadace vznikla v roce 1992 a jejím cílem 

a předmětem činnosti je obnova historického jádra Stříbra, nemovitých památek, 

kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, garance kulturních akcí jako jsou semináře, 

výstavy, koncerty aj. Nadace spolupracuje s řadou spolků a volnočasových organizací, 

působících v obci Stříbro a přispívá i finančně na jejich činnost. (MěÚ Stříbro, © 2007) 

Stříbro je ve svém správním obvodu centrem i služeb a obchodu. Nachází se zde velký 

počet ubytovacích a stravovacích zařízení a v provozu jsou zde i dva supermarkety.  

V obci jsou pořádány i trhy. (Svoboda, 2012) 

3.6 Geografické a klimatické údaje 

Podmínky pro realizaci volnočasových aktivit vytváří především rámec přírodního 

prostředí, daný reliéfem, profilem krajiny a klimatu. (Hodaň a Dohnal, 2008) 

Stříbro se nachází v západních Čechách, konkrétně v Plzeňském kraji, asi 30 kilometrů  

od Plzně severozápadním směrem. Před zrušením okresů spadalo pod okres Tachov. 

Obcí prochází 13. poledník. Stříbro, jako největší obec v zájmovém území, jak vyplývá 
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z předchozí podkapitoly, je přirozeným centrem geograficky i správně. Dobrá je i jeho 

dostupnost komunikačními spoji, obcí prochází železniční trať Plzeň - Cheb, v blízkosti 

Stříbra se nachází dálnice a vedou jím i důležité komunikace, spojující Plzeň 

s hraničním přechodem Rozvadov. (MěÚ Stříbro, © 2010; Stříbrský region, 

nedatováno) 

Obec Stříbro, jak bylo uvedeno výše, má několik částí. Kromě obecní části Stříbro jsou 

jimi Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Otročín, Milíkov a Těchlovice. Butov 

v současnosti reprezentují pouze čtyři původní objekty, protože v roce 1964 byla ves 

zatopena vodou z nádrže Hracholusky.  Dnes je to především oblast kampů a chatových 

osad. Chalupářskou osadou jsou i Jezerce. Lhota u Stříbra je známá pro své 

cyklocentrum.  Městská část Milíkov se rozkládá v zákrutu řeky Mže a je dostupná 

i pomocí železnice. Další obecní část Otročín „charakterizuje návesní rybník, obdélná 

kaple s otevřenou předsíní a věžičkou, památník obětem I. světové války a chalupářské 

společenství.“ Poslední a zároveň největší obecní částí, pokud nebudeme brát v potaz 

samotné Stříbro, jsou Těchlovice. Těchlovicemi prochází hlavní silnice na Cheb, 

podél které se táhne ulicová náves. Můžeme zde nalézt také několik zajímavých 

lidových staveb. Celková výměra území je 4780.57 ha. Se svou nadmořskou výškou 

399 m. n. m. spadá obec Stříbro do míst, která leží v nižších polohách. (MěÚ Stříbro, © 

2010; Stříbrský region, nedatováno) 

Podle územně analytických podkladů SO ORP Stříbro z roku 2011 patří toto území 

do chladnějších regionů mírně teplých oblastí a celková kvalita ovzduší na celém 

správním obvodu je dobrá. (Svoboda, 2012, s. 37) 

Rozložení samotné obce Stříbro by se dalo popsat následovně, na skalnatém ostrohu leží 

historická část, která je obklopena novější zástavbou. Obec z části obtéká řeka Mže 

a v jejím údolí se nachází pozůstatky starých hornických štol. Celkové okolí města patří 

z hlediska zeměpisného, geologického i geomorfologického k velice zajímavým 

oblastem České republiky a díky řídkému osídlení zde můžeme nalézt rozsáhlé lesní 

celky. Lesy pokrývají více jak 41% území správního obvodu Stříbra. To dává možnost 

pro rozvoj turistiky, cyklistiky, rekreace a zájmových činností, jako je například 

houbaření, myslivost, rybaření apod. Atraktivitu Stříbrska také zvyšuje vodní nádrž 
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Hracholuské přehrady a motokrosové závodiště v Peterském údolí. (Tachov: Stříbro, 

2003; Stříbrský region, nedatováno; Stříbro a okolí, nedatováno; Svoboda, 2012, s. 60) 

3.7 Demografické údaje 

Člověk v průběhu svého života prochází několika vývojovými stádii, v kterých se mění 

nejen rozsah jeho volného času, ale i potřeby a zájmy. I složení obyvatel, stáří, 

zdravotní stav, vyrovnanost z hlediska pohlaví apod. určitého území má tedy dopad 

na vývoj a nabídku volnočasových aktivit.  

Na stav obyvatel ve Stříbře a celém správním obvodu měla negativní dopad druhá 

světová válka. Před ní zde převládalo německé obyvatelstvo, které po odsunu Němců 

sice bylo nahrazeno rodinami z českého vnitrozemí, nicméně původního osídlení region 

už nedosáhl. Úbytek obyvatel a obměna věkové, národnostní i vzdělanostní struktury, 

tak měla dopad na další vývoj zdejší populace. (Svoboda, 2012, s. 74) 

Obec Stříbro k 31. 12. 2012 měla 7822 obyvatel. (MěÚ Stříbro; © 2010) Následující 

graf č. 1 zobrazuje vývoj počtu obyvatel v obci Stříbro v průběhu 10 let, tedy od roku 

2003 do roku 2012.  Jak můžeme vidět, počet obyvatel v průběhu let stoupal, až v roce 

2010 dosáhl svého maxima a ve Stříbře žilo 8056 obyvatel. Od tohoto roku má 

ale výrazně sestupný charakter.  

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel ve Stříbře 2003-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 dle Svoboda, 2012, s. 74 a  MěÚ Stříbro, © 2010 



24 

 

Z celkového počtu obyvatel k 31. 12. 2012 tvořily ženy 51,39 %, můžeme tedy 

konstatovat, že zastoupení obou pohlaví v obci je v podstatě vyrovnané. (MěÚ Stříbro, 

© 2010) Pohlaví ovlivňuje volbu volnočasových aktivit především k vazbě na obsah 

a dochází zde k určité diferenciaci. Hodaň a Dohnal (2008) s odkazem na výzkumy 

zabývající se postoji a zájmy tvrdí, že při určité míře zobecnění, ženy inklinují 

k činnostem estetického charakteru, zatímco muži k činnostem herního či soutěžního, 

i když se vznikem nových, netradičních aktivit dochází k určitým změnám.  

Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím výběr volnočasových aktivit je věk. Stříbru, 

ani jeho celému správnímu obvodu, se nevyhýbá trend stárnutí populace. Podle územně 

analytických podkladů obce (Svoboda, 2012, s. 78-79) se na celém správním obvodu 

v období 2006-2011 snížil podíl věkové skupiny 0-14 na celkovém počtu obyvatel 

z 15,2% na 14,1% . Naopak index stáří  (počet obyvatel 65+/ počet 0-14 let *100) 

se zvýšil z hodnoty 81,5 v roce 2006 na 99,9 v roce 2011. Samotné Stříbro mělo podíl 

věkové skupiny k 31. 12. 2011 13,2%, tudíž téměr o jeden procentní bod nižší než celý 

správní obvod. Index stáří ve Stříbře byl k danému datu 109,5, tato hodnota je dokonce 

výrazně vyšší než u celého správního obvodu. Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2011 

dosáhl 41 let (40,6). Data k věkové struktuře obyvatel ve Stříbře pro rok 2012 bohužel 

v době zpracování  bakalářské práce nebyla k dispozici.  

Některé odborné publikace uvádějí při výběru volnočasových aktivity vliv zdravotního 

stavu. Je nemožné zde nějak plošně vystihnout zdravotní stav obyvatel Stříbra, nicméně 

fyzický stav a kondice může určitým způsobem korespondovat s věkem. Je nutno 

ovšem podotknout, že tato vazba je velmi individuální a závisí na velkém množství 

činitelů jako životospráva, genetické podmínky a další faktory. (Hodaň a Dohnal, 2008) 

3.8 Historie Stříbra 

Jako poslední podkapitolu při determinaci obce Stříbro uvádíme její historii. Historie 

určitého místa nebo území nám umožňuje pochopit jeho podstatu a také současný stav 

určitých věcí, které byly danou historií formovány. Minulost upevňuje  

i vztah obyvatel k místu, kde žijí. Dává jim možnost být na toto místo hrdí, a tím 

podnítit jejich snahu o jeho další rozvoj, proto dějiny Stříbra nemohou být v této práci 

opomenuty. 
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Obec Stříbro se může pyšnit opravdu velmi bohatou a dlouhou historii. Nedoložená 

zpráva Václava Hájka z Libočan, která se ovšem vyskytuje i na sgrafitu na průčelí 

radnice, říká, že obec byla založena v roce 1131 knížetem Soběslavem. (Rubášová, 

2000) 

Avšak skutečně první písemné zmínky se datují až o 52 let později, do roku 1183, 

kdy se o tomto roku zmiňuje listina ze 13. století, však zachycující dění z konce 12. 

století, údajně vydaná knížetem Fridrichem. Podle listiny zde roku 1183 nechala 

manželka Fridricha Alžběta vystavět kostel Pany Marie pro řád johanitů. „Předpokládá 

se, že v 80. letech 12. stol. se díky těžbě stříbrných rud nad řekou Mží rozrůstala 

převážně hornická osada, kterou pracovně nazýváme, na rozdíl od pozdějšího města, 

Mží. Ta dosáhla již takového významu, že v ní byl postaven kostel, byť není zcela jisté, 

že se stal skutečně ihned farním.“ (Rubášová, 2000, s. 23) 

Dalším důležitým milníkem bylo období mezi lety 1244 - 1253. „Podle rozboru 

veškerých známých informací lze předpokládat, že v rozmezí těchto uvedených let 

vzniklo Stříbro jako město. Od počátku se řadilo mezi města královská, podřízená 

bezprostředně panovníkovi a jeho úředníkům. Měšťané nebyli poddáni žádné jiné 

vrchnosti a byli s výjimkou závislosti na králi osobně svobodní. Nepočítáme-li Cheb, 

který tehdy nepatřil k České koruně, bylo Stříbro nejstarším západočeským královským 

městem.“ (Rubášová, 2000, s. 24) 

Od této doby se město rozrůstalo. I čeští králové si byli vědomi města jako své opory, 

a proto v průběhu let získávalo různá práva a výsady jako vařit pivo, právo pořádat trhy 

anebo popravovat. K rostoucímu významu a rozmachu města přispívalo jak hornictví 

a dolování rud, tak i jeho výhodná poloha. Město totiž leželo na obchodní cestě  

Praha - Norimberk.  Nicméně ani pohromy se městu za tuto dobu nevyhnuly. Stříbro 

například několikrát zasáhl požár, anebo bylo obléháno třetí křížovou výpravou taženou 

proti husitům. (Janouškovec, 1983; OM Tachov, 1980) 

V 16. století pak město zažívalo další rozvoj, především hospodářský. Podíl na něm měl 

hlavně obchod a řemesla. Podnikání měšťanů i samotného města přinášelo značné 

zisky, a tak byly skupovány okolní vesnice. Rozvíjely se zde cechy, kterých tu v té době 
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bylo jedenáct a město bylo známé i svým pivem. Ani stavitelsky Stříbro nezahálelo. 

Byla vystavěna radnice, nové městské domy, opraveny kostely a změnilo se i městské 

opevnění.  Bohužel Stříbro zasáhla třicetiletá válka, která mu přinesla značný úpadek. 

Bylo drancováno jak švédskými vojsky, tak i těmi císařskými a po skončení války se 

ocitlo až na samém okraji zkázy. Po této válce bylo Stříbro téměř vylidněno. Tato 

situace se začala měnit s příchodem německého obyvatelstva a obnovou dolování. Počet 

českých obyvatel města postupně slábnul a v polovině 18. století pak získali národnostní 

převahu Němci. (MěÚ Stříbro, © 2004b; OM Tachov, 1980) 

Nicméně život všech obyvatel ve městě Stříbře a přilehlém okolí nadále ovlivňovalo 

dění a historické události jak v Českých zemích, tak i ve světě vůbec. Největší důraz byl 

kladen opět na hornictví, neboť Rakousko potřebovalo olovo při Napoleonských 

válkách. S postupem času se tedy ve městě začaly otvírat nové doly a význam hutnictví 

se ve Stříbře ještě více upevňoval. „Havíři na dolech dostali uniformu a prapor, na němž 

byl mj. vyobrazen patron stříbrských dolů sv. Prokop.“ (Rubášová, 2000, s. 56) 

V hornické činnosti se tedy ve Stříbře pokračovalo i nadále, i když její význam 

postupně upadal. Až ve 20. století byl provoz v dolech úplně zastaven. Oživení 

hospodářských možností ve městě přišlo se zahájením provozu na železniční trati  

Plzeň-Cheb. Ani kulturně město nezahálelo, byly zakládány různé spolky a společnosti 

a rozvíjelo se i školství. Zdrojem problémů bylo ovšem národnostní složení obyvatel 

ve městě. Po mnichovském diktátu bylo Stříbro obsazeno německými jednotkami jako 

ostatní sudetská města a nastal útlak Čechů, kteří zde zůstali. Až v roce 1945, kdy město 

osvobodila americká armáda generála Pattona, se situace změnila a Stříbro bylo opět 

navráceno do českých rukou. Začala rozlehlá obnova města, výstavba nových sídlišť 

a znovu se začal rozvíjet kulturní život. (Rubášová, 2000; OM Tachov, 1980) 

3.8.1 Významné městské památky  

Jako pojítko mezi minulostí a současností slouží městské památky. Budovy, 

které připomínají slavné i méně slavné doby. Nejen, že neodmyslitelně vytváří ráz 

a atmosféru obce Stříbro a zvedají tím její atraktivitu, ale podílejí se i na vytváření 

zázemí pro volnočasové aktivity v obci. Navíc „Město Stříbro má v centrální části 



27 

 

vyhlášenu městskou památkovou zónu s množstvím zapsaných památkově chráněných 

objektů.“ (Stříbrský region, nedatováno, s. 1) 

Radnice 

Neodmyslitelným symbolem obce Stříbro je zdejší radnice. Stříbrská radnice se nachází 

na Masarykově náměstí a v současné době je využívána správou obce. Sídlí zde starosta 

i ostatní hlavní obecní představitelé. „Rozlehlá stavba se třemi štíty byla postavena 

v průběhu 16. století. Renesanční část budovy zaujímá místo dvou měšťanských domů. 

Figurální sgrafita představují údajné založení města Soběslavem I. v roce 1131, hájení 

města proti křižákům v roce 1427 a alegorii spravedlnosti. Poslední nákladnou obnovou 

prošla radnice v letech 1990-1997. Vedle radnice stojí altán z 18. století rekonstruovaný 

současně s radnicí.“ (Městské muzeum, 2007, s. 14)  

Minoritský klášter s pozůstatky kostela sv. Máří Magdalény 

Minoritský klášter se nachází v jihovýchodní části náměstí. V současné době jsou 

prostory budovy minoritského kláštera využívány jako Městské muzeum, jehož součástí 

je i Informační centrum. V muzeu se nachází jak expozice vykreslující samotnou 

historii obce, tak i ty, které se zaměřují na hornictví a geologii.  „V přízemí budovy je 

zpřístupněna křížová chodba. Jsou zde odkryty dva gotické portály a další gotické 

architektonické prvky. Na křížovou chodbu navazuje torzo kostela sv. Máří 

Magdaleny.“ (Městské muzeum, 2007, s. 13)  

Mariánský (morový) sloup 

Další nepřehlédnutelnou součástí stříbrského Masarykova náměstí je Mariánský 

nebo též morový sloup. „Sloup se nachází uprostřed náměstí a byl vztyčen proto, 

aby ochránil město proti morové nákaze. Sloup se sochou Panny Marie je 14 metrů 

vysoký a obklopuje ho 12 soch českých a morových patronů.“ (Městské muzeum 

ve Stříbře, 2007, s. 15) 

Děkanský kostel Všech svatých 

Další dominantou obce je kostel Všech svatých. Nachází se jihozápadně od náměstí. 

„Stavba vyrostla v roce 1565 na troskách staršího gotického kostela. Z této stavby 



28 

 

se zachovala věž, západní průčelí s opěráky a část presbyteria. V letech 1754-1757 byl 

kostel barokně přestavěn.“ (Stříbro a okolí, nedatováno) Významná je vnitřní výzdoba 

kostela, a to fresky od F. J. Luxe a E. Dollhopfa. Obec Stříbro od 1. dubna 2012 zahájila 

na kostelní věži vyhlídkový provoz. Z ochozu věže, je možné z výšky 32 metrů 

obdivovat krásy Stříbra a okolní krajiny. (Městské muzeum, © 2013) 

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází pod Smutečním vrchem. „Patří 

k nejstarším stavbám města, náležel ještě staré hornické osadě a byl několikrát 

přestavěn.“ Kolem se nachází bývalý hřbitov, který je volně přístupný. To se ovšem 

nedá říci o samotném kostelu, ten je dnes prázdný a uzavřený. (Městské muzeum, 2007, 

s. 8) 

Kostelík Sv. Petra 

Kostelík se nachází severně od Stříbra směrem na Únehle. „Původně náležel k osadě 

Doubravě vzdálené sotva 2 km severně od Stříbra, ta ale byla zpustošena křižáky. 

Drobná gotická stavba kostela s pravoúhlým presbytářem pochází z období kolem roku 

1300.“ Přímo za kostelíkem se nachází motokrosový areál Terén svatého Petra. 

(Městské muzeum, 2007, s. 9) 

Městské opevnění 

„Pozoruhodné je opevnění města, které uzavírá prstencem hradeb nejen vnitřní město, 

ale také jižně situované předměstí tzv. nové město.“ Nejvýznamnější součástí 

městského opevnění je Mostní věž. (Městské muzeum, 2007, s. 6) 

Koubkova branka 

Koubkova branka je součástí městského opevnění nového města. Postavena byla 

mlynářem Koubkou v roce 1574.  V roce 1994 byla dokončena její rekonstrukce a dnes 

slouží jako klubovna České speleologické společnosti. Jedná se o jednopatrovou 

hranolovou stavbu s dřevěnou pavlačí v patře a průjezdem, která zajišťovala jeden 

z přístupů do jižního předměstí města (Stříbro a okolí, nedatováno; Městské muzeum, 

2007; Hrady.cz, 2004a) 
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Husitská bašta 

Husitská Bašta se nachází asi 20 metrů od hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie. Je to „jediná bašta, která se zachovala z původních sedmnácti bašt městského 

opevnění. Půlválcová věžovitá stavba byla později upravena na obytný objekt a dnes 

slouží jako malá výstavní galerie.“ (Stříbro a okolí, nedatováno) 

Mostní věž 

Věž, jak bylo již zmíněno výše, byla nejdůležitější součástí městského opevnění.  K její 

výstavbě došlo společně s mostem přes řeku Mži v letech 1555-1560. Jako stavitel je 

v zápisech uveden Benedikt Volch ze Španělska.  Dvoupatrovou věží vedla hlavní 

přístupová cesta do města a byly zde vybírány různé poplatky. (Hrady.cz, 2004b) 

Nad venkovním portálem brány je zasazen obecní znak s českým nápisem a datem 

výstavby věže. Vedle Mostní věže Karlova mostu v Praze je stříbrská věž jediná svého 

druhu v Čechách. Most je nesen pěti oblouky a stojí na něm socha sv. Jana 

Nepomuckého od Lazara Widmana. (Městské muzeum, 2007) 
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4 Analýza volnočasových aktivit v obci Stříbro 

V této kapitole bude analýza volnočasových aktivit v obci Stříbro provedena dvěma 

způsoby. V první části budou popsány stávající volnočasové aktivity, organizace, 

instituce apod., které v obci Stříbro fungují. Jejich popis bude založen na osobní 

zkušenosti autorky, dostupných informačních zdrojích a údajích zjištěných od účastníků 

(členů) některých aktivit. V druhé části bude analýza realizována pomocí dotazníkového 

šetření zjišťujícího poptávku a mínění občanů Stříbra o nabídce volnočasových aktivit 

v obci.  

4.1 Stávající nabídka volnočasových aktivity ve Stříbře 

Každá obec disponuje určitou specifickou soustavou volnočasových aktivit a center 

(institucí). Jednotlivé subjekty, které v této oblasti působí, navzájem spolupracují a tvoří 

tak poměrně živý organismus. V této kapitole bude popsáno složení a nabídka 

volnočasových aktivit v obci Stříbro. 

Členění volnočasových aktivit 

Volnočasové aktivity jsou založeny především na principu dobrovolnosti, což je jejich 

jediný, takřka společný znak. Jejich předmět náplně, způsob realizace a samotná 

podstata tvoří široké spektrum výrazně diferencovaných činností. Proto se jednotliví 

autoři v odborných publikacích snaží volnočasové aktivity roztřídit. (Fojtík, 2011; 

Hofbauer, 2004) 

Jedním z nejjednodušších kritérií, podle kterého můžeme volnočasové aktivity dělit, je 

množství účastníků aktivity. Zde odborné publikace rozeznávají dva druhy aktivit  - 

skupinové a individuální. Individuální aktivity vycházejí z možností jedince, jeho 

zájmů a aktuálních potřeb. Skupinové aktivity, jak název napovídá, provozuje určitá 

skupina lidí, kterou může představovat rodina, přátelé, členové oddílu, souboru aj. 

Při skupinových aktivitách je důležitá komunikace a ochota ke kompromisům všech 

účastníků aktivity. (Fojtík, 2011; Hofbauer, 2004; Pávková, 2008) 

Dalším kritériem je míra organizovanosti jednotlivých aktivit. V tomto případě Fojtík 

(2011) dělí aktivity na organizované, částečně organizované a neorganizované 
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(spontánní). Kdy organizované aktivity jsou prováděny pravidelně pod záštitou institucí 

či instruktorů. Částečně organizované aktivity jsou realizovány nepravidelně, 

příležitostně většinou v podobě jednorázových aktivit sportovního, kulturního 

či společenského charakteru a nabízeny veřejnosti. Neorganizované aktivity pak 

představují svobodná rozhodnutí jedinců. Hofbauer (2004) používá pouze jinou 

terminologii - aktivity pravidelné, příležitostné a spontánní, ale od Fojtíkova pojetí 

se neliší. Pávková (2008) používá stejné pojmenování jako Hofbauer, a to aktivity 

pravidelné a příležitostné. 

Nejproblémovější oblastí je dělení volnočasových aktivit podle jejich charakteru. 

Pávková (2008) člení aktivity volného času na tři druhy činností. Činnosti 

odpočinkové - do těchto činností se řadí aktivity nenáročné jak na pohyb, 

tak na psychické vypětí. Jako konkrétní příklady Pávková uvádí různé stolní hry, 

konverzaci, četbu či poslech hudby apod. Činnosti rekreační - tyto činnosti se 

vyznačují především vydatným pohybem. Spadá do nich tělovýchova a sport, různé 

pohybové hry, pohyb spojený s hudbou atd. Posledním druhem volnočasových aktivit 

pak jsou Zájmové činnosti - hlavně tyto činnosti jsou zaměřeny na individualitu 

jedince, na jeho potřeby a zájmy. Zájmové činnosti Pávková dále člení podle jejich 

obsahu na: 

 Společenskovědní zájmové činnosti 

směřují k seznámení se s aktuálním děním ve společnosti, ale i s historií, spadají sem 

různá setkání a společenské akce, dodržování tradic, zájem o historické objekty atd. 

 Pracovně-technické zájmové činnosti 

činnosti rozvíjející manuální dovednosti jedince a rozšiřující jeho vědomosti z oblasti 

techniky 

 Přírodovědné činnosti 

činnosti spojené s přírodou a její ochranou, rozšiřující přírodovědné znalosti jedince, 

do těchto činností spadá například chovatelství nebo pěstitelství 
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 Estetické zájmové činnosti 

spojené s výtvarným, hudebním, dramatickým či literárním uměním, ale i samotnou 

četbou nebo návštěvami kulturních zařízení apod. 

 Tělovýchovné, sportovní a turistické zájmové činnosti 

tyto činnosti se starají především o rozvoj fyzické zdatnosti jedince 

Poměrně podrobné dělení volnočasových aktivit nabízí Hrčka a Drdácká (1992,  

s. 19-20). V jejich publikaci můžeme nalézt celkem devět skupin volnočasových  

aktivit - manuální, fyzické, kulturní (dělí se na 3 skupiny - pozn. autorky), společensko-

formální, společensko-neformální, pasivní odpočinek a do jedné skupiny spadající hry, 

obecenstvo, sběratelství. 

 Manuální činnosti - ruční práce, modelářství, zahradničení aj. 

 Fyzické činnosti - turistika, rybolov, sport, houbaření aj. 

 Kulturně umělecké činnosti receptivní povahy - čtení, návštěva kin, divadel, výstav, 

 koncertů, sledování televize, poslech 

 rozhlasu, návštěva památek aj. 

 Kulturně umělecké činnosti - amatérská aktivní činnost v oblasti umění  

 Kulturně racionální - dobrovolné vzdělávání, studium, exkurze, luštění křížovek aj. 

 Společensko-formální - funkcionářská činnost, angažovanost ve veřejných nebo spo- 

 lečenských organizacích, klubech aj. 

 Společensko-neformální - v rámci rodiny a příbuzných, patří sem oslavy, návštěvy, 

ale také taneční zábavy aj. 

 Hry, obecenstvo, sběratelství - společenské hry, sběratelství, sledování sportovních 

přenosů, koncertů aj. 

 Pasivní odpočinek - spánek, polehávání, sezení, posezení při kávě aj. 
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Pro potřeby této práce postačí jednoduché rozdělení aktivit, z hlediska převládajícího 

charakteru aktivit, na tři skupiny - aktivity svojí podstatou spadající převážně 

do kulturně-společenské oblasti, sportovní aktivity a ostatní volnočasové aktivity. Jako 

poslední skupinou volnočasových aktivit pak budou zmíněny jednodenní 

nebo krátkodobé akce pořádané v obci Stříbro. 

4.1.1 Kulturně-společenské volnočasové aktivity 

Do této skupiny aktivit autorka zařadila takové, které se určitým způsobem podílejí 

na kulturním dění a životě v obci Stříbro. 

Divadelní soubor DIVOCH 

Divadelní soubor DIVOCH je ochotnický soubor, který vzniknul v září 1992 

z vojenského divadelního souboru při Posádkovém domě armády ve Stříbře. Jeho 

zakladatelem byl Josef „Pepa“ Strnad. Oficiální název „DIVOCH“ vzniká v roce 1994 

jako zkratka slovního spojení „DIVadelní OCHotníci“. (Divoch, nedatováno) 

V současnosti má DIVOCH přes 20 členů. Zkoušky souboru probíhají ve stříbrském 

kině Slávia, zpravidla jednou týdně. V repertoáru souboru můžeme nalézt hry 

od známých autorů, tak i vlastní tvorbu některých členů. Veřejně ochotníci se svými 

nastudovanými hrami vystupují při různých akcích, slavnostech, poutích apod., 

a to nejen ve Stříbře. Soubor pořádá i samostatná divadelní představení. „Stát se členem 

souboru DIVOCH znamená domluvit se s některým ze stávajících členů a poté předvést 

své herecké umění, a to že se nestydí.“ (Kateřina Špetová, 2013) 

„Dále se Divoch podílí na kulturním životě města Stříbra, spolupořádáním zejména 

oživeného Betlému nebo svatomartinského průvodu, Mikuláše s čerty. V letech  

2006-2011 se podílel na snaze obnovit masopust, resp. masopustní průvod. Pravidelně 

se  Divoch zúčastňuje Městských  slavností a Dní otevřených památek“ (Divoch, 

nedatováno) 

Hornicko-historický spolek Stříbro 

Stříbro bylo odjakživa spojeno s hornictvím, proto není divu, že v současnosti zde 

funguje Hornicko-historický spolek, který spravuje i stříbrský hornický skanzen. 
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Spolek vzniknul v dubnu 2002. Jeho cílem je zachování hornických tradic, památek 

a rozšiřování povědomí o hornictví ve Stříbře. Spolek je velmi činný, neboť se účastní 

hornických setkání po celé republice, vydává publikace o hornictví a podílí se také  

na různých kulturních akcích jako například Den památek ve Stříbře. Členy tvoří jak 

obyvatelé Stříbra, tak i obyvatelé z okolních vesnic a jejich počet spolek odhaduje 

na šedesát. (Hornický spolek, nedatováno) 

Hornický skanzen 

Skanzen se nachází v údolí řeky Mže přímo u mostu zvaného Červená lávka. Byl 

otevřen v září 2005 a o jeho zbudování se zasloužil Hornicko-historický spolek Stříbro, 

který ho provozuje a spravuje i v současnosti. Ve skanzenu můžeme nalézt expozici 

důlní techniky a jeho součástí je i Královská dědičná štola Prokop, která je 

návštěvníkům přístupná v délce 700 metrů. (Hornický skanzen, nedatováno; Štola 

Prokop, nedatováno) 

Hudební skupiny 

V obci Stříbro můžeme nalézt i několik hudebních skupin či kapel, složených z občanů 

obce. Tyto kapely se podílejí na kulturním dění ve Stříbře účastí na různých kulturních 

akcích v obci pořádaných. Mezi tyto skupiny patří Amátovka, hrající dechovou hudbu, 

rockové kapely Abused a The Aprill a metalové kapely Bit-a-nail a Coward. 

Městské kulturní středisko Stříbro 

MKS Stříbro se řadí do příspěvkových organizací obce. Středisko sídlí v prostorách 

kina Slavia v Benešově ulici. Pod MKS Stříbro patří správa kulturního domu a provoz 

již zmíněného kina Slávia a také jejich pronájem. Součástí MKS Stříbro je i Městská 

knihovna. Do činnosti MKS spadá také výlep plakátů a zveřejňování inzerce 

soukromých subjektů, pořádání kulturní akcí, vydávání Stříbrského zpravodaje 

a spolupráce s jinými subjekty, starajícími se o volnočasové aktivity v obci. (MKS 

Stříbro, nedatováno) 
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Městská knihovna 

Městská knihovna je součástí kulturního života v obci od roku 1945, kdy byla založena. 

V roce 1997 přešla pod správu MKS Stříbro. „Městská knihovna Stříbro buduje 

univerzální informační fond, nabízí výběr 60 000 svazků knih, 30 titulů docházejících 

časopisů, denní tisk, regionální tisk, informační služby, veřejný internet, kopírování, 

informační databáze, exkurze a besedy pro školská zařízení.“ (Městská knihovna, 

nedatováno) 

Kulturní dům 

Kulturní dům Stříbro se nachází v Gagarinově ulici a jeho prostory slouží pro všemožné 

volnočasové účely. Konají se zde kulturní akce pořádané jak obcí Stříbro, 

tak soukromými subjekty a plocha kulturního domu je vhodná i pro sportovní akce. 

Během roku se zde mohou občané i ostatní návštěvníci zúčastnit četných plesů, 

prodejních akcí, koncertů, přednášek apod., pořádají se zde i taneční kurzy. Kulturní 

dům disponuje přízemím a prvním patrem, celková kapacita je 648 míst.  

(MKS Stříbro - dokumenty, nedatováno) 

Kino Slávia 

Podobně jako kulturní dům slouží kino Slávia mimo filmového promítání i pro konání 

různých kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, besedy, přednášky atd. Jeho 

prostory například využívá divadelní spolek Divoch či místní základní a střední školy 

aj. (MKS Stříbro - dokumenty, nedatováno) 

Městské muzeum 

Městské muzeum se řadí také k příspěvkovým organizacím zřízených obcí Stříbro. 

Protože se o Městském muzeu a Informačním centru autorka zmínila již v kapitole 

3.4.1, nazvané Významné městské památky, ve spojitosti s Minoritským klášterem, 

kde sídlí, nebude zde muzeum již dále rozebíráno. 
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Ostrostřelci 

Celým názvem Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro vznikl v roce 2003 a má 

11 členů. Svůj současný název ale získal až v roce 2006. Střelecký sbor působí 

pod občanským sdružením Stříbrští občané městu. Do činností střeleckého sboru spadá 

pořádání a účast na kulturních, společenských a historických akcích, propagace města, 

regionu, střelby z historických zbraní, sběratelská a muzejní činnost. Jako konkrétní 

příklad kulturní akce, pořádané střeleckým sborem, můžeme uvést Ostrostřelecký ples. 

Ostrostřelci spolupracují především s Městským muzeem, Nadací Jakoubka ze Stříbra 

a Hornicko-historickým spolkem. (Ostrostřelci Stříbro, nedatováno)   

Stříbrští občané městu (STROM) 

Občanské sdružení vzniklo v roce 2003 a jako zkratku svého názvu používá STROM. 

Jeho sídlo můžeme nalézt v Plzeňské ulici. Členem se může stát kdokoliv, koho 

schválila Rada sdružení, a zaplatil členský příspěvek. Sdružení na svých stránkách 

uvádí, čeho chce svojí činností dosáhnout, je to „snaha o rozvoj kulturnosti našeho 

města. Především je tím míněno pořádání vlastních kulturních, společenských 

a sportovních akcí včetně podpory ostatních pořadatelů. Dále chceme podporovat 

regionální tradice a zvyklosti, obnovu historických a kulturních památek, propagaci 

města Stříbra a jeho reprezentativní vzhled.“ (Stříbrští občané městu, nedatováno) 

Základní umělecká škola Stříbro 

Základní umělecká škola Stříbro se nachází v Kostelní ulici a spadá do příspěvkových 

organizací zřízených obcí. V jejím portfoliu můžeme nalézt výuku hudebních, 

výtvarných i literárně-dramatických oborů. Výuka je nabízena pro předškolní děti, žáky 

základních i středních škol a pouze ojediněle je otevíráno studium pro dospělé. 

Z hudebních oborů je zde vyučována hra na dechové, klávesové, strunné, bicí 

i smyčcové nástroje a sólový zpěv. Škola má svojí pobočku i v Kladrubech. (Studijní 

obory ZUŠ Stříbro, nedatováno)  

Školní soubory i jednotliví žáci se účastní vernisáží, koncertů či soutěží a vystupují  

i na veřejných akcích pořádaných buď školou, nebo jinými subjekty. 
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V současnosti ve škole existuje flétnový soubor Flétničky ze Stříbra a dechový soubor 

Zlatíčka ze Stříbra. V kladrubské pobočce je flétnové kvarteto Quarteto a soubor hrající 

starou hudbu renesance a baroka Cavalla Kladruby a Kladruby band. (Soubory ZUŠ 

Stříbro, nedatováno) 

4.1.2 Sportovní volnočasové aktivity 

Do této skupiny aktivit byly zařazeny všechny aktivity, které se určitým způsobem 

týkají sportovního vyžití a možností v obci Stříbro. 

Cyklocentrum Lhota u Stříbra 

V obecní části Lhota u Stříbra bylo v roce 2007 otevřeno cyklocentrum, vybudované 

na mezinárodní cyklistické trase č. 37. Celý projekt byl založen na česko-německém 

partnerství obcí Stříbro a Vohenstrauss. Cyklistická trasa č. 37 dostala název Cyklotrasa 

přátelství - Freundschafts Radweg. Cyklocentrum má poskytovat informace nejen 

o cyklistických trasách v okolí a zajímavostech Stříbrska, slouží také jako ubytování. 

Společenská místnost, která je součástí objektu, je k dispozici i pro pronájem na různé 

oslavy a srazy. (Cyklocentrum Lhota, nedatováno; Plzenskonakole.cz, 2007) 

Cyklodrak Stříbro 

Cyklistický klub Cyklodrak Stříbro je občanské sdružení se sídlem v Husově ulici. Má 

29 členů a členství je dobrovolné. Členem, se zájemci mohou stát, pouze pokud jsou 

plnoletí a požádali o členství některého z vedoucích členů. Klub na svých stránkách 

uvádí „pořádáme sportovní akce v cyklistice a nebo akce související s cyklistikou. 

Účastníme se vlastních i jiných akcí a soutěží nejen v cyklistice - duatlony/triatlony/ 

běžecké disciplíny aj.“ (Cyklodrak Stříbro, © 2012) 

HC Buldoci Stříbro o. s. 

Je občanské sdružení (hokejový klub), který sídlí na Masarykově náměstí. Klub vznikl 

v roce 2007. O vstupu a přijetí nových členů rozhoduje výbor klubu, do klubu může 

vstoupit každá fyzická osoba, souhlasící s posláním klubu. V sezóně 2011-2012 měli 

HC Buldoci Stříbro tři týmy - „A-tým, který hraje regionální přebor.  Mladší žáci, hrají 

MČR v hokejbalu a přípravka regionální soutěž. Oba dva žákovské týmy zimní pauzu 

http://cyklocentrum.stribro.cz/sluzby.php
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vyplňují tréninkem v hokeji.“ Do činnosti klubu podle jeho stanov mimo jiné spadá 

organizace sportovních činností a napomáhání rozvoje obce v oblasti kultury, zdraví, 

veřejného života, zejména formou veřejných akcí, organizační a osvětovou činností. 

(HC Buldoci, © 2009 a, b, c) Dalšími hokejovými kluby působícími ve Stříbře jsou HC 

Rytíři a HC Sršni. 

Lady Fit - Fitness Stříbro 

Fitness posilovna se nachází na Západním předměstí. Lady Fit je zaměřeno především 

na dámskou klientelu a má otevřeno od pondělí do pátku. V areálu se nachází mimo 

posilovny i solárium jak horizontální, tak vertikální a jsou zde provozovány kurzy bosu, 

bodyformingu, body shapingu, flowinu, indoor cycling atd. (LadyFit, 2011) 

Oddíl Kulturistiky Stříbro, o. s. 

Klub byl nejdříve součástí TJ Baníku Stříbro, ale v roce 2007 se zaregistrováním  

u Ministerstva vnitra stal občanským sdružením, a tudíž samostatným právním 

subjektem. Členové klubu se zabývají jak estetickou kulturistikou, tak silovým 

trojbojem. Oddíl pro svou činnost v oblasti kulturistiky využívá posilovnu v přízemí ZŠ 

Mánesova ve Stříbře. Do této posilovny má přístup každý člen, který má zaplaceny 

členské poplatky. Zájemci o členství v tomto oddílu mohou o potřebné informace 

požádat jakéhokoliv člena či kontaktovat samotného předsedu pana Josefa Duštíra. 

(Kulturistika Stříbro, © 2006) 

Sdružení vytrvalců Stříbro 

Je dobrovolné občanské sdružení amatérských rekreačních sportovců. Sdružení 

provozuje sportovní a rekreační činnost, pořádá závody a soutěže přístupné i veřejnosti. 

Členem spolku se zájemci mohou stát po podání přihlášky a schválení výborem spolku, 

musí však respektovat stanovy a poslání sdružení. Sdružení vytrvalců Stříbro má 

v současnosti 44 členů. (Sdružení vytrvalců, nedatováno) 

Skatepark 

Skatepark vznikl přibližně v roce 2002 a jeho původní umístnění bylo v prostorách 

současného zimního stadionu (víceúčelové hřiště s ledovou plochou - pozn. autorky). 
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Zde se nacházel do roku 2006 tj. výstavby zimního stadionu. Kvůli výstavě byl přesunut 

provizorně před muzeum na nerovný asfaltový povrch do doby, než bude vybrán jiný 

prostor. V roce 2007 bylo rozhodnuto o jeho umístění do bývalých kasáren, kde byla 

hlídací agentura pro celý areál, a tím byl i skatepark hlídaným prostorem. Vstup byl 

pouze na vydanou průkazku s fotografií a jménem uživatele. Po otevření areálu kasáren 

v roce 2013 je skatepark volně přístupný každému zájemci bez průkazky. (Hodanová, 

2013) 

Skatepark se nachází na ploše cca 1500 m
2
, skládá se z jedné nové (kvalitní povrch 

skatesmart, korpus dřevo) překážy Funbox o rozměru délky 8 m, šířky 3 m a výšky 

1,6 m s plošinou 2,3 m od firmy Parkpilot. Ostatních 5 kusů větších překážek jsou 

železné, částečně obměněné konstrukce, aby vyhovovaly současným bezpečnostním 

podmínkám. Skatepark doplňují ještě dvě překážky - zábradlí a bedýnky.  Park slouží 

dohromady jako skate-bike park. V areálu je umístěný provozní řád, který by se měl 

dodržovat. Je v něm uvedený věk dětí, které mohou areál navštívit pouze v doprovodu 

rodičů či dospělé osoby, v areálu se nesmí kouřit, požívat alkohol, omamné látky apod. 

(Hodanová, 2013) 

Sportovní střelecký klub Stříbro 

Klub vznikl v roce 2009 a sídlí v ulici Na Vyhlídce. Klub spravuje vlastní venkovní 

střelnici s 20 stanovišti pro střelbu na 50 metrů a 12 stanovišti pro střelbu na 25 metrů. 

Noví členové jsou přijímáni jednou do roka a na střelnici mají přístup kdykoliv. 

Nečlenové se po střelnici mohou pohybovat jen v doprovodu členů klubu. Areál 

střelnice slouží i jako cvičiště pro psy druhého kynologického klubu ve Stříbře. 

(Sportovní střelecký klub, 2011) 

Terén sv. Petra 

Správou Terénu sv. Petra je pověřen Automotoklub Stříbro. Klub byl založen v roce 

1946. První motokrosový závod se ve Stříbře uskutečnil v roce 1948 a zároveň to byl 

i první motokrosový závod v České republice. Motokrosová trať byla vybudována 

severovýchodně od Stříbra, v terénu za kostelíkem sv. Petra a podle toho je také 

pojmenována Terén sv. Petra. Motokrosový areál v průběhu let procházel a stále 
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prochází vývojem, modernizuje se a mění se i profil trati. (Janečková, nedatováno; 

Geocaching, © 2000-2013) V dnešní době je trať dlouhá 2 140 metrů a závodníci jezdí 

na hlinito-jílovém povrchu. Tréninky se pro motokrosové jezdce konají každé úterý, 

čtvrtek a sobotu a výše poplatků za trénink závisí na členství jednotlivých jezdců 

v Autoklubu České republiky. Členové Autoklubu České republiky platí nižší poplatky. 

Protože je Terén sv. Petra známý i v okolních zemích, je výše poplatků za tréninky také 

uvedena v eurech. (AMK Stříbro, © 2008) 

V areálu se pořádají i různé akce pro veřejnost jako přebory, hobby závody, 

motokrosové exhibice či mezinárodní mistrovství, jako konkrétní příklad uvádíme 

Pohár Sv. Petra.  

TJ Baník Stříbro  

Velmi významným centrem trávení volného času v obci Stříbro je TJ Baník Stříbro. 

Tělovýchovná jednota sídlí v Palackého ulici a svou činností pokrývá téměř většinu 

sportovních aktivit. Jsou zde vedeny oddíly a kluby atletiky, basketbalu, florbalu, 

fotbalu, kulturistiky, kuželek, nohejbalu, squashe, tenisu a volejbalu.  

Součástí areálu TJ Baník Stříbro je stadion, sportovní hala, pivnice, sauna a jako 

doplňková zařízení zde můžeme najít ubytovnu a prádelnu.  

Atletický a fotbalový stadion  

Atletický a fotbalový stadion slouží jak členům TJ Baníku Stříbro, tak veřejnosti. Celý 

stadion nebo pouze jeho části mohou být po dohodě s výkonným výborem TJ Baníku 

pronajaty a využity pro konání různých akcí, sportovních soutěží či soustředění. 

Pronajmout stadion nebo jeho část se dá jak na jednorázové akce, tak i na déle trvající. 

(Stadion, nedatováno) 

Sportovní hala 

V nově vybudované sportovní hale TJ Baníku Stříbro se nacházejí bowlingové 

a kuželkové dráhy a kurty pro squash. Hala je pro návštěvníky v provozu celoročně 

a kromě pronájmu samotných drah a kurtů nabízí půjčování i potřebného sportovního 
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vybavení. Také pod ní spadá správa venkovních kurtů pro volejbal, beach volejbal 

a nohejbal. (Sportovní hala, nedatováno) 

Sauna 

Sauna je v areálu TJ Baníku Stříbro otevřena každý pátek, ale existuje zde možnost její 

objednávky mimo provozní dobu. Pro ženy je vyhrazena doba od 15:00 do 17:00, 

pro muže od 17:00 do 21:00. Hostům sauna jako doplňkovou službu nabízí k zapůjčení 

ručníky i prostěradla. (Sauna, nedatováno) 

Pivnice 

Pivnice je otevřena celý týden a dává možnost jednoduchého občerstvení 

a na objednávku si zde hosté mohou objednat hotová jídla. K pivnici náleží 

i předzahrádka a dětské hřiště. Pivnici je možné zarezervovat pro různé akce, sešlosti, 

schůze či oslavy. (Pivnice, nedatováno) 

Ubytovna 

TJ Baník Stříbro nabízí i možnost ubytování, což může přispět ke zvýšení atraktivity 

sportovního areálu například pro konání různých soustředění a přinést tak ekonomický 

prospěch nejen z poplatků za poskytnuté ubytování, ale i z návštěvy jiných služeb 

těmito osobami, které se v areálu nacházejí. Ubytovna nabízí 13 pokojů s celkovým 

počtem lůžek 48, se společným sociálním zařízením a parkováním u objektu. Mezi další 

vybavení ubytovny patří kuchyňka, TV, sporáky, lednice atd. (Ubytovna, nedatováno) 

Víceúčelové hřiště s umělou ledovou plochou 

Hřiště se nachází také v areálu TJ Baníku Stříbro, ale jeho správou jsou pověřeny Lesy 

města Stříbra s.r.o. V zimním provozu je hřiště využíváno jako zimní stadion, v letním 

je na ploše hřiště položen in-line povrch.  

Po rekonstrukci v roce 2007, která se týkala zejména rozšíření ledové plochy, 

se stříbrský zimní stadion stal svými parametry vyhovující pro konání hokejových 

utkání. Proto dopolední a odpolední doby v zimní sezóně jsou vyhrazeny pro volné 

bruslení, ve večerních hodinách je kluziště zamluveno pro hokej. Více účelové hřiště je 
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možné pronajmout i pro školy a po dohodě se správou může být otevřeno i mimo 

provozní dobu. (Stříbro.net, 2007) 

Zápas Stříbro 

Klub pro svoji činnost využívá prostory „malé“ tělocvičny ZŠ Mánesova, kde se schází 

každé úterý a pátek. V současnosti má kolem 25 zápasníků a působí v něm 3 trenéři. 

Tento sport je založen na boji dvou soupeřů stejné hmotnostní kategorie podle 

stanovených pravidel. Členové klubu se věnují oběma stylům zápasu, a to jak stylu 

řecko-římskému, tak volnému stylu. Účastní se také v tomto sportu různých soutěží, 

mistrovství apod. Každý člen musí odvádět roční členský příspěvek. (Zápas Stříbro, 

nedatováno; Matějka, 2013) 

4.1.3 Ostatní volnočasové aktivity 

Pod označení ostatní volnočasové aktivity autorka zařadila takové, které nabízejí 

občanům Stříbra jak kulturní, tak sportovní možnosti trávení volného času, dále aktivity 

sloužící vzdělávání či soustřeďující se především na zájmovou činnost občanů Stříbra. 

Dům Dětí a mládeže 

Dům Dětí a mládeže Kaštánek, dále jen DDM, je příspěvková organizace zřízená obcí 

Stříbro. Plní funkci regionálního střediska volného času. Nabídku jeho služeb a kroužků 

mohou využít děti, mládež i dospělí. Působí nejen ve Stříbře, ale zajišťuje zájmové 

kroužky i v okolních obcích, a to Černošíně, Kladrubech, Svojšíně a Sytně. Počet členů 

navštěvujících jeho kroužky se pohybuje okolo tisíce. V průběhu roku Kaštáněk pořádá 

i jednorázové akce. Mezi svou doplňkovou činnost řadí „půjčování sportovních 

a tábornických potřeb, služby instruktorů lyžování a snowboardingu, informační 

a průvodcovskou činnost po Stříbře a okolí, organizaci akcí, zájezdů, školních výletů, 

exkurzí a přednášek.“ (DDM Stříbro, 2013a) 

Největší prostor DDM věnuje sportovním kroužkům. K jejich realizaci je využívána 

vlastní tělocvična a horolezecká stěna, dále zařízení TJ Baníku Stříbro  

a pro kroužek plavání bazén na Přimdě. Ve výčtu těchto sportovních kroužků můžeme 

nalézt již zmíněné plavání, poté zde existují kroužky pro bojové sporty, horolezectví 
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a Climbing club Skoba, fotbal, florbal, aerobik a jiná cvičení s hudbou, střelecký 

kroužek, kroužek stolního tenisu atd. V oblasti přírodovědných kroužků nabízí DDM 

pouze dva, a to včelařský a rybářský. Umělecké kroužky se věnují kreativní tvorbě, 

kresbě a malbě, keramice a je zde vyučována i hra na flétnu. V technických kroužcích 

můžeme nalézt kroužek Kutil, který učí základním dílenským dovednostem, Rádiem 

řízené modely + robotika - RC modelářství a kroužek z oblasti informačních 

technologií, nazvaný Informační a výpočetní technika. V celkové nabídce kroužků 

nechybí ani jazykové kroužky. Pro nejmenší je připravena výuka angličtiny, pro dospělé 

pak DDM nabízí kurzy angličtiny, němčiny i ruštiny. Dalšími kurzy, se kterými 

se můžeme v DDM setkat, jsou Kurz práce s počítačem určený seniorům a dospělým, 

Wattesnglish kurz s rodilými mluvčími pro děti a Horolezecký kurz, který nabídku 

uzavírá. (DDM Stříbro, 2013b) 

Klub mladých Debrujárů 

Ve Stříbře existují dva kluby mladých debrujárů při Gymnáziu Stříbro. Je to KMD 

Stříbrujáři a KMD Nováčci. Tyto dva kluby sdružují především chlapce a děvčata 

ve věku 7-18 let se zájmem o vědu a techniku.  Do činnosti klubů patří provádění 

fyzikálních pokusů, výroba fyzikálních hraček a jiných výrobků a příprava na různé 

akce a soutěže jak republikové, tak mezinárodní. (Stříbrujáři, nedatováno) 

Klub vojenského opevnění Stříbro 

Klub byl zaregistrován Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení v roce 2008.  Má 

devět členů a zabývá se obnovou a rekonstrukcí lehkého opevnění na Stříbrsku a také 

na jeho zpřístupnění veřejnosti. Mezi další činnosti klub řadí pořádání akcí pro veřejnost 

a účast na vojensko-historických akcích jiných subjektů, publikační činnost, 

badatelskou činnost, propagaci ozbrojených sil České republiky a ve spolupráci 

s obecním úřadem i propagaci Stříbra a celého regionu. (KVO Stříbro, 2010) 

Kynologický klub Stříbro 

Kynologický klub Stříbro sdružuje všechny zájemce o kynologii a milovníky psů.  

Vzniknul v roce 1970. Areál kynologického klubu společně se cvičištěm sídlí  
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ve stříbrské ulici V Lipkách. Činnost klubu se řídí stanovami Českého kynologického 

svazu.  Členové klubu se zabývají výchovou a výcvikem psů, skládáním výcvikových 

zkoušek. Se svými psi a ukázkou jejich výcviku se také účastní různých akcí či soutěží. 

Samotný klub pořádá akci zvanou Voříškiáda. (ZKO 057, nedatováno) 

Nízkoprahový klub RESET 

Klub sídlí v Mánesově ulici v blízkosti ZŠ Mánesova a je to nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež. Převážně je činnost klubu zaměřena na mladistvé 12-20 let věku, 

kteří se ocitají v sociálně nepříznivé situaci, ale služeb klubu mohou využít všichni 

bez rozdílu pohlaví a etnika ve věku 12-26 let, kteří se v této situaci nacházejí také. 

Do cílů klubu spadá poskytnout podmínky a prostor pro volnočasové aktivity právě 

těchto mladých lidí a snížit tak negativní dopady jejich nepříznivé situace. Klub 

provozuje občanské sdružení Kotec. (Ratajová, 2010; Kotec, 2011) 

Rekreační středisko Butov  

Středisko se nachází na břehu Hracholuské přehrady, což je sypaná hráz vysoká 34 

metrů postavená na řece Mži v roce 1964. Přehrada je vhodná pro jachting, surfing, 

veslování, koupání a rybaření a je zde možná i plavba vyhlídkovou lodí. Rekreační 

středisko nabízí ubytování buď v hlavní budově, nebo přilehlých chatkách. Celková 

kapacita areálu je 300 lůžek. Návštěvníci zde mohou najít sportovní vyžití v podobě tří 

hřišť, dále se zde nachází pískoviště pro děti a ohniště pro konání různých táboráků. 

Ve středisku je možné i zapůjčení lodiček. (Stříbro a okolí, nedatováno; 

LevneUbytovani.net, © 2000 - 2013) 

Rybáři Stříbro 

Místní organizace Českého rybářského svazu ve Stříbře funguje od roku 1945. Její sídlo 

se nachází v Plzeňské ulici. Organizace vydává povolenky k rybolovu jak pro členy, 

tak nečleny a účastní se různých výlovů. Pravidelnou kulturní akcí, kterou organizace 

pořádá je Rybářský ples, který se vždy koná v Kulturním domě ve Stříbře.  

(ČRS, © 2008 - 2012 ) 
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ZKO 751 Stříbro II. U střelnice 

Druhá základní kynologická organizace ve Stříbře je také členem Českého 

kynologického svazu a opět se řídí jeho stanovami. Organizace má 12 členů a „zabývá 

se výcvikem poslušnosti a obrany psů všech plemen, individuální přípravou psa 

na zkoušky, kulturními a kynologickými vystoupeními pro děti a širokou veřejnost, 

městskými slavnostmi, výročími, letními poutěmi a mnoho dalším dle přání 

objednavatele.“ Spolupracuje i s neziskovou organizací Pomocné tlapky o.p.s. (ZKO 

751, ©2010) 

4.1.4 Aktivity krátkodobého charakteru 

V předchozí části práce byly popsány volnočasové aktivity v obci Stříbro, které mají 

dlouhodobý (trvalejší) charakter, při analýze volnočasových aktivit obce musí být brány 

v potaz i  jednorázové aktivity, které se v průběhu roku v obci vyskytují. Do těchto 

volnočasových aktivit řadíme kulturní, sportovní či společenské akce apod., které se 

v obci pořádají. V této kapitole autorka uvádí přehled jednorázových akcí v obci Stříbro 

každoročně pořádaných, jež byl sestaven na základě informací získaných návštěvou 

MKS Stříbro (2013) a Informačního centra ve Stříbře (2013). 

 Novoroční punč + ohňostroj - pořádá MKS Stříbro, akce se koná v prostorách 

radnice a Masarykova náměstí, v roce 2013 však kvůli rekonstrukci náměstí byla 

přesunuta ke kinu Slávia 

 Maškarní rej pro děti - akci pořádá DDM a MKS Stříbro pro děti v kulturním domě 

 Masopust - pořádá MKS Stříbro ve spolupráci s divadelním spolkem Divoch 

 Setkání seniorů s vedením města - akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti 

v kulturním domě ve Stříbře 

 Přehlídka dechových souborů ZUŠ - pořádá ZUŠ Stříbro v kulturním domě, 

přehlídky se účastní dechové soubory z různých měst a výjimkou nebývá ani účast 

zahraničních dechových souborů 
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 Majáles - pořádají studenti Gymnázia Stříbro, jedná se o průvod s doprovodným 

programem na náměstí 

 Městské slavnosti - pořádá MKS Stříbro, tento rok jsou pořádány k 830. letům 

města Stříbra, slavnosti jsou doprovázeny každoročně hudebním programem, poutí, 

trhy a ohňostrojem 

 Pískovna - hudební akce s doprovodným programem pořádaná hudební skupinou 

Coward, probíhá v prostorách Pískovny (Kladrubská ulice) ve Stříbře 

 Divočák fest - hudební akce pořádaná hudební skupinou Coward, na akci vystupuje 

vždy několik kapel 

 Evropské dny památek - organizuje Městské muzeum Stříbro, k otevřeným 

obecním památkám je nabízen doprovodný program kulturně historického charakteru 

a pořádány trhy 

 Rozsvícení svíce na radnici - vánoční akce pořádaná MKS Stříbro, koná se 

na stříbrské radnici a je doprovázena hudebním programem a spojená s rozsvícením 

vánočního stromu  

 Trhy - ve Stříbře fungují kromě trhů pořádaných při speciálních příležitostech 

pravidelné čtvrteční trhy, v obci se můžeme setkat i s chovatelskými trhy a novinkou 

se stávají trhy farmářské 

 Taneční kurzy - od září také MKS Stříbro ve spolupráci s taneční školou Dance 

Stod pořádají v kulturním domě ve Stříbře taneční kurzy, ty jsou určeny 

jak pro začátečníky, tak pro pokročilé 

 Plesy - ve Stříbře se také koná značné množství plesů, velký počet pořádají studenti 

stříbrských středních škol, proto jsou pravidelně ve městě pořádány maturitní plesy, 

ze studentských plesů, nespadajících do kategorie maturitní, je pak pravidelně 

studenty Gymnázia Stříbro pořádán Majálples (probíhá ve stejný den jako výše 

zmíněná studentská akce Májáles) nebo Vánoční ples, závěrečný ples pořádá 
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i taneční kurz, z jiných plesů pravidelně konaných v obci Stříbro můžeme zmínit 

Městský ples, Šibřinky, Rybářský bál, Koňský bál apod.  

4.2 Analýza poptávky po volnočasových aktivitách ve Stříbře 

K analýze poptávky po volnočasových aktivitách ve Stříbře bylo využito dotazníkové 

šetření (dotazník viz příloha E), kterého se účastnili obyvatelé obce Stříbro a přilehlého 

okolí. Do dotazníkového šetření se zapojilo 222 respondentů. Ženy z celkového počtu 

respondentů tvořily 56,3% (125) a muži 43,7% (97). V dotazníku byli zastoupeni 

respondenti všech věkových kategorií. Nejvíce respondentů, kteří zodpověděli dotazník, 

se nacházelo ve věkových kategoriích 36-45 let (46) a 16-25 let (45), nejmenší podíl 

na celkovém počtu respondentů měla věková kategorie 66 a více (14). Podrobný přehled 

počtu respondentů v jednotlivých věkových kategoriích včetně procentního vyjádření, 

dále dělený na mužské a ženské respondenty, zobrazuje tabulka č. 2. 

Tab. č. 2: Skladba respondentů v dotazníkovém šetření 

Věková kategorie Muži Ženy Celkem 

15 či méně 21 (9,5%) 19(8,6%) 40 (18,1%) 

16-25 let 18 (8,1%) 27 (12,2%) 45 (20,3%) 

26-35 let 16 (7,2%) 14 (6,3%) 30 (13,5) 

36-45 let 18 (8,1%) 28 (12,6%) 46 (20,7%) 

46-58 let 11 (4,9%) 18 (8,1%) 29 (13%) 

56-65 let 7 (3,2%) 11 (4,9%) 18 (8,1%) 

66 a více 6 (2,7%) 8 (3,6%)   14 (6,3%) 

 Celkem 97 (43,7%) 125 (56,3) 222 (100%) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

V následujícím textu kapitoly budou vyhodnoceny odpovědi respondentů na jednotlivé 

otázky dotazníkového šetření, týkající se množství volného času, způsobu jeho trávení 

a postojů respondentů k volnočasovým aktivitám v obci Stříbro. 

1. Kolik hodin volného času máte ve všední den k dispozici? 

Ve všední den má k dispozici nejvíce respondentů (30,2%) 1-2 hodiny volného času. 

Z počtu respondentů, kteří zvolili tuto možnost, tvořily odpovědi od žen 62,7%. 

Nejmenší počet dotázaných (2,2%) odpovědělo, že žádný volný čas nemá. Přehled 
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rozložení množství hodin volného času respondentů ve všední den nalezneme v tabulce 

č. 3.  

Tab. č. 3: Množství volného času respondentů ve všední den 

  Muži Ženy Celkem (%) 

nemám volný čas 3 2 5 2,2 

méně než 1 hodinu 3 8 11 4,9 

1-2 hodiny 25 42 67 30,2 

2-3 hodiny 19 26 45 20,3 

3-4 hodiny 21 27 48 21,6 

4-5 hodin 9 6 15 6,8 

5-6 hodin 6 3 9 4,1 

6 a více hodin 11 11 22 9,9 

Celkem 97 125 222 100 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

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

O víkendu má nejvíce dotazovaných (26,6%) 8 a více volných hodin. Tři respondenti 

odpověděli, že ani o víkendu volným časem nedisponují a odpověď méně než jednu 

hodinu nezvolil žádný respondent. V porovnání tabulky č. 4, zobrazující rozložení 

množství volného času respondentů o víkendu, s tabulkou č. 3 vidíme, že většina 

respondentů má o víkendu k dispozici více hodin volného času. 

Tab. č. 4: Denní množství volného času respondentů o víkendu 

  Muži Ženy Celkem (%) 

nemám volný čas 1 2 3 1,3 

méně než 1 hodinu 0 0 0 0 

1-2 hodiny 0 6 6 2,7 

2-3 hodiny 3 11 14 6,3 

3-4 hodiny 13 15 28 12,6 

4-5 hodin 15 13 28 12,6 

5-6 hodin 18 17 35 15,8 

6-8 hodin 22 27 49 22,1 

8 a více hodin 25 34 59 26,6 

Celkem 97 125 222 100 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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3. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

V této otázce měli respondenti vybrat maximálně 3 možnosti z nabízených variant, 

popř. uvést vlastní volnočasovou aktivitu, které se věnují a nenacházela se v nabídce 

možností. Někteří respondenti ovšem uvedli větší počet možností, než autorka 

požadovala, proto v grafu č. 2 autorka uvádí jen výsledný přehled odpovědí. Jako 

nejčastější volnočasovou aktivitou byl volen sport, který uvedlo 108 respondentů. 

Na druhém místě, ze získaných odpovědí, obyvatelé Stříbra tráví nejvíce svůj volný čas 

s rodinou a blízkými (104 respondentů). Respondenti (99) také často tráví své volné 

chvíle na internetu nebo prací s počítačem. 

Graf č. 2: Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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4. Máte přehled o nabízených volnočasových aktivitách ve Stříbře? 

7,7% respondentů (11 žen, 6 mužů) si myslí, že přehled o volnočasových aktivitách 

ve Stříbře rozhodně má. Nejvíce, celých 54, 9% dotázaných (74 žen, 48 mužů) uvedlo, 

že přehled spíše mají. Nevím odpovědělo 17 respondentů (8 žen, 9 mužů). Druhou 

nejčastější odpovědí bylo spíše ne, tu označilo 26,1 % respondentů (29 žen, 29 mužů) 

a nejméně respondentů 3,6% (3 ženy, 5 mužů) odpovědělo, že přehled rozhodně nemají. 

5. Připadá Vám nabídka volnočasových aktivit ve Stříbře dostatečná? 

Zde byly odpovědi respondentů poměrně vyrovnané. 46,8% (104) dotázaných 

volnočasová nabídka ve Stříbře připadá dostatečná, 53,2% (118) ne. V této otázce 

respondenti mohli upřesnit svými vlastními slovy, co v obci Stříbro postrádají. Nejvíce 

respondentům (74) v obci chybí bazén či koupaliště, dále 15 respondentů napsalo, že by 

uvítalo lepší a širší nabídku jednorázových akcí. Ve 12 odpovědích respondenti uvedli, 

že by stáli o více kvalitních dětských hřišť a prostorů, kde by se s dětmi dal trávit čas. 

10 respondentů postrádá v obci Stříbro kvalitní dráhu pro in-line brusle. V dalších 

odpovědích dotázaní zmiňovali například lepší cyklostezky, divadlo, nákupní centrum 

venkovní stoly pro ping pong či letní kino. 

6. Využíváte k trávení volného času existující volnočasové aktivity či zařízení  

ve Stříbře? 

Existující volnočasové aktivity v obci Stříbro využívá 49,1% (109) respondentů, jako 

odpověď ne pak uvedlo 50,9% (113) respondentů. Respondenti, kteří odpověděli ano, 

byli autorkou v dotazníku požádáni o vypsání konkrétních aktivit, které využívají. 

V grafu č. 3 nalezneme přehled těchto vypsaných aktivit s počty respondentů, kteří je 

uvedli. Pod označení TJ Baník byly pro přehlednost v grafu autorkou souhrnně zařazeny 

všechny aktivity, které jednotliví respondenti uvedli a nalézají se ve Stříbře pouze 

v tomto areálu. Do těchto aktivit patří bowling, squash, tenis, kuželky, beach volejbal, 

atletický stadion či tartanová dráha. Nejvíce respondentů uvedlo, že v areálu TJ Baník 

Stříbro využívá bowlingové a kuželkové dráhy a dále kurty na squash. Pod označení 

jednorázové akce, pak autorka souhrnně zařadila plesy, koncerty, besedy apod. 
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Graf č. 3 Volnočasové aktivity využívané respondenty v obci Stříbro 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 

7.  Navštěvujete i jednorázové akce pořádané ve městě Stříbře? 

Na otázku týkající se návštěv jednorázových akcí nejvíce dotázaných 51,3% (114) 

odpovědělo spíše ano, 42,3% (94) uvedlo, že tyto akce spíše nenavštěvuje. 4,1% (9) 
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respondentů uvedlo, že si tyto akce rozhodně nenechá ujít a 2,3% (5) tyto akce 

nenavštěvuje vůbec. 

8. Jste spokojeni s kvalitou nabídky volnočasových aktivit ve Stříbře? 

Celých 41% (91) respondentů napsalo, že kvalitu volnočasových aktivit nemůže 

posoudit, 31,1% (69) dotázaných nabídka kvalitní připadá a 27,9% (62) ne. I v této 

otázce měli respondenti možnost uvést doplňující odpověď v podotázce „Co byste 

zlepšili?“. Respondenti na doplňující otázku odpovídali podobně jako v případě otázky 

č. 5.  

Nejvíce respondentů (13) uvedlo, že by v obci Stříbro uvítalo více kulturních, 

společenských i sportovních jednorázových akcí. Devět respondentů napsalo bazén, ten 

ale ve Stříbře zatím není, proto možná tato podotázka nebyla dotázanými správně 

pochopena. Sedm respondentů napsalo, že ve Stříbře postrádají vše. Čtyři respondenti 

uvedli, že by zlepšili provozní dobu kina a rozšířili nabídku promítaných filmů, dva 

dotázaní by znovu zavedli provoz letního kina. Dále respondenti upozorňovali na lepší 

práci MKS a celkovou spolupráci mezi MKS, MěÚ a Městským muzeem. 

V odpovědích účastníků dotazníkového šetření se také vyskytlo zlepšení parku, 

odpočinkových míst, cyklostezek, hřišť pro děti, informovanost obyvatel. Lepší otvírací 

dobu sauny, tematické a bleší trhy a zavedení festivalu jídla zmínil vždy jeden 

respondent. 

9. Navštěvujete volnočasové aktivity i jinde? 

Větší část respondentů nabídky volnočasových aktivit v jiných obcích využívá, tuto 

odpověď zaškrtlo 56,8% (126), zbylých 43,2% (96) za volnočasovými aktivitami 

do jiných obcí nejezdí. Nejvíce respondentů (64) uvedlo, že jezdí za jinými 

volnočasovými aktivitami do krajského města Plzně, dále se v odpovědích také četně 

vyskytoval Tachov (20), Praha (14), Konstantinovy Lázně (14) a Kladruby (13). 

Obvykle po 2 respondentech pak byly uváděny i ostatní obce v okolí Stříbra. 

V odpovědích byla zmíněna i Spolková republika Německo či česká pohoří jako 

Šumava a Krušné hory.  
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Respondenti v těchto obcích nejčastěji navštěvují aktivity, které v obci Stříbro 

postrádají. Největší počet respondentů zmínil bazén (43), 25 respondentů uvedlo 

návštěvy kin a multikin, divadlo v jiných obcích využívá 16 dotázaných, určitá podoba 

kulturně-společenského vyžití kromě kin a divadel byla zmíněna v 57 případech, z toho 

nejvíce respondentů (16) uvedlo návštěvy koncertů.  Sportovní vyžití uvedlo 50 

respondentů. V těchto odpovědích byl zastřešený zimní stadion uveden devětkrát, 

sportovní akce a utkání zmínilo 12 respondentů, in-line bruslení napsalo 6 dotázaných, 

lyžování a běžkování stejně jako turistiku zmínili 4. Dále respondenti v jiných obcích 

hrají fotbal, volejbal, golf, jezdí na motokárách, cvičí aerobik, zumbu. V dalších 

odpovědích účastníci dotazníkové šetření (4) napsali, že v jiných obcích nakupují 

ve velkých nákupních centrech, tři využívají dětská hřiště, wellness, saunu a páru uvedl 

jeden dotázaný. 

Zjištěné poznatky z kapitoly 4 o nabídce a poptávce po volnočasových aktivitách v obci 

Stříbro budou použity při zlepšujících návrzích a opatřeních, které autorka uvádí 

v následující kapitole 5. 
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5 Opatření zlepšující nabídku volnočasových aktivit ve Stříbře 

V této stěžejní kapitole bakalářské práce autorka uvádí několik opatření, která by dle 

jejího názoru mohla zlepšit situaci v nabídce volnočasových aktivit ve Stříbře.  

Soustředila se především na nejvíce zmiňované položky v dotazníkovém šetření, 

tak aby navržené změny vedly ke spokojenosti co možná největšího počtu obyvatel 

a dotýkaly se všech věkových skupin i pohlaví. Tato opatření jsou následně rozdělena 

pro větší přehlednost do tří skupin - kulturně-společenské, sportovní vyžití a relaxaci 

a odpočinek.  

5.1 Oblast kulturně-společenského vyžití 

V oblasti kulturně-společenského vyžití ve Stříbře působí několik spolků, organizací 

i obecních institucí. Tyto instituce, jak prokázalo dotazníkové šetření, využívá velký 

počet respondentů. Tito respondenti shledali nejvíce nedostatků především v práci 

obecních institucí starajících se o kulturní dění ve Stříbře. Proto se následující opatření 

zejména týkají MKS Stříbro, Městského muzea a také dvou jejich součástí kina Slávia 

a Informačního centra. 

5.1.1 MKS Stříbro, Městské muzeum s Informačním centrem 

Jak bylo řečeno výše, ve Stříbře bylo zřízeno několik instituci, které mají zabezpečit 

občanům všech věkových kategorií volnočasové vyžití v podobě zprostředkování 

a propagování různých akcí, událostí, seminářů apod., zpravidla jednorázového 

či krátkodobého charakteru. Mezi tyto instituce patří především MKS Stříbro a Městské 

muzeum Stříbro, jehož součástí je i Informační centrum obce. To, že se tak neděje 

na dostatečné úrovni, prokázalo dotazníkové šetření, kde na tento fakt upozorňovali 

ženy i muži. 

V otázce na informovanost o volnočasové nabídce ve Stříbře, tvořily odpovědi nevím, 

spíše ne a rozhodně ne 37,4%, což je poměrně vysoké procento. Druhým jevem, 

souvisejícím s prací těchto obecních institucí, bylo časté upozorňování respondentů 

na malou nabídku právě jednorázových akcí různého druhu. Tyto akce dotázaní v hojné 

míře, což může způsobovat právě neuspokojivá situace ve Stříbře, navštěvují jinde. Je 

zde tedy velký prostor pro zavedení opatřeních, která by danou situaci zlepšila. 
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Z konkrétních akcí, které by se ve Stříbře mohly realizovat, a o které by byl zájem, 

neboť je respondenti jmenovali v dotazníkovém šetření, jsou bleší či tematické trhy, 

besedy se známými osobnostmi, divadelní představení a poměrně zajímavým nápadem 

byl festival jídla. Tyto akce by mohly být vhodné i pro respondenty, kteří ve všední den 

disponují 1-2 hodinami volného času.  Například u trhů je doba setrvání na akci závislá 

pouze na individuálním rozhodnutí jedince, a jelikož 1-2 hodinami volného času 

disponovalo velké množství žen, mohla by právě pro ně tato aktivita být příhodná. 

Respondenti by také stáli o organizaci různých kurzů, exkurzí, přednášek apod. Tento 

typ akcí by autorka doporučovala organizovat především o víkendu, kdy většina 

respondentů uvedla, že má k dispozici 5 a více hodin volného času. Pracovníci výše 

zmíněných institucí tedy zde mohou vzít inspiraci a zároveň je vznesen apel na jejich 

větší angažovanost. 

Dle autorky je největším problém spolupráce a komunikace mezi výše zmíněnými 

institucemi a také nízké využívání výpočetní techniky. Tuto skutečnost autorka zažila, 

při získávání informací pro kapitolu 4, když se obrátila na MKS Stříbro s prosbou 

o seznam pravidelných jednorázových aktivit, které se v obci každoročně pořádají. 

MKS ji vykázalo na Informační centrum, kde při vyjádření toho samého požadavku jí 

bylo sděleno, že se má spíše obrátit na MKS. I přesto jí obě instituce nějaké pravidelné 

jednorázové akce sdělily, nicméně je zarážející, že v dnešní době informačních 

technologii jí pracovnice informačního centra požadované informace tzv. vymýšlely 

z hlavy a na MKS jí je zaměstnanec vypisoval z tabulek natištěných na papír formátu 

A3, ručně vyplněných pro každý měsíc v roce zvlášť. Autorka si proto myslí, že využití 

nástrojů některého z textových či tabulkových editorů by v tomto případě bylo 

efektivnější a působilo profesionálnějším dojmem. To samé platí i pro vedení si 

interních databází, z kterých by se potřebná data dala jednoduše vygenerovat. Proto by 

autorka navrhovala i absolvování kurzů výpočetní techniky zaměstnanci těchto institucí. 

V nabídce těchto kurzů můžeme najít jak zpoplatněné, tak i zdarma poskytované kurzy 

na internetu, záleželo by tedy na potřebách dané instituce a její ochotě investovat 

do zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. 
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Další věcí související s lepší informovaností nejen obyvatel Stříbra, ale i všech zájemců, 

je poskytování informací v sídlech těchto institucí. Pracovníci těchto institucí 

a nejzainteresovanější osoby, co se týče této problematiky, by měli poskytnout 

požadované informace okamžitě a na místě, ne návštěvníky odkazovat primárně 

na internetové, popřípadě facebookové stránky, které jak autorka sama ověřila, jsou 

neaktuální a v podstatě poskytují minimální informace s nějakou hodnotou. Také 

na informačním centru měly pracovnice přehled spíše o muzejních akcích, což dle 

názoru autorky, jako Informačního centra pro celou obec, nestačí. Proto by autorka 

navrhovala vyčlenit Informační centrum jako samostatnou instituci. Současné umístění 

Informačního centra pod Městské muzeum ovlivňuje jeho činnost, neboť se zaměřuje 

spíše na akce pořádané muzeem. Samostatné Informační centrum by pak mohlo sloužit 

částečně i jako prostředník mezi všemi institucemi, a tím nejen zlepšit jejich spolupráci, 

ale také skutečně disponovat veškerými potřebnými informacemi. Dále autorka 

navrhuje vylepšit internetové komunikační kanály pověřenými osobami, zejména 

o aktuální informace a také zavést samostatné stránky Informačního centra. Zaměřit se 

na internetové komunikační kanály by autorka doporučovala i z důvodu toho, že třetí 

nejčastější způsob a výplň volného času respondentů tvoří čas na internetu a PC. 

5.1.2 Kino  Slávia 

Ve Stříbře v současné době funguje jednosálové kino Slávia, které spadá pod MKS 

Stříbro. Promítání v kině je ovšem velmi sporadické. Na tuto skutečnost reagovali 

i respondenti v dotazníkovém šetření. Ti by uvítali rozšíření filmové nabídky i promítací 

doby kina.  

Problém malých kin jako je to stříbrské, spočívá v konkurenci v podobě velkých 

multiplexů. V případě Stříbra se několik těchto multiplexů nachází v krajském městě 

Plzni, které je od Stříbra vzdálené cca 30 km. Těmto velkým kinosálům dávají 

distributoři filmů přednost, a tím jsou malá kina znevýhodňována. Kopie filmů tedy 

dostávají až s několikatýdenním ne-li několikaměsíčním zpožděním, a to také z velké 

části zapříčiňuje jejich existenční problémy. S tím se rozhodla bojovat Evropská unie. 

Kinematografie prochází podstatnou změnou digitalizace, kdy je 35 mm film nahrazen 

digitální technologií. Ta přináší úsporu nákladů především v přepravě a výrobě 
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filmových kopií. Digitalizace kina je ale poměrně nákladný proces, a proto se Evropská 

unie rozhodla vyčlenit určité finanční prostředky na podporu digitalizace malých kin. 

Tím se má zvýšit jejich konkurenceschopnost. Proto jestli má mít filmová projekce 

v kině Slávia nějakou šanci do budoucnosti, měla by obec také o digitalizaci uvažovat. 

(Ministerstvo kultury ČR, 2009) 

Příspěvky na digitalizaci kin Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie 

vyčleňuje od roku 2009. Největší vlna příspěvků byla realizována v letech 2009-2012, 

ale ministerstvo kultury podle aktuálních zpráv v tomto plánuje pokračovat i nadále. 

Obec Stříbro by tedy tohoto mohla využít a o příspěvek zažádat. Jeho výše může 

dosahovat až 50% celkové výše investice. Sdružení Pro-Digi pro jeden sál odhaduje 

cenu digitalizace v rozmezí 1,5 až 2,5 milionu korun. Získání podpory je ale podmíněno 

splněním standardů DCI. (Kütner a Vacková, 2013) 

Kino jako centrum trávení volného času je přijatelné pro všechny věkové kategorie 

a opět může vyhovovat jako vhodná alternativa obyvatelům s malým množstvím 

volného času. Investice do digitalizace kina by se obci Stříbro jistě vrátila.  Jejím 

zavedením by se rozšířila nabídka promítaných filmů od různých verzí s titulky 

i pro možnost promítání filmů či dokumentů ve 3D provedení. To by do kina přilákalo 

více návštěvníků, kteří by jistě ocenili, že za kvalitním požitkem z návštěvy kina 

nemusejí dojíždět jinam, a tím pádem ušetří čas i dodatečné náklady například 

na dopravu. Stříbrské kino by mohli využívat i obyvatelé okolních obcí 

či v dopoledních hodinách žáci škol jako zpestření výuky formou právě již zmíněných 

dokumentů. 

5.2 Oblast sportovního vyžití 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé Stříbra svůj volný čas tráví nejčastěji 

provozováním nějaké sportovní aktivity. Proto se i nejvíce zlepšujících opatření týká 

právě oblasti sportu a sportovních center. 

5.2.1 Krytý bazén a přírodní koupaliště 

Nejvíce postrádaným volnočasovým centrem v oblasti sportu je v obci Stříbro krytý 

bazén. Krytý bazén či přírodní koupaliště by opět mohlo sloužit k vyplnění volného 
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času všem občanům bez rozdílu věku nebo pohlaví. V roce 2003 ve Stříbře dokonce 

probíhalo mezi občany referendum o tom, zda postavit krytý bazén nebo přírodní 

koupaliště. Byl zvolen krytý bazén. Celá problematiky výstavby však skončila spolu 

s referendem a projekt výstavby bazénu ani do roku 2013 neexistuje.  

Vybudování zastřešeného bazénu je investičně poměrně nákladnou záležitostí, proto by 

podle autorky pro Stříbro levnější a lepší variantou mohlo být prozatím vybudování 

přírodního koupaliště. Vhodné prostory se pro přírodní koupaliště naskýtají například 

u bývalé plovárny. V tomto prostoru se kolem břehu řeky Mže, která obcí protéká, 

rozkládají pole, je zde navíc již vybudováno brouzdaliště pro malé děti a zůstala tu 

i bývalá budova plovárny, která také sloužila jako restaurační zařízení. Postavit zde 

přírodní koupaliště by bylo výhodné i z důvodu blízkosti řeky, neboť by voda 

pro koupaliště mohla být odebírána přímo z  ní. 

Klíčovým faktorem je v tomto případě vypracování projektu na výstavbu koupaliště, 

na jehož základě by poté obec Stříbro mohla žádat o poskytnutí dotací. Dotace by obec 

mohla například obdržet ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně v rámci ROP  

NUTS II Jihozápad. Dalším zdrojem financí se samozřejmě nabízí sponzoring. 

V případě tohoto projektu by se při shánění potřebných financí na realizaci autorka 

nebála zapojit ani místní obyvatele a zkusila by uspořádat veřejnou sbírku. 

5.2.2 Projekt skateparku s dětským hřištěm 

Toto opatření by se týkalo především zlepšení volného času věkových kategoriím 15 

a méně let a 16-25 let a dále pak dětí s jejich rodiči. 

Současná dětská hřiště 

I malé děti musí mít prostor pro trávení volného času. K tomu jsou určena převážně 

veřejná, volně přístupná dětská hřiště. Na to, že tyto prostory jsou v obci Stříbro 

v nedostatečném množství nebo nevyhovující kvalitě, upozornilo v dotazníkovém 

šetření 12 respondentů, z nich převážná část byly právě ženy. 

Současný stav dětských hřišť v obci Stříbro a jejích částech je takovýto: nachází se zde 

kolem 8 hřišť, novějším volně přístupným hřištěm je dětské hřiště u DDM Stříbro, 
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v roce 2011 prošlo rekonstrukcí také hřiště v areálu TJ Baníku Stříbro a v roce 2013 

bylo nově vybudováno a otevřeno dětské hřiště na travnatém prostranství 

za Gymnáziem Stříbro (součást východního předměstí obce). 

Obec by tedy v budoucnu mohla uvažovat o postupné rekonstrukci i zbývajících pěti 

dětských hřišť. Dodatečné finanční prostředky na spolufinancování rekonstrukcí těchto 

hřišť by obec mohla získat například požádáním o finanční příspěvek Nadaci ČEZ 

v rámci jejich grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2013. Tuto žádost je pro rok 

2013 možné podat do 30. září. (Nadace ČEZ, 2013)  

Skatepark  

Skatepark v obci využívají především mladší věkové kategorie 15 či méně let a 16-25 

let. Ve stávajícím areálu skateparku chybí lavičky, odpadkový koš a sociální zařízení. 

První dvě zmíněné položky obecního mobiliáře jsou plánovány obcí Stříbro do tohoto 

areálu dodat. Autorka práce by ale považovala za vhodné zlepšující opatření dodat i třetí 

položku - sociální zařízení, jež by také pomohla zmíněné prostory kultivovat. 

Z informací získaných od pracovnice obce Stříbro paní Hodanové (2013) je plánováno 

vybudování nového areálu skateparku. S umístěním skateparku v prostorách bývalých 

kasáren obec výhledově počítá na rok, proto jsou v současnosti sháněny nové prostory 

a dotace na celý tento projekt. 

Nový areál skateparku s dětským hřištěm 

Z důvodu plánované realizace nového obecního skateparku a zároveň upozornění 

respondentů dotazníkového šetření na malá množství dětských hřišť v obci autorka 

práce navrhuje vytvořit projekt skateparku, který bude zároveň zahrnovat ve stejném 

prostoru i zbudování nového dětského hřiště. Zahrnutím dětského hřiště do tohoto 

projetu by se nejen rozšířil počet dětských hřišť v obci Stříbro, ale především by se 

částečně minimalizovaly náklady na administrativu, formální zajištění rekonstrukce, 

realizaci projektu či propagaci, které by se uskutečnily společně s projektem skateparku. 

Společné prostory skateparku a dětského hřiště by uvítali jistě i občané, neboť takto 

funguje podobný areál v Heřmanově huti, který byl respondenty také v dotazníku dán 
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jako příklad a spojení dětského hřiště s jiným volnočasovým zařízením bylo kladně 

občany Stříbra vnímáno již v případě dětského hřiště v areálu TJ Baník Stříbro 

nebo DDM Stříbro. 

Na případné financování by obec, kromě svých prostředků, mohla po předložení 

řádného projektu a vyhlášení vhodné výzvy požádat o dotaci kraj či Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Stejně jako v případě dětských hřišť je zde možnost zažádat 

o finanční příspěvek například nadaci ČEZ, v tomto případě v grantovém programu 

Podpora regionů pro rok 2013, který se od programu Oranžová hřiště liší možností 

jednoho žadatele podat více žádostí. Není zde vyloučena ani možnost sponzorování 

od subjektů soukromého sektoru. 

Na výstavbě areálu by se poté podílely specializované firmy působící v tomto odvětví. 

V České republice existuje od roku 2010 Česká asociace skateboardingu, ta na svých 

stránkách doporučuje dvě firmy - Fiveramps a Mystic constructions. (Česká asociace 

skateboardingu, © 2011) Obec Stříbro v současném skateparku využila služeb firmy 

Parkpilot, neboť ta do stávajícího skateparku dodala jednu konstrukci. Pro získání 

nejlepší nabídky by mohly být obcí osloveny všechny tři zmíněné firmy. 

Areál skateparku a dětského hřiště by byl samozřejmě volně přístupný jak ve všední 

dny, tak i o víkendu, tím pádem by tedy vyhovoval všem i přes odlišný rozsah fondu 

volného času. Návštěvníci by ovšem museli dodržovat provozní řád. 

5.2.3 Zastřešení víceúčelového hřiště 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že by respondenti uvítali zastřešení existujícího 

víceúčelového hřiště, nacházejícího se v areálu TJ Baník Stříbro. Toto zařízení využívá 

15 respondentů. Zastřešení víceúčelového hřiště by přispělo k modernizaci areálu 

a podpořilo jeho celoroční využitelnost. O toto vylepšení v dotazníkovém šetření 

usilovali především muži, což je možná způsobeno tím, že ve Stříbře existuje velké 

množství hokejových týmů.  

Snahu o stavební úpravu hřiště v podobě střechy projevovala již v minulosti i obec. 

V roce 2011 dokonce požádala o poskytnutí dotace. Ta jí ovšem byla zamítnuta 

z důvodu nesplnění jednoho z nutných kritérií. 
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Největší překážkou jsou tedy v tomto případě finance. Proto by autorka práce 

navrhovala zaměřit se na požadované kritérium, které nebylo splněno, analyzovat, proč 

se tak stalo a pokusit se podniknout potřebné kroky, které by vedly k jeho naplnění 

a poté zkusit znovu požádat o dotaci. Další cestou jak získat peněžní prostředky, je 

sponzoring.  Zde by obec Stříbro mohla zkusit požádat o finanční příspěvek například 

plzeňskou ŠKODU Transportation, která podobné aktivity v plzeňském kraji podporuje. 

5.2.4 In-line bruslení 

In-line vyžití souvisí v obci Stříbro částečně s víceúčelovým hřištěm, kde je 

v jeho letním provozu nainstalován povrch pro in-line brusle. Někteří dotázání, 

ale v anketě projevili přání o vybudování in-line dráhy. Tato dráha mohla být 

vybudována společně s výše navrženým projektem nového areálu skateparku a dětského 

hřiště, to ale autorce přijde zbytečné, jestliže obec každoročně investuje do položení  

in-line povrchu na víceúčelové hřiště v areálu TJ Baníku Stříbro. Autorka by se tedy 

spíše zaměřila na  větší propagaci letního provozu hřiště prostřednictvím internetu, 

obecního zpravodaje či umístěním plakátů na obecní vývěsní plochy.  

Zlepšení podmínek pro in-line vyžití občanů ve Stříbře bez toho, aby byla zbudována 

nová in-line dráha, by také mohlo být vytvoření in-line stezky realizované například 

v rámci revitalizace obecního parku. 

5.3 Oblast relaxace a odpočinku 

Relaxace a odpočinek je důležitou součástí lidského života i volného času. Proto jsou 

poslední zlepšující návrhy v problematice volnočasových aktivit v obci Stříbro 

věnovány těmto aspektům. 

5.3.1 Rekonstrukce obecního parku a zřízení odpočinkových míst 

V dotazníkovém šetření se objevil požadavek na zřízení relaxační a klidové zóny 

a především věková kategorie 66 a více let navrhovala po obci Stříbro umístění i více 

odpočinkových míst. Tyto dva požadavky by mohla řešit revitalizace obecního parku. 

Tato obecní zelená plocha by se po vhodném zásahu obce s přidáním odpočinkových 

míst určitě stala požadovanou klidovou zónou a přírodním centrem vhodným 

pro setkávání s přáteli a rodinou, což byl druhý nejčastější způsob trávení volného času 
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respondentů, relaxaci, realizaci klidových volnočasových aktivit, procházek, běžeckých 

aktivity apod.  

Revitalizace stříbrského parku by samozřejmě zahrnovala úpravu stávajících 

komunikací vedoucích parkem, vybudování osvětlení parku, rozmístění  

mobiliáře - laviček a odpadkových košů, dále rehabilitaci stávající zeleně, v některých 

místech doprovázenou výsadbou zeleně nové, a také instalací bezpečnostních prvků 

jako jsou zábradlí. 

Dodatečné finanční prostředky na revitalizaci obecního parku by Stříbro mohlo získat 

opět při vypsání vhodných výzev na dotace krajem či příslušným ministerstvem. Další 

možností by mohlo být požádání o udělení grantu například nadaci Proměny, která 

poskytuje finanční prostředky právě na revitalizaci obecních zahrad či parků. 

5.3.2 Sauna 

V dotazníkovém šetření se od respondentů objevil i požadavek na zlepšení provozní 

doby místní sauny, která se nachází v areálu TJ Baník Stříbro. Sauna funguje jeden den 

v týdnu (pátek) a pro připomenutí ženám jsou vyhrazeny 2 hodiny (15:00-17:00) 

a mužům 4 hodiny (17:00-21:00). Respondenti, kteří by zlepšili saunu, požadovali její 

pravidelný provoz a úpravu stávající provozní doby, která jim připadá, zejména 

pro pracující lidi nevyhovující. Proto by jistým zlepšením mohlo být rozšíření provozní 

doby sauny i na víkend, přičemž by ženy a muži mohli mít stejný počet hodin na pobyt 

strávený v tomto zařízení. Sauna ve Stříbře by mohla být využívána i obyvateli 

z okolních obcí, protože jiné nejbližší sauny se nacházejí až v Plzni.  

Proto navrhuji zachovat páteční otvírací dobu a k ní přidat:  

Sobota 

14:00 - 18:00 - ženy 

18:00 - 22:00 - muži 

Neděle 

14:00 - 16:00 - muži 

16:00 - 20:00 - ženy 
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Čtyřhodinové rozmezí bylo stanoveno s ohledem na současné taxy, které si sauna 

účtuje, stanovené na 2 hodiny využívání sauny. Víkendová otevírací doba by mohla 

řešit problém pracujících lidí. Při zjištění zájmu občanů o využívání sauny by pak areál 

TJ Baníku Stříbro mohl uvažovat o postupném rozšíření provozní doby i během 

všedních dnů. 

5.4 Opatření realizovatelná okamžitě 

Z výše zmíněných opatření by bylo ihned realizovatelné a autorka by obci doporučila 

zkvalitnění práce MKS Stříbro a Informačního centra. Bylo navrženo například lepší 

využívání tabulkového či textového editoru. Zakoupení těchto editorů v nejnovějších 

verzích stojí od 2 500 (za jednotlivé nástroje) do 15 000 korun (sady složené 

z jednotlivých nástrojů). Tyto editory je možné zakoupit jak v kamenných obchodech, 

tak i prostřednictvím internetu. Kurzy práce s těmito editory se pak pohybují od 0 korun 

(samostudium pracovníků prostřednictvím zdarma zveřejněných a volně přístupných 

kurzů na internetu) do cca 10 000, především v závislosti na znalostech, které si 

zaměstnanci mají odnést. Při nejvíce finančně nákladné variantě by toto opatření vyšlo 

na 25 000 korun. Ve skutečnosti ale autorka dosažení této částky nepředpokládá, 

neboť tyto instituce zajisté už některým z editorů disponují, a proto by odpadly náklady 

na nákup nových. Mohlo by být investováno tedy pouze do kvalifikačních kurzů 

pro zaměstnance. 

Jako dalším ihned realizovatelným opatřením a také méně finančně nákladným je 

zvýšení počtu odpočinkových míst na území obce Stříbro zakoupením obecního 

mobiliáře - laviček a odpadkových košů. Cena jedné lavičky se pohybuje v rozmezí 

od 3 500 do 8 000 korun v závislosti na designu lavičky a použitém materiálu, z něhož 

byla vyrobena. Cena většiny venkovních laviček se pohybuje okolo 4 500 korun, 

a proto s ní bude autorka další kalkulaci pracovat. Cena odpadkových košů za kus se 

pohybuje od 1 000 do 4 000 korun opět v závislosti na designu koše a druhu použitého 

materiálu. Jako v případě venkovních laviček se cena většiny košů pohybuje okolo 2000 

korun. Přidání tedy například 10 těchto odpočinkových míst, sestávajících z jedné 

lavičky a jednoho odpadkového koše, by obec vyšlo na 65 000 korun. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu volnočasových aktivit v obci Stříbro. 

Aby se tak stalo, musely být vysvětleny pojmy volný čas, volnočasové aktivity 

a popsáno zázemí obce Stříbro. Samotná analýza volnočasových aktivit a zařízení pak 

probíhala pomocí popisu těchto aktivit ve Stříbře, v současnosti existujících, a také 

formou dotazníkového šetření. Poměrně velká účast respondentů (občanů Stříbra 

a okolí) v dotazníkovém šetření prokázala, že o tuto problematiku je mezi veřejností 

značný zájem. Výsledky dotazníkového šetření také ukázaly, že v oblasti trávení 

volného času ve Stříbře je velký prostor pro zlepšující opatření a příležitost zkvalitnit 

a rozšířit nabídku volnočasových aktivit a zařízení v obci Stříbro mají jak jednotliví 

obyvatelé, podnikatelské subjekty ale především samotné vedení obce. 

Konkrétně pro obce Foret (2001) ve své publikaci píše „Je důležité, aby prostředky, 

které obce investují, byly zhodnoceny ke spokojenosti místních obyvatel a odrazily se 

v rostoucím zájmu návštěvníků, turistů, investorů apod.“ S tímto tvrzením souhlasí 

i autorka práce a doufá, že jí navržená zlepšující opatření na poli volnočasové 

problematiky ve Stříbře, vzniklá na základě porovnání nabídky a poptávky po těchto 

aktivitách, povedou ke zvýšení spokojenosti místních obyvatel a přispějí 

i ke zvýšení atraktivity lokality pro turisty a návštěvníky z jiných oblastí. Je jisté, 

že výše zmíněná zlepšující opatření v obci Stříbro, navržená autorkou práce, není 

možné všechna realizovat okamžitě, protože převládající většina je finančně nákladná. 

Není ale vyloučeno, že s propracovanou dlouhodobou strategií na rozvoj obce Stříbro, 

jednou mohou být realizována v plném rozsahu.  

Po následné dohodě výsledky ankety v obci Stříbro a celá bakalářská práce budou 

předány panu Lukešovi, předsedovi Komise pro kulturu a sport ve Stříbře, jako možné 

podklady pro další jednání o vývoji volnočasových aktivit v obci Stříbro. Na tuto práci 

by pak mohly navázat další odborné práce a projekty, zabývající se a podrobně 

rozvádějící zvlášť jednotlivá zlepšující opatření navržená autorkou. 
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Příloha B: Výzkum Factum Invenio 

 

 



 

 

Příloha C: Návrh rozpočtu obce Stříbro pro rok 2013 

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2013 

VČETNĚ FONDŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v tis. Kč NR 

I.PŘÍJMY CELKEM 121 386,69 

z toho daňové 
nedaňové 
kapitálové 
dotace neinvestiční 
dotace investiční 

85 656,50 
18 648,00 
 1 400,00 

15 682,19 
     0,00 

85 656,50 
18 648,00 
 1 400,00 
15 682,19 
     0,00 

117 034,09 
  1 880,00 

III. SALDO: příjmů a výdajů 2 472,60 

II. VÝDAJE CELKEM 118 914,09 

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 
kapitálové 

z toho 

V. FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 472,60 

8124 

položka a) splátky půjček (další výdaje) -3 282,60 
 

   -366,60 
 -1 340,00 
 -1 576,00 

8124 
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 

8124 

b) půjčky, úvěry 0,00 

- úvěr na rek. náměstí 435       8123 0,00 

c) použití ost.fondů 810,00 

 
500,00 
310,00 

23615 - použití FRBMS 
- použití sociálního fondu 23611 

810,00 

(krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) d) použití volných prostředků -0,00 

Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) 

Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) 810,00 



 

 

NÁVRH ROZPOČTU    2013 BEZ FONDŮ 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

  

v tis. Kč NR 

I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 118 159,10 

85 656,50 
16 588,00 
 1 400,00 

14 514,60 
     0,00 

daňové 
nedaňové 
kapitálové 
dotace neinvestiční 
dotace investiční 

z toho 

114 876,50 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 

113 996,50 

109 042,14 

z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 

běžné 

  427,00 
   92,36 

  100,00 
    0,00 

   35,00 
4 000,00 
  300,00 

REZERVA MĚSTA 
REZERVA RADY 
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 
ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 

kapitálové 880,00 

3 282,60 bez fondů III. SALDO: příjmů a výdajů 

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů -3 282,60 

-3 282,60 

 
   -366,60 

 -1 340,00 
 -1 576,00 

a) splátky půjček (další výdaje) položka 

8124 
8124 
8124 

- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 
- splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 

b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 

0,00 - úvěr na rek. náměstí 435           8123 

c) použití volných prostředků -0,00 

Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) -0,00 

Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 



 

 

PŘÍJMY 

 

 

 

 

1. třída - daňové 

DPFO závislá činnost 
DPFO SVČ 
DPFO zvláštní sazba 
DPPO 
DPH 
správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 
Příjem z loterií 
daň z nemovitostí 

16 392,50 
 1 100,00 
 1 650,00 

14 900,00 
33 700,00 
 7 414,00 
 2 000,00 
 8 500,00 

2 300,00 
  250,00 

1 222,00 
  900,00 
  365,00 
   53,00 
   30,00 
   20,00 

1 200,00 
   46,00 

  350,00 
2 500,00 
5 800,00 
  172,00 

1 030,00 
  350,00 

2. třída - nedaňové 

příjem za služby OS ZZ 
příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 
příjem za údržbu zeleně Solar (příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy) 
odměna za tříděný odpad 
pečovatelská služba - výkony 
příjem za služby od obcí - JSDH 
příjmy za vedení účetnictví, ostatní 
příjem za věcná břemena 
příjmy z pronájmu pozemků 
příjmy z pronájmu honitby 
pronájem ledové plochy 
příjmy za pronájem Benešova 511 
příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 
příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 
přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 
přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 

daňové příjmy celkem 85 656,50 

nedaňové příjmy celkem 16 588,00 

3. třída - kapitálové 

prodej pozemků 
prodej nemovitostí 

900,00 
500,00 

kapitálové příjmy celkem 

4. třída - dotace 

1 400,00 

dotace ze státního rozpočtu na státní správu 
dotace od MF - neinv. úč. dotace - právní ochrana dětí 
přípěvek od obcí - PS 
obec obci na školství 
příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 

12 829,60 
   960,00 
    35,00 

   550,00 
   140,00 

dotace celkem 14 514,60 

118 159,10 příjmy celkem 



 

 

VÝDAJE 

 

 

 

org. 207 Výdaje města a úřadu, likvidace majetku ost. org., pojištění města a JSDH- 
kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize, likvidace majetku ost. org.) 

5. třída - běžné výdaje 109 042,14 

Závazné ukazatele č. 3 až 15 (běžné i kapitálové výdaje) 

org. 200 - Krizové řízení a požární ochrana 
org. 583x Výdaje místních částí 
org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 14 (výdaje města) 

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 31 (právní záležitosti a sociální pohřby) 

org. 207 Výdaje města a úřadu - kap. 33 (výdaje spojené s vozidly) 

Mzdové výdaje úřadu, PS, OS ZZ, MP a zastup. - kap. 19 

ZU 1 
ZU 2 

ZU 3 

802,00 

1 951,00 

 1 636,85 

   120,00 
 3 130,00 

12 312,00 

 8 578,00 
   350,00 

 1 140,00 

 7 093,70 
   295,00 

 2 749,00 

   591,00 
   193,00 

10 lesní hospodářství 

395 Vynětí ze ZPF 

22 doprava 

90 
176 
221 
535 

Komunikace - dopravní značení 
BESIP - fin. přísp. 
Odtah autovraků 
Rekonstrukce náměstí - neuznat. výdaje -kap. 14 

31 + 32 - vzdělávání 

Střední odborná škola - finanční příspěvek 
Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - finanční příspěvek. 
Sdružení rodičů při SOŠ - finanční dar 
ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 
ZUŠ Stříbro - příspěvek na provoz 
MŠ - příspěvek od města 
ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 
ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 
ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 
ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 

105 
110 
139 
305 
306 
310 
311 
312 
316 
317 

    30,00 
   200,00 

 2 500,00 
 1 961,00 

   390,00 

 1 200,00 
    50,00 

   950,00 

34 294,00 

ZU 4 

ZU 5 

ZU 6 
ZU 7 

ZU 8 

ZU 9 
ZU 10 

ZU 11 

ZU 12 
ZU 13 

ZU 14 

ZU 15a 
ZU 15b 

ZU 15c 

Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS JSDH a MP - kap. 16 

Výdaje za MHD a dopravní obslužnost 
Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap. 03 
Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,….) - kap. 04 

Výdaje HIO (mobiliář, byty, opr.majetku, ván.výzdoba, VO, hřiště, WC, zeleň ..) - kap.09 

Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně…) - kap. 17 

Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap. 30 

Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap. 07 

Výdaje HIO (komunikace, zimní údržba, vpustě, ..) - kap. 32 

Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap. 02 

Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 

JSDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů, pojištění a likvidace majetku) - kap. 25 

Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů, bez likvidace majetku) - kap. 34 

ZU 4a 

882,00 

200,00 

200,00 

450,00 

12,00 

20,00 

400,00 

10,00 

15,00 

3,00 

30,00 

263,00 

2500,00 

3300,00 

3380,00 

30,00 

30,00 

 



 

 

 

 

 

 

4 522,00 34 TV a zájmová činnost 

7 180,00 33 kultura 

 111 
 113 
 114 
 115 
 117 
 121 
 126 
 140 
 148 
 156 
 157 
 204 
 553 
 554 
2970 

101 
112 
112 
116 
120 
124 
133 
135 
138 
142 
158 
161 
178 
215 
220 
336 
936 
975 

Sportovně střel. klub - fin. dar 
TJ Baník-fin.příspěvek 
TJ Baník-fin.dar na energie tribuny 
HC Buldoci - fin.příspěvek 
Zápas Stříbro - finanční příspěvek 
Automotoklub Stříbro - finanční příspěvek 
Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar 
HK Skoba - finanční dar 
ZKO 057 Kynologický klub v Lipkách - fin. dar 
Fan klub Štybara - finanční dar 
Klauber - finanční dar 
Weschta - finanční dar 
Fin. dar na vejšlap - Kladruby, Kostelec, Hněvnice á 3 tis. Kč 
Cyklocentrum Lhota - provoz 
Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 
DDMS - příspěvek od města 
Cyklistický závod 
Vyhlášení sportovce roku - fin. dar 

    5,00 
  415,00 
   70,00 
   20,00 
   25,00 
   10,00 
    2,00 

   10,00 
    3,00 
    1,00 
    5,00 
    5,00 
    3,00 

   40,00 
2 000,00 
1 690,00 
  150,00 
   10,00 

    VĚCNÉ DARY : 
912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 
913 Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-VD,organizace 
935 Běh historickým Stříbrem včetně memoranda PB(VD,FV, organizace) 

8,00 
30,00 
20,00 

35 zdravotnictví 440,00 

LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek 
Společnost KOTEC,o.s. - fin.příspěvek (+ na provoz K - centra) 
Svaz tělesně postižených - finanční dar 
Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar 
Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar 
Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 
Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar 
Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar 
Dagmar Mráčková - fin. dar 

533 Provoz býv. kasáren 

102 
103 
143 
144 
145 
146 
147 
151 
159 
160 

Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek 
Divoch, divadelní společnost - finanční dar 
Český svaz chovatelů - finanční příspěvek 
Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek 
Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek 
Český svaz včelařů - finanční dar 
Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek 
Miroslav Beneš - Bída Band - finanční dar 
Coward - finanční dar 
Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin.dar 
Jiránek - finanční dar 
SPOZ včetně mzdových nákladů 
Městské muzeum - příspěvek od města 
MKS - příspěvek od města 
NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, věže 

   25,00 
    9,00 

   10,00 
   25,00 
   30,00 
    9,00 

   10,00 
   10,00 
   10,00 
    5,00 
    5,00 

   95,00 
3 567,00 
3 270,00 
  100,00 

36 komunální rozvoj 

Eliška Burdová - fin. dar 

400,00 

0,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

900,00 

900,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář 
Stř.vých.p.Domažlice - finanční dar 
15.Přední hlídka RR -Víteček Černošín - finanční příspěvek 
Klub důchodců 
Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 
Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 

400,00 
  3,00 

 20,00 
117,00 
960,00 
 23,00 

61 územní samospráva 500,00 

43 sociální péče 

63 finanční operace 1 167,59 

52 Příspěvek do Sociálního fondu 1 167,59 

104 
180 
179 
202 
207 
208 

1 523,00 

492x Oprava budov úřadu 500,00 

6. třída - kapitálové výdaje 880,00 

kapitálové výdaje 880,00 

10 - zemědělství a lesní hospodářství 50,00 

50,00 207 Nákup pozemků - kap. 04 

400,00 36 bydlení, komunální služby 

612 Zpracování PD investičních akcí a oprav 400,00 

37 ochrana životního prostředí 80,00 

80,00 

  427,00 
   92,36 

  100,00 
    0,00 

   35,00 
4 000,00 
  300,00 

233 Digitální povodňový plán města Stříbra 

REZERVA MĚSTA 
REZERVA RADY 
ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 
ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 
ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 
ÚČELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE 
ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 

CELKEM REZERVY 4 954,36 

výdaje c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 109 922,14 



 

 

Příloha D: Mapa  SO ORP Stříbro  

 



 

 

Příloha E: Dotazník 

Dobrý den,  

jmenuji se Alena Staňková a jsem studentkou třetího ročníku Fakulty ekonomické 

Západočeské univerzity v Plzni. Chtěla bych Vás požádat, abyste věnovali, prosím, 

několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Vyplnění Vám zabere 

maximálně 10 minut. Tento dotazník bude použit při zpracování mé bakalářské práce na 

téma „Analýza volnočasových aktivit v obci Stříbro“. Cílem je zjistit mínění obyvatel o 

nabídce volnočasových aktivit ve městě Stříbře a také analýza jejich potřeb a preferencí 

při trávení volného času. Dotazník je anonymní. Tímto Vám Děkuji za vyplnění.  

S pozdravem Alena Staňková 

1. Kolik hodin volného času máte ve všední den k dispozici? 

 nemám volný čas   méně než 1 hodinu  1-2 hodiny 

 2-3 hodiny   3-4 hodiny   4-5 hodin 

 5-6 hodin   6 a více hodin 

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

 nemám volný čas  méně než 1 hodinu  1-2 hodiny 

 2-3 hodiny   3-4 hodiny   4-5 hodin 

 5-6 hodin   6-8 hodin   8 a více 

3. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? (zaškrtněte maximálně 3 možnosti) 

 sport    odpočinek, relaxace   poslech hudby, rádia 

 četba    vzdělávání   sledování televize  

 internet, PC   nakupování   cestování 

 návštěva restaurací  zájmová činnost  

kultura (výstavy, divadlo apod.)   setkání s přáteli, rodinou 

zábava (diskotéky, bary, kina apod.)  jinak: 



 

 

4. Máte přehled o nabízených volnočasových aktivitách ve Stříbře? 

 rozhodně ano           spíše ano            nevím           spíše ne             rozhodně ne 

5. Připadá Vám nabídka volnočasových aktivit ve Stříbře dostatečná? 

 Ano 

 Ne  Co ve městě postrádáte? 

6. Využíváte k trávení volného času existující volnočasové aktivity či zařízení ve 

Stříbře? 

 Ano 

    Vypište prosím konkrétně, jaké to jsou: 

  

 

 

Ne 

 

7. Navštěvujete i jednorázové akce pořádané ve městě Stříbře? 

rozhodně ano           spíše ano           spíše ne             rozhodně ne 

     

8. Jste spokojeni s kvalitou nabídky volnočasových aktivit ve Stříbře? 

 Ano 

 Nemohu posoudit 

 Ne  Co byste zlepšili? 

 



 

 

9. Navštěvujete volnočasové aktivity i  jinde? 

 Ano kde: 

  jaké: 

 Ne 

 

10.  Jste? 

         Muž     Žena 

 

11. Kolik je Vám let? 

15 či méně   26-35 let   46-55 let  66 a více 

16-25 let    36-45 let  56-65 let 
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Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit v obci Stříbro. 

Hlavním cílem bylo analyzovat nabídku a poptávku po volnočasových aktivitách 

ve Stříbře a na základě získaných poznatků navrhnout zlepšující opatření. Analýza 

nabídky a poptávky probíhala formou sběru informací o stávajících aktivitách v obci 

a dále pomocí ankety v podobě dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno 

mezi obyvateli Stříbra. Navržená zlepšující opatření se poté týkají jak současných 

volnočasových aktivit a zařízení, tak i návrhů na vybudování volnočasových aktivit 

a zařízení v obci Stříbro chybějících. Celá bakalářská práce a výsledky anketního šetření 

budou předány vedoucím orgánům obce jako podklady pro další jednání o rozvoji 

volnočasových aktivit ve Stříbře. 
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STAŇKOVÁ, A. Analysis of the leisure time activities in Stříbro. Bachelor thesis. 
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The Bachelor thesis is focused on analysis of the leisure time activities in Stříbro. 

The main objective of this project was to analyse the supply and demand of the leisure 

time activities in the municipality Stříbro and suggested improvement measures, based 

on obtained facts. The analysis of supply and demand took form as the collecting of 

information about existing activities in the municipality at first and then as 

the questionnaire, which was carried out among the dwellers of Stříbro. Then 

the solutions were related to both types of activities - current leisure time activities 

and facilities as well as these, which are missing in Stříbro. The entire Bachelor thesis 

and results of the questionnaire will be presented to authorities of municipality Stříbro 

as a basis for the further discussions on the development of leisure time activities 

in Stříbro. 

 

 


