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ÚVODNÍ SLOVO
Město Kroměříž je významným kulturním a historickým centrem, od roku 1998 jsou kroměřížské zahrady a zámek zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Spádová oblast Kroměříže tak z hlediska cestovního ruchu překračuje hranice Zlínského kraje i České republiky. Svoji nezastupitelnou úlohu plní Kroměříž také
v oblasti sportu a volného času, město poskytuje zázemí a služby jak svým občanům, tak obyvatelům okolních obcí a měst v rámci své přirozené spádové oblasti.
Kroměříž je zároveň důležitým administrativním centrem, neboť má status obce s rozšířenou působnosti – do obvodu ORP spadá celkem 46 samostatných obcí
s celkovou populací necelých 69 tisíc obyvatel. Okres Kroměříž pak čítá téměř 106 tisíc obyvatel v 79 obcích.
V průběhu 70. a 80. let dvacátého století byly v Kroměříži vybudovány zimní stadion a krytý plavecký bazén, které jsou dodnes nejvýznamnějšími sportovními
zařízeními na území města, v těsné blízkosti se navíc nachází velkorysý fotbalový areál. Tato lokalita jihovýchodně od centra města představuje hlavní těžiště
sportovního vyžití v Kroměříži a má jednoznačný potenciál pro další rozvoj, zejména s ohledem na současný technický stav provozně náročných sportovních zařízení
a relativní blízkost rekreační oblasti Hrubého rybníka s cyklostezkou a letištěm.
Mezi další lokality sdružující více sportovišť se řadí především areál letního koupaliště Bajda s tenisovými kurty, hřišti pro nohejbal či beachvolejbal a sportovní areál
v Kotojedské ulici se sportovní halou a atletickým stadionem. Důležitou úlohu v rozvoji sportu sehrává také příspěvková organizace Sportovní zařízení města
Kroměříže, která je poskytovatelem nejvýznamnějších sportovišť. Sportovní infrastrukturu města tvoří rovněž síť sportovišť v areálech základních a středních škol,
sportovní zařízení spolků a rozsáhlá síť volně dostupných sportovišť v různých částech města. Nelze opomenout ani sportovní zařízení a služby komerčního sektoru
nebo síť cyklostezek, cyklotras a turistických stezek, které rovněž nabízí podmínky pro aktivní trávení volného času obyvatel. Potenciál z hlediska rozvoje sportu má
také řeka Morava, protékající v blízkosti centra města.
V současné době dochází ke společenským změnám, které se významně dotýkají také oblasti sportu a trávení volného času obyvatel. Mění se trendy ve sportovní účasti
a s tím související potřeby a nároky obyvatel na sportovní zařízení a služby. Právě samosprávy jsou nejčastějšími poskytovateli provozně náročných sportovních
zařízení, v tržním prostředí tak jsou nuceny usilovat o co nejefektivnější provoz, přičemž je třeba klást důraz nejen na ekonomickou, ale také společenskou efektivnost.
Města tak stojí často před nelehkým úkolem poskytovat odpovídající podmínky nejen sportovním organizacím, ale také těm občanům, kteří preferují neorganizované,
často velice neformální sportovní aktivity. Tento fakt představuje pro města také výzvu, jak co nejefektivněji využít různé, často nevyužívané, lokality pro potřeby
sportu či aktivního trávní volného času.
Z dílčích analýz a jejich syntézy vyplynuly konkrétní problémové oblasti, které se dotýkají rozvoje sportu v Kroměříži. Jedná se nejen o oblast sportovní infrastruktury,
ale také o institucionální zabezpečení sportu a jeho financování z rozpočtu města. Snažili jsme se tak formulovat směr v podobě vize, jakým by se měla Kroměříž ubírat
v následujících letech a zároveň specifikovat strategické cíle i konkrétní aktivity, které budou sloužit k postupnému naplňování plánu.
Formulovaná vize přesahuje svým rozsahem a finanční náročností pětiletý rámec, nicméně je důležitým předpokladem pro nastartování koncepčního rozvoje sportu
v Kroměříži reflektujícím především současný stav a potřeby sportovního hnutí, současné trendy ve sportu a potřeby obyvatel Kroměříže. Plán rozvoje sportu by tak
měl zajistit efektivní využití potenciálu, který sport městu nabízí.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem respondentům, kteří se zapojili do dotazníkového šetření a veřejné
diskuse k návrhové části. Poděkování patří také ředitelům základních a středních
škol za ochotu a spolupráci. Děkujeme představitelům sportovního hnutí, kteří
obětovali část volného času ve prospěch realizace tohoto dokumentu. Plán rozvoje
sportu města Kroměříže do roku 2025 by také nevznikl bez úzké spolupráce
s představiteli městského úřadu, kteří nám poskytli nezbytné podklady pro analýzu.
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JAKÝ BUDE PŘÍNOS DOKUMENTU PRO MĚSTO?
Hlavním přínosem dokumentu z dlouhodobého hlediska by mělo být navýšení sportovní účasti obyvatel a efektivní využití sportovní infrastruktury. To by mělo být
uskutečněno prostřednictvím srozumitelné vize, strategických cílů a konkrétních aktivit či opatření. Plán rozvoje sportu by měl být živým dokumentem
definujícím realistický směr rozvoje sportu, čímž by měl být maximalizován potenciál, který městu sport nabízí. Přínos dokumentu lze dále shrnout do několika bodů:










dokument bude sloužit jako podklad při strategickém rozhodování,
město bude reflektovat specifické potřeby organizací a různých skupin obyvatel,
podpora sportovních organizací bude motivující, transparentní a jasně zdůvodněná,
dotační systém nebude žadatelům zbytečně zvyšovat administrativní zátěž,
město bude otevřené sportovním iniciativám občanů a organizací,
sportovní zařízení budou využívána co nejefektivněji,
na parametrech nových sportovní zařízení či lokalit se budou podílet sportovní organizace,
město bude efektivněji využívat vlastních komunikačních kanálů k informovanosti a propagaci sportu,
Kroměříž se bude aktivně podílet na iniciování spolupráce a partnerství napříč sektory.

STRUKTURA DOKUMENTU
Plán rozvoje sportu má jednoduchou a srozumitelnou strukturu. Součástí úvodní fáze je analýza dalších strategických dokumentů a celkové shrnutí Plánu rozvoje
sportu. Analytická část je tvořena třemi hlavními oblastmi – analýzou financování sportu, sportovní účastí obyvatel kroměříže a sportovní vybaveností města.
Analytická část je zakončena SWOT analýzou, na níž navazuje návrhová část Plánu rozvoje sportu.

Úvodní slovo

Přínos dokumentu
Použité metody
Termín sport
Opodstatnění
podpory sportu

Související
strategické
dokumenty
Shrnutí plánu
rozvoje sportu

Základní
charakteristiky
města

Sportovní účast
dětí

Analýza aktérů

Sportovní účast
dospělých

Analýza
financování

Organizovaný
sport

Sportovní
infrastruktura
města
Sportovní
programy a akce

Návrhová a
implementační
část

Legislativní rámec

Analýza
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POUŽITÉ METODY A PŘÍSTUPY
V dokumentu byly použity především následující metody a nástroje:











obsahová analýza strategických dokumentů a veřejně dostupných dat,
dotazníkové šetření formou elektronického dotazníku na úrovni základních a středních škol (1 071 řádně vyplněných dotazníků),
dotazníkové šetření mezi dospělými formou elektronické a tištěné verze dotazníků (589 řádně vyplněných dotazníků),
dotazníkové šetření mezi obyvateli v terénu (306 respondentů),
formulář pro ředitele základních a středních škol (pro účely zpracování pasportu sportovních zařízení),
rozhovory se zástupci sportovního hnutí, městského úřadu a vedení města (37 rozhovorů v délce 30–40 minut),
vývojová analýza financování sportu z rozpočtu města,
komparace financování sportu s dalšími městy,
terénní šetření sportovních zařízení na území města,
SWOT analýza rozvoje sportu v Kroměříži.

HARMONOGRAM REALIZACE
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Srpen 2019:

analýza financování sportu,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
analýza strategických dokumentů,
šetření v terénu.

Září 2019:

komparace financování s dalšími městy,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
příprava dotazníkových šetření,
šetření v terénu.

Říjen 2019:

schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
dotazníková šetření ve školách a mezi veřejností,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
šetření v terénu.

Listopad 2019:

schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
zpracování výsledků dotazníkových šetření,
zpracování výsledků dalších analýz,
dokončení terénního šetření sportovních zařízení,
zpracování dokumentu do výsledné podoby.
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OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY SPORTU
TERMÍN SP ORT
K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy (Sports Council, 1993, s. 2), kterou využívá pro výzkumné účely také Evropská unie. Sport je tak chápán v rámci
Plánu rozvoje sportu jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice
a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.

ROLE SPORTU VE SPOLEČNOSTI
Proč by mělo město ze svého rozpočtu podporovat sport? Za hlavní opodstatnění veřejné podpory sportu jsou dle ekonomických teorií považovány sociální
spravedlnost a efektivnost, vyplývající z tržních selhání, neboť trh nereflektuje veškeré společenské přínosy sportu. V českém prostředí bývá častěji užíván termín
veřejné prospěšnosti.1 Naopak omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti řízení nebo realizace
osobních či politických zájmů. Právě výše uvedené aspekty posilují opodstatnění pro strategické přístupy k rozvoji sportu na lokální úrovni.
ZDRAVOTNÍ HLEDISK O
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory sportu. Sedavý životní styl je rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně
kardiovaskulárních chorob. Navíc existuje spojitost mezi pohybovou aktivitou a délkou života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali vést aktivnější život,
deklarují, že se cítí lépe a těší se vyšší kvalitě života. Pohybová aktivita je spojena také s psychologickými přínosy – sport zlepšuje kontrolu nad příznaky úzkosti
a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření, budování sebevědomí, sociální interakci a integraci. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí,
že sportující lidé snáze adaptují zdravé životní návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci. Dobrý zdravotní
stav obyvatel vede ke snižování nákladů ve zdravotnictví a sociálních službách, sport je tak efektivním nástrojem, jak podporovat dobrý zdravotní stav obyvatel
a zároveň snižovat tyto náklady.
SOCIÁLNÍ INKLUZE A EXKLUZE
Problematika sociální inkluze a exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény: s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu a s lokalitami
s nedostatečnou sportovní vybaveností. Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje nejlépe fenomén sportu pro všechny, zaměřený
na rovné příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení odpovídající poptávce a potřebám obyvatel. V souvislosti s tímto významem sociální inkluze bývá často
uváděn sport jako nástroj začleňování handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných osob.
ROZVOJOVÁ DI MENZE SPO RTU A CESTOVNÍ RUCH
V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím sportu stát místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele,
ale v mnoha případech mají potenciál stát se také nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy, kdy lidé za účelem sportování využívají často
přirozených přírodních podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality právě pro potřeby sportu a volnočasových aktivit.

Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje města. Jeho potenciál souvisí zejména s realizací atraktivní infrastruktury, s využitím specifického podnebí,
krajinného rázu nebo s pořádáním sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu. Prostřednictvím sportovních akcí či sportovní reprezentace se zvyšuje
povědomí o městu u jeho návštěvníků, navíc vysoká účast při sportovních akcích přináší městu další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti obyvatel. Sport lze dále
využít k iniciování různých forem mezisektorového partnerství.
1 Viz zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Roli obcí při podpoře a rozvoji sportu vymezuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Zákon definuje
postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků
při podpoře sportu.
§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně:
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost
občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. § 6 pak definuje
jeho obsah:
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také
určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Z hlediska poskytování dotací a provozování sportovních zařízení jsou zásadní legislativní úpravou zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění.
K dalším relevantním normám patří zejména:
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.
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SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Následující kapitola se nejprve zabývá strategickými dokumenty na vyšší úrovni, které mají přímý či nepřímý vliv na Plán rozvoje sportu města Kroměříže do roku
2025. Jednotlivé části postupně prezentují strategické dokumenty na úrovni Evropské unie, státu a kraje. Hlavní pozornost je následně věnována dalším strategickým
dokumentům města, které mají přímý vliv na formulaci návrhové části dokumentu.

SPORT A EVROPSKÁ UNIE
SPORTOVNÍ POLITIK A E U
Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování
spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní
rozpočtová položka na podporu projektů a mezinárodních sítí v oblasti sportu.2

Dne 23. května 2017 přijala Rada pro školství, mládež, kulturu a sport nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2017–2020). Ten definoval následující obecné cíle:
a) integrita sportu s důrazem na řádnou správu, ochranu mladistvých, boj proti manipulaci s výsledky zápasů, dopingu a korupci,
b) hospodářský rozměr zaměřený na inovaci v oblasti sportu a sport a jednotný digitální trh,
c) sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, sdělovací prostředky, životní prostředí, zdraví, vzdělávání a sportovní diplomacie.
Evropská unie dále využívá jako nástroje sportovní politiky následující akční programy: Erasmus+, Evropský týden sportu a Sport a migranti.
POKYNY EU
V roce 2008 vydala EU dokument Physical Activity Guidelines,3 který vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu. Záměrem sportovní politiky obcí by mělo být
zvyšování účasti ve sportu všech skupin obyvatel. Předpokladem je dle EU efektivní provoz sportovišť s eliminováním bariér vstupu, financování jejich výstavby,
rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně přístupných ploch pro neformální aktivity. Za tímto účelem by měly být určeny potřebné zdroje a definováni
klíčoví aktéři rozvoje sportu. EU vymezuje následující opatření, která mají obce a města provádět k zajištění výše definovaných cílů:






vypracovat soupis sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat, eventuálně společně se sportovními organizacemi,
zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit (infrastruktura a veřejná doprava),
zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost pohlaví a na rovné příležitosti pro každého,
podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, například specifických sportovních akcí a různých alternativ
k organizovanému sportu,
 organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků k pravidelné pohybové aktivitě,
 pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených na podporu PA a účasti ve sportu obyvatel se sedavým způsobem života,
 rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat podporu, poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity,
se zaměřením na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.
2 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/143/sport
3

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eu-physical-activity-guidelines-2008.pdf
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SPORTOVNÍ STRATEGIE ČR
SPORT

2025

Sport 20254 je strategickým dokumentem schváleným vládou. Koncepce prezentuje „směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle
i podmínky naplnění“. Cílem koncepce je „zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce,
respektovaly tradici i sportovní politiku EU“. Koncepce definuje horizontální priority, které by „měly být zohledněny mimo jiné při tvorbě strategických záměrů
samospráv“.
Jedná se o následující priority:
- zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
- zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,
- transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,
- rovné příležitosti,
- spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,
- podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.

- zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,
- snižovat ekonomickou spoluúčast rodin,
- aktivní boj proti negativním jevům ve sportu,
- meziresortní a mezisektorový přístup,
- zapojení sport. odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv,

Dokument vymezuje dále strategické oblasti, v jejichž rámci jsou definovány strategické cíle:
Oblast 1 Rozvoj sportu pro všechny
Podporovat rozvoj sportovních klubů a jednot
Posilovat roli regionálních a místních sportovních center
Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu
Podporovat masové propagačně-motivační akce
Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny
dětí a mládeže
Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komun. života, zejména na lokální úrovni
Oblast 2 Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců
Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí
Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace
Podporovat výkonnostní sport dospělých

Oblast 5 Obnova a budování sportovních zařízení
Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ
Obnovovat a rozvíjet školní sport. infrastruktury
Rozvíjet univerzitní sportovní areály
Vybudovat strategickou infrastrukturu pro reprezentaci a RTC pro přípravu mládeže
Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů
Oblast 6 Sport handicapovaných
Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci

Oblast 7 Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR
Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech
Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními svazy
Oblast 3 Rozvoj školního a univerzitního sportu
Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů
Navyšovat počty hodin pohyb. aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních SK Podporovat úspěchy reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR
Inovovat systém školních sportovních soutěží
Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež
Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty
Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry
Stabilizovat a rozšiřovat systém soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů
Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců
Oblast 4 Odbornost ve sportu
Vybudovat sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe
Oblast 8 Komerční sport
Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu
Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události
Posílit odborné vedení dětí
Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti

4

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZLÍNSKÉHO KRAJE A SPORT

V rámci analýzy strategických dokumentů Zlínského kraje jsme se zaměřili na Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji a Strategii rozvoje Zlínského
kraje 2030. Zatímco Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu byla zpracována již v roce 2012, Strategie rozvoje Zlínského kraje byla dokončena v letošním roce 2019.
KONCEPCE ROZVOJE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU VE ZLÍNSKÉ M KRAJI
Zpracovatelem byla Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Koncepce formuluje mimo jiné následující slabé stránky kraje v oblasti sportu:






pokles výše výdajů do oblasti sportu poskytovaných Zlínským krajem z rozpočtu v posledních letech (2009–2011),
z pohledu počtu registrovaných sportovních klubů v rámci ČSTV přepočteného na počet obyvatel patří Zlínský kraj k podprůměrným krajům,
podíl mládeže na celkovém počtu registrovaných členů ČSTV činí za celý Zlínský kraj 22,8 %, což je pod průměrem za celou ČR (28,3 %),
spíše podprůměrné postavení okresu Kroměříž ve většině sledovaných ukazatelů vybavenosti sportovními a tělovýchovnými zařízeními.

Vize rozvoje tělovýchovy a sportu byla formulována následovně:
Zlínský kraj bude v roce 2020 území nabízející široké možnosti sportovního vyžití pro všechny aktivní sportovce, obyvatele či návštěvníky, a to v moderních zařízeních
splňujících všechny požadavky na tato zařízení kladené. Speciální pozornost přitom bude věnována specifickým cílovým skupinám, jako jsou např. talentovaní mladí
sportovci nebo zdravotně postižení. Rozvoj a propagace oblasti sportu a tělovýchovy budou organizačně zajišťovány na základě široké spolupráce krajské samosprávy,
sportovních organizací, samospráv, školských zařízení a dalších zainteresovaných aktérů. Koncepce dále formuluje tyto strategické cíle a priority:
Strategický cíl A Zajištění široké nabídky sportovních aktivit
Priorita A.1
Sport pro všechny
Priorita A.2
Sport ve školských zařízeních
Priorita A.3
Výchova talentů, vrcholový sport a reprezentace
Strategický cíl B

Zajištění úplné a kvalitní sportovní infastruktury

Priorita B.1
Priorita B.2

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví Zlínského kraje
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiných subjektů

Strategický cíl C

Spolupráce v oblasti sportu a jeho propagace

Priorita C.1
Priorita C.2

Spolupráce subjektů aktivních v oblasti sportu
Propagace a společenská podpora sportu

STRATEGIE ROZVOJE ZL ÍNSKÉHO KRAJE 2030
Jedním z nástrojů rozvoje sportu Zlínského kraje je Fond mládeže a sportu, který byl zřízen k poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu aktivit v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu. V rámci Specifického cíle 3.5 (Zajistit vyvážený rozvoj území) je formulováno následující opatření pro oblast sportu:

Podpora a rozvoj sportovních aktivit – rozvoj sportovních aktivit na rekreační úrovni, při zajištění odpovídající infrastruktury i kompetentního personálního vedení,
představuje zásadní přínos pro rozvoj občanských aktivit a jejich rozmanitosti. Představují současně přirozenou základnu pro rozvoj výkonnostního a vrcholového
sportu, který má v České republice obrovskou tradici. Některá sportovní odvětví na vrcholové úrovni se však nacházejí ve fázi útlumu a systematický rozvoj sportovních
aktivit může v dohledné době vést k dosažení zvratu. Implementace Strategie bude zajišťována prostřednictvím dvouletých Plánů rozvoje. Plán rozvoje 2019 formuluje
následující aktivity:
Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (alokace 4 mil. Kč),
Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel (3 mil. Kč),
Činnost a rozvoj mládežnického sportu, (17,5 mil. Kč).
Nad rámec výše uvedených aktivit podporuje pravidelně Zlínský kraj také významné investiční akce v různých městech kraje.
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA A SPORT
Cílem této části bylo identifikovat pozici sportu ve strategických dokumentech města, předmětem analýzy byl hlavní strategický dokument – Strategický plán města
Kroměříže, který byl zpracován pro období 2010–2020.
STRATEGI CKÝ P LÁN MĚST A K ROMĚŘÍŽE
V rámci analytické části dokumentu je sport zařazen do oblasti Sociální prostředí a lidské zdroje. Analytická část zdůrazňuje vytváření podmínek pro všechny, zejména
starších a zdravotně znevýhodněných osob. Město Kroměříž má dle analýzy z roku 2010 k dispozici kvalitní sportovní infrastrukturu. K dispozici bylo celkem
17 tělocvičen a 22 stadionů či jiných sportovních ploch (hřišť). Všechny sportovní areály a sportovní zařízení byly buďto přímým vlastnictvím města Kroměříže nebo
ve vlastnictví různých organizací. Ve městě byla rovněž sportovní zařízení v soukromém vlastnictví (bowling, kuželna, tenisové kurty, sportcentra).

SWOT analýza uvádí mezi silnými stránkami města Kroměříže v oblasti sportu mimo jiné:
 dostatek sportovišť,
 kvalitní klubovou základnu,
 pravidelné regionální i nadregionální sportovní akce.
Naopak mezi slabé stránky města bylo zařazeno:
 zastarávání sportovišť,
 nevyhovující plavecký bazén a zimní stadion,
 nedostatek cyklostezek či relaxačních zón.
V návrhové části jsou formulovány v rámci prioritní osy Vzdělávání a volnočasové aktivity následující priority:
Sportovní aktivity
Rozvojem infrastruktury pro sport, kde je v rámci plánu intenzivně vnímán nevyhovující stav řady sportovišť, zejména pak krytého bazénu a zimního stadiónu,
ve městě rovněž dlouhodobě chybí moderní víceúčelová hala. Rovněž je nutno propagovat sportovní aktivity a budovat nové prostory pro provozování rekreačního
sportu, ať už se jedná o venkovní hřiště či vhodně upravené „přírodní sportoviště“.
Podpora aktivního trávení volného času
Aktivity napomáhající neformálnímu vzdělávání a aktivnímu trávení volného času. Zde jsou jako palčivé vnímány problémy nevyhovující infrastruktury, zejména
dlouhodobě problematický stav letního koupaliště Bajda, zázemí pro letní kulturní akce či absence prostor vhodných pro setkávání mladých lidí. Rovněž je nutno klást
důraz na podporu a rozvoj činností pro volný čas, ať už se jedná o akce jednorázové, nebo dlouhodobě se opakující.
Plán pak formuluje následující opatření a aktivity:
Opatření: Rozvoj sportovní infrastruktury
Příklady aktivit: Vybudování víceúčelové haly
Rozvoj „sportovní zóny“ (bikepark, skatepark)
Modernizace krytého bazénu
Modernizace zimního stadionu
Vybudování hřišť v místních částech (Bílany, Trávník, Postoupky, Hradisko, Drahlov)
Opatření:

15

Podpora rekreačních sportů

Příklady aktivit:

Podpora propagace sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
Revitalizace Lesoparku Barbořina s rozhlednou
Naučná stezka – Korytná
PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE DO ROKU 20 25
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ
OKRES KROMĚŘÍŽ
Okres Kroměříž leží v severozápadní části Zlínského kraje, svojí východní hranicí sousedí s dalšími okresy Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště. Rozlohou i počtem obyvatel
je vůbec nejmenším okresem Zlínského kraje, přičemž tvoří pouze 20 % jeho území. Okres Kroměříž sousedí na severu s krajem Olomouckým a na jihozápadě
s Jihomoravským krajem. Severní část okresu lemují kopce Hostýnských vrchů, v jižní části se rozprostírají Chřiby. Zemědělská půda pokrývá 61 % celkové rozlohy,
lesy představují 27 %. Územím okresu protéká řeka Morava, do které se vlévají na území města nebo v jeho bezprostřední blízkosti menší přítoky – Haná, Kotojedka,
Moštěnka a Rusava. Na území okresu se také nachází relativně vysoký počet rybníků. Okres Kroměříž patří k teplejším oblastem v rámci celé republiky s průměrným
srážkovým úhrnem. Reliéf krajiny v okolí Kroměříže má spíše nížinný ráz. Geograficky se území rozkládá v Hornomoravském úvalu podél řeky Moravy, podíl
zemědělské i orné půdy je druhý nejvyšší v rámci celého kraje.
Kroměřížsko je regionem s vysokým potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Mezi nejvýznamnější turistické cíle patří především Arcibiskupský zámek, Květná
a Podzámecká zahrada v Kroměříži, které jsou od roku 1995 zařazeny mezi Národní kulturní památky České republiky a od prosince 1998 zapsány na Listinu světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky. Pro soustředění bohatého
kulturního a vzdělávacího kapitálu byla Kroměříž od 19. století nazývána Hanáckými Athénami.

POPULAČNÍ VÝVOJ
Na Grafu 1.1 jsme se pokusili zachytit vývoj počtu obyvatel okresu Kroměříž, správního obvodu ORP a samotného města. Od roku 2010 se počet obyvatel města snížil
pouze o 1 %, zatímco v případě ORP byl pokles 2 % a okres Kroměříž zaznamenal pokles přes 2 %. Graf 1.2 demonstruje vývoj věkové struktury. V roce 2010 byl podíl
obyvatel starších 65 let na úrovni 17 %, v roce 2018 to již bylo téměř 22 % – absolutní počet nejstarších obyvatel se zvýšil ve sledovaném období o téměř 1 200 osob.
V rámci celé ČR je podíl pod úrovní 20 %. Pozitivní je zjištění, že se od roku 2010 zároveň zvýšil absolutní počet obyvatel v kategorii 0–14 o více než 500 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel Kroměříže byl k 31.12. 2018 43,9 let, v případě okresu byl průměrný věk 43,2 a v rámci Zlínského kraje byl na úrovni 43,1 let.
Graf 1.1 Vývoj počtu obyvatel
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Graf 1.2 Vývoj věkové struktury obyvatel Kroměříže
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AKTÉŘI ROZVOJE SPORTU
Následující schéma demonstruje prostředí rozvoje sportu v Kroměříži a přehled aktérů, kteří přímo či nepřímo do oblasti rozvoje sportu vstupují. Hlavním záměrem
je identifikovat všechny současné i potenciální aktéry, kteří se podílejí, nebo mohou v budoucnu podílet na rozvoji sportu.

STÁT
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU
Následující kapitola se zabývá financováním sportu. Úvodní část je věnována principům a objemu financování ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT. Hlavní
pozornost je dále věnována financování sportu z rozpočtu města.

FINANCOVÁNÍ SPORTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Celkem by mělo být do oblasti sportu v roce 2020 alokováno z rozpočtu MŠMT 7,25 mld. Kč. V případě těchto prostředků jsme se zaměřili na možnosti financování
sportovních investic pro rok 2020. Výzva V5 cílí na podporu sportovní infrastruktury v majetku spolků, výzva V6 je určena územním samosprávným celkům (ÚSC).
Cíle výzev:

Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními
a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní
veřejnost.
Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se
zájmy ochrany přírody.

Věcné zaměření výzev:

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice,
ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.

VÝZVA V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ
Alokace pro výzvu:
1,4 mld. Kč
Limity poskytnuté dotace:
min. 4 mil. Kč – max. 30 mil. Kč.
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:
minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.
VÝZVA V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
Alokace pro výzvu:
Limity poskytnuté dotace:
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:

500 mil. Kč
min. 15 mil. Kč – max .40 mil. Kč.
minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Můj klub
Pro kroměřížské sportovní spolky má z hlediska státního rozpočtu největší význam Výzva Můj klub, která je zaměřena na podporu činnosti spolků se zaměřením
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku, údržbu a provoz sportovních zařízení. Celkový objem
alokace Výzvy pro rok 2020 byl stanoven na úroveň 1 500 mil. Kč.
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE
Tato kapitola je zaměřena na analýzu financování sportu z rozpočtu města. Pro potřeby analýzy rozumíme financováním sportu prostředky, které směřují z rozpočtu
města do následujících oblastí:5
a) dotace v rámci dotačních titulů z rozpočtu města:
„dotace sport“,
b) provozní výdaje na sportovní zařízení pod správou SZMK:
„provozní výdaje sport“,
c) investiční výdaje do sportovní infrastruktury města:
„investice sport“.
Co se týče první skupiny, dotace sport, byly pro rok 2019 dotační programy na podporu sportu z rozpočtu města strukturovány následovně:
Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit žadatele v oblasti sportu a volnočasových
aktivit. Dotace je určena na podporu aktivit přispívajících ke sportovní a zájmové činnosti obyvatel i návštěvníků města.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města:
I. výzva ve výši 900.000 Kč
II. výzva ve výši 200.000 Kč
Kritéria pro hodnocení žádostí:
a) administrativní soulad
Kontrola odevzdání žádosti ve stanoveném termínu a kontrola formálních náležitostí žádosti. V případě, že žádost nebude splňovat formální náležitosti ani
po lhůtě stanovené k doplnění, administrátor navrhne komisi pro danou oblast žádost vyřadit.
b) hodnocení komise dané oblasti
Každý člen komise přidělí každé žádosti o dotace své vlastní bodové hodnocení. Výsledné bodové hodnocení se vypočte jako aritmetický průměr všech
zpracovaných hodnocení.
Členové komise nesmí posuzovat a hodnotit žádosti o dotace, u nichž mají střet zájmu.
Subkritéria:





soulad žádosti o dotaci se zaměřením na danou oblast 0–5 bodů
odborná kvalita žádosti, přiměřenost rozpočtu 0–20 bodů
vliv realizace aktivit na občany a návštěvníky města 0–10 bodů
počet dětí v organizaci/oddíle 0–30 bodů

Nad rámec výše uvedených dotací jsou přidělovány nekriteriální přímé dotace následujícím subjektům: ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s., T.J. Sokol Kroměříž,
SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s. a HK Kroměříž z.s. V roce 2018 byl celkový objem těchto dotací 2 780 000 Kč.

5

Zdrojem dat byly podklady MěÚ Kroměříž, závěrečné účty města a výkazy FIN 2-12.
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Graf 2.1 Vývoj struktury prostředků do oblasti sportu (Kč)
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Graf 2.1 naznačuje vývoj financování sportu
v posledních letech v rámci výše definovaných
oblastí podpory sportu. Ve sledovaných letech se
zvýšily jak dotace, tak provozní výdaje SZMK. Od
roku 2015 do roku 2018 město investovalo
celkem 26,3 mil. Kč. Na Grafu 2.2 níže jsou
demonstrovány
nejvýznamnější
investice.
Z vývoje v posledních letech je tak zřejmé, že se
město soustředilo především na rozvoj volně
dostupných hřišť v místních částech.
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Graf 2.2 Sportovní investice (Kč)
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KOMPARACE FINANCOVÁNÍ SPORTU S DALŠÍMI MĚSTY
V další části jsou prezentovány výsledky komparace financování sportu s dalšími městy. Předmětem zájmu byly znovu oblast dotací, provozních výdajů a sportovních
investic. Města jsou v Tabulce 2.1 seřazena podle počtu obyvatel. Kroměříž se tak blíží průměrné velikosti v rámci ostatních měst
Tabulka 2.1 Přehled financování sportu v populačně srovnatelných městech (Kč)
Město

Počet
obyvatel

Celkové výdaje
rozpočtu

Běžné výdaje
rozpočtu

Sportovní
investice

Provozní výdaje na
sportovní zařízení

Dotace sport

Celkové výdaje
sport

Břeclav

34 704

733 734 000

542 176 700

21 912 800

17 282 300

15 214 000

54 409 100

Tábor

34 456

1 013 432 000

712 844 000

108 424 000

28 689 020

27 926 000

165 039 020

Příbram

32 642

785 830 267

664 629 780

34 855 684

24 437 000

16 893 000

76 185 684

Kolín

31 690

1 003 010 312

761 134 362

20 978 646

17 871 180

25 462 167

64 311 993

Písek

30 351

1 003 285 172

495 883 499

18 833 237

20 780 283

10 742 500

50 356 020

Kroměříž

28 816

592 914 891

540 635 859

4 618 761

23 455 000

3 972 862

32 046 623

Vsetín

26 092

687 951 879

444 037 144

34 525 900

14 410 000

16 995 500

65 931 400

Uherské Hradiště

25 212

757 101 500

531 120 000

1 741 000

15 210 500

9 019 000

25 970 500

Litoměřice

24 001

574 970 885

476 880 765

7 606 932

32 383 830

16 693 000

56 683 762

Průměr

29 774

794 692 323

574 371 345

28 166 329

21 613 235

15 879 781

65 659 345

Graf 2.3 zachycuje srovnání běžných výdajů do oblasti sportu (provozní výdaje a dotace) a sportovních investic. Kroměříž se tak v rámci této analýzy řadí k městům
s nejnižšími běžnými výdaji i nízkým objemem sportovních investic.
Graf 2.3 Objem finančních prosředků do oblasti sportu
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Struktura běžných výdajů do oblasti sportu je ilustrována na Grafu 2.4. Z výsledků vyplývá, že má Kroměříž absolutně nejnižší objem dotací sportovním organizacím.
Provozní výdaje SZMK jsou naopak mírně nadprůměrné, což může být částečně odrazem provozní náročnosti a stářím sportovních zařízení. Podíl sportovních dotací
na běžných výdajích rozpočtu byl v Kroměříži v roce 2018 na úrovni 0,7 %, což je velmi nízký v rámci celé ČR.
Graf 2.4 Struktura běžných výdajů do oblasti sportu
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Jelikož jsou ve všech městech součástí sportovních dotací také přímé (nekriteriální) dotace na podporu vrcholového sportu či preferovaných sportů, rozhodli jsme
se podle tohoto hlediska ilustrovat strukturu dotací v jednotlivých městech. Z analýzy vyplývá, že v Kroměříži je podpora absolutně nejnižší jak v případě
nekriteriálních dotací, tak v případě ostatních, které jsou alokován prostřednictvím sportovní komise.
Graf 2.5 Struktura sportovních dotací
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SPORTOVNÍ ÚČAST DĚTÍ A MLÁDEŽE
Následující část je věnována vztahu ke sportu a sportovním aktivitám dětí a mládeže. Nejprve jsou shrnuty poznatky prezentované v Národní zprávě o pohybové aktivitě
českých dětí a mládeže z roku 2018,6 hlavní část kapitoly vychází z výsledků původního dotazníkového šetření na základních a středních školách v Kroměříži.

NÁRODNÍ ZPRÁVA O POHYBOVÉ AKTIVITĚ ČESKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Hlavní poznatky a doporučení Národní zprávy lze shrnout do následujících bodů:
 děti a dospívající by měli vykonávat nejméně hodinu středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity každý den,
 děti a dospívající by neměli trávit ve volném čase více než dvě hodiny denně sledováním televize nebo multimediálního obsahu na internetu, hraním her
na počítači a mobilních zařízeních anebo jakoukoliv jinou zábavnou činností na těchto zařízeních,
 22 % dospívajících vykonává doporučené množství pohybové aktivity, tj. 60 minut středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity za den,
 62 % dospívajících se ve svém volném čase věnuje organizované pohybové aktivitě a sportu,
 27 % dětí a dospívajících se ve svém volném čase věnuje neorganizované pohybové aktivitě více než dvě hodiny denně,
 59 % dětí a dospívajících využívá pro přepravu z místa bydliště do školy aktivních forem transportu s preferencí chůze nebo jízdy na kole,
 79 % dospívajících tráví svůj volný čas sledováním televize, hraním her a sledováním multimediálního obsahu na počítači, herních konzolích nebo mobilních
zařízeních, a to více než dvě hodiny každý školní den,
 59 % dospívajících realizuje pohybovou aktivitu společně s rodiči alespoň jedenkrát za týden, podporu přátel a svých vrstevníků k tomu být pohybově aktivní
vnímá celkově naprostá většina dospívajících,
 většina základních a středních škol v ČR disponuje zařízením, materiálním vybavením a kvalifikovanými pedagogy pro efektivní vzdělávání v oblasti pohybové
aktivity a vytváří příznivé prostředí podporující pohybovou aktivitu svých žáků.
Zpráva dále formuluje následující doporučení pro rodiče dětí:
 buďte aktivní společně se svými dětmi,
 jděte svým dětem příkladem – začněte chodit do práce pěšky nebo pravidelně sportovat,
 poskytněte svým dětem dostatek příležitostí pro aktivní hraní s jejich kamarády,
 podporujte své děti v pravidelném sportování, mluvte s nimi o jejich úspěších, ale i neúspěších,
 zapojte své děti do společných domácích prací,
 stanovte si se svými dětmi pravidla pro používání tabletů, mobilních telefonů a počítačů v jejich volném čase.
A doporučení pro ředitele škol:
 vytvářejte možnosti pro aktivní trávení školních přestávek a volných hodin,
 začleňte pohybové chvilky do vyučovacích hodin,
 organizujte nepovinné kurzy a motivujte děti k účasti,
 inovujte vybavení a pomůcky pro sportovní a pohybové aktivity, aby odpovídaly preferencím dětí,
 snažte se tvořit obsah hodin tělesné výchovy tak, aby byly do aktivit zapojeny všechny děti,
 podporujte učitele v dalším vzdělávání zaměřeném na podporu aktivního životního stylu,
 umožněte dětem využívat sportoviště v areálu školy před nebo po vyučování,
 poskytněte dětem bohatou nabídku pohybových kroužků pro aktivní trávení jejich volného času.
6 Úplné znění zprávy dostupné zde: https://activehealthykids.upol.cz/
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V KROMĚŘÍŽSKÝCH ŠKOLÁCH
Dotazníkové šetření probíhalo na přelomu září a října 2019, osloveny byly všechny kroměřížské základní a střední školy. Celkem se do šetření zapojilo 1 071 chlapců
nebo děvčat. Strukturu vzorku podle věku demonstruje Graf 3.1, rozdělení podle bydliště je znázorněno na Grafu 3.2. Nejvýraznější rozdíl v podílu chlapců a dívek byl
v kategorii 15-17 let, ostatní kategorie měly relativně stejné zastoupení. Bydliště v Kroměříži deklarovalo celkem 441 dětí, dalších 316 uvedlo, že bydlí velmi blízko.
Vzhledem k tomu, že Kroměříž plní úlohu spádového centra i pro okolní města a obce, pracovali jsme ve většině případů také s daty, která reprezentují chlapce a dívky
s bydlištěm v blízkém okolí.
Graf 3.1 Struktura vzorku podle pohlaví a věku
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Graf 3.2 Struktura vzorku podle bydliště
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Na následujících grafech je znázorněno, jak často dívky (Graf 3.3) a chlapci (Graf 3.4) sportují. Respondentů jsme se zeptali, jak často sportují (kromě hodin tělesné
výchovy). Zatímco u chlapců dochází s rostoucím věkem ke snižování frekvence sportovních aktivit (sportuji jen několikrát za měsíc) jen nepatrně, v případě dívek je
pokles značný, zejména po 15. roku, kdy více než třetina dívek již nesportuje, nebo sportuje jen několikrát měsíčně, po 18. roku je podíl těchto dívek již na úrovni 53 %,
což je výrazně vyšší podíl také v kontextu celé ČR. Alespoň 3x týdně sportuje téměř polovina nejmladších chlapců a dívek, ale pouze necelá pětina dívek starších 15 let.
Graf 3.4 Frekvence sportovních aktivit chlapců

Graf 3.3 Frekvence sportovních aktivit dívek
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Dále nás zajímalo, zda děti a mládež sportují organizovaně, nebo preferují spontánní sportovní aktivity mimo prostředí sportovních klubů. Výsledky jsou znovu
zachyceny zvlášť pro dívky (Graf 3.5) a chlapce (Graf 3.6). Z Grafu 3.5 je zřejmé, že dívky s rostoucím věkem preferují stále ve větší míře neorganizované aktivity.
Pozoruhodné je zjištění, že již v kategorii od 9. roku více než 40 % sportujících dívek a téměř 34 % chlapců sportuje mimo prostředí organizovaného sportu. Také
v porovnání s dalšími městy je výraznější podíl chlapců, kteří sportují neorganizovaně. V případě nejstarších kategorií nad 18 let sportuje organizovaně již jen přibližně
20 % sportujících dívek a 37 % chlapců.
Graf 3.5 Forma sportovních aktivit dívek

Graf 3.6 Forma sportovních aktivit chlapců
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Graf 3.7 a Graf 3.8 demonstrují členství ve spolcích u sportujících dívek a chlapců s bydlištěm v Kroměříži nebo blízkém okolí. Data mají tak obdobný charakter jako
výsledky na předcházejících grafech. Zatímco je členkou alespoň jednoho spolku v Kroměříži polovina nejmladších dívek, v případě dívek starších 15 let je to již jen
necelých 20 %. Podíl sportujících chlapců, kteří nejsou členy sportovních spolků se zvyšuje z 30 % v nejmladší kategorii až na necelých 50 % v kategorii 18 a více.

Graf 3.7 Členství dívek ve sportovních spolcích
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Graf 3.8 Členství chlapců ve sportovních spolcích
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Graf 3.9 ilustruje popularitu sportovních aktivit, kterým se respondenti věnují, data jsou demonstrována zvlášť pro chlapce a dívky. Na grafu jsou zachyceny pouze
ty sporty, které dosáhly minimální četnosti 5, výsledky jsou znovu znázorněny pouze za ty respondenty, kteří uvedli, že bydlí v Kroměříži nebo blízkém okolí. U dívek
je zřejmá dominance individuálních sportů – prvních dvanáct nejoblíbenějších sportů mezi dívkami je individuálních. V kontextu českých měst se těší velmi vysoké
popularitě tanec, gymnastika, in-line bruslení a badminton. Relativně vysoké zastoupení mělo mezi dívkami také bruslení, atletika, fotbal, hasičský sport nebo stolní
tenis. V případě chlapců jsou kromě cyklistiky a běhu nejpopulárnějšími sporty zejména fotbal, workout a florbal. V kontextu ČR dosahuje relativně vysokého podílu
také parkour, bike nebo box.
Graf 3.9 Sportovní aktivity chlapců a dívek
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Dále nás zajímalo, z jakého důvodu děti nesportují. Graf 3.10 zachycuje subjektivní odpovědi těch respondentů, kteří uvedli, že nesportují nebo sportují jen několikrát
za měsíc. S ohledem na potřeby tohoto dokumentu jsou znovu zachyceny jen odpovědi dívek a chlapců s bydlištěm v Kroměříži nebo blízkém okolí.
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Graf 3.10 Subjektivní bariéry sportovní účasti
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Děvčatům a chlapcům jsme také položili otázku, zda jim v Kroměříži chybí nějaká sportoviště. Výsledky jsou zachyceny na Grafu 3.11 zvlášť pro chlapce a dívky. Většina
respondentů uvedla, že jim žádné sportoviště nechybí (celkem 297 z 500 odpovědí). Nejčastěji pak děti uváděly absenci sportovní haly, aquaparku nebo podmínek
pro workout. Chlapci relativně často uváděli také skatepark a parkour.
Graf 3.11 Absence sportovních zařízení
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Nakonec jsme se respondentů tázali, zda jsou nespokojeni se stavem sportovních zařízení nebo sportovních lokalit v Kroměříži. Výsledky jsou demonstrovány
na Grafu 3.12. Většina chlapců a dívek opět vyjadřovala spokojenost (celkem 276 respondentů). Ostatní deklarovali nespokojenost se stavem plaveckého bazénu,
zimního stadionu, Pionýrské louky, koupaliště Bajda nebo atletického stadionu.

Sportovní zařízení

Graf 3.12 Nespokojenost se stavem sportovních zařízení
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SPORTOVNÍ ÚČAST DOSPĚLÝCH OBYVATEL
EUROBAROMETER 2018
V souvislosti s rozvojem moderních technologií a rostoucí úlohou sociálních sítí se v průběhu posledních let významně změnily způsoby, jak člověk tráví svůj volný čas,
mění se také potřeby a nároky obyvatel na sportovní vybavenost měst. Významně roste průměrný věk obyvatelstva, zvyšuje se tak podíl nejstarších skupin populace,
což je patrné také v případě Kroměříži.
V České republice, v kontextu dosud uskutečněných výzkumů na úrovni středně velkých měst, lze identifikovat trendy účasti ve sportu u různých skupin obyvatel.
Dospělí sportující muži nejčastěji běhají, jezdí na kole, hrají fotbal, florbal, plavou nebo navštěvují posilovnu, ženy také nejčastěji běhají, plavou, dále, podobně jako
dívky po 15. roku, preferují fitness, cyklistiku a in-line bruslení. Mezi nejčastější bariéry sportovní účasti u dospělých mužů patří stav zařízení, nízká informovanost
a pocit, že nemají kde sportovat. Ženy uvádějí jako hlavní důvody nedostatek času, nízkou informovanost a pocit, že nemají s kým sportovat.
Aktuální trendy sportovní účasti dospělé populace ČR lze ilustrovat na výsledcích šetření Eurobarometer7 uskutečněného v roce 2017, poznatky lze zároveň srovnat
s výsledky stejného výzkumu z roku 2013. Šetření se týkalo populace od 15 let výše. Graf 4.1 znázorňuje odpovědi na otázku, jak často respondenti sportují. Z výsledků
vyplývá, že v ČR pravidelně, nebo s určitou pravidelností sportuje 32 % respondentů, zatímco průměr za EU je 40 %.
Graf 4.1 Sportovní účast dospělé populace (%)

Tabulka 4.1 Srovnání 2013 vs. 2017
EU (2017-2013)

ČR (2017-2013)

Pravidelně

-1

0

S určitou pravidelností

0

-4

Málokdy

-3

-2

Nikdy

4

6

5
7
41

Pravidelně
27

46

33

S určitou pravidelností
Málokdy

14

Nikdy

27

Tabulka 4.1 srovnává hodnoty s šetřením v roce 2013. Z výsledků
vyplývá, že u české populace došlo k výraznému zvýšení podílu osob,
které nesportují. Snížil se tak podíl osob sportujících s určitou
pravidelností nebo málokdy. Podíl osob, které sportují pravidelně
zůstává v případě průměru za EU i ČR na stejné úrovni – pravidelně
podle metodiky EU sportuje pouze 5 % českých obyvatel a 7 %
obyvatel všech států EU.
7

Tabulka 4.2 na následující straně zachycuje podíl nesportujících
a málokdy sportujících podle pohlaví a věku. Poslední sloupec tabulky
zachycuje rozdíl mezi ČR a průměrem za Evropskou unii. Z tabulky
vyplývá, že podíl nesportujících je vyšší v České republice jak u žen, tak
mezi muži. Jediná skupina, kde je v ČR nižší podíl nesportujících
obyvatel je kategorie žen od 25 do 39 let. Absolutně nejvyšší podíl
nesportujících obyvatel České republiky je u mužů a žen nad 55 let.
V případě mužů nad 55 let je rovněž výrazný rozdíl oproti EU (13 %).

Kompletní výsledky zde: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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Tabulka 4.2 Rozdíly podílu nesportujících a málokdy sportujících ČR vs. EU
EU
56
64
29
49
59
70
47
59
64
72

Muži
Ženy
Muži 15-24
Muži 25-39
Muži 40-54
Muži 55+
Ženy 15-24
Ženy 25-39
Ženy 40-54
Ženy 55+

ČR
66
70
38
57
67
83
56
56
69
81

rozdíl ČR-EU
10
6
9
8
8
13
9
-3
5
9

Nejčastěji lidé sportují v přírodě nebo doma. Přibližně čtvrtina respondentů sportuje ve
sportovním centru nebo sportovním klubu. 15 % obyvatel EU i ČR sportuje ve fitness
centrech. Šetření Eurobarometer dále zjišťovalo, zda jsou občané členy nějakých
sportovních organizací. Z výsledků vyplývá, že relativně nižší podíl obyvatel ČR (61 %)
uvedl, že není členem žádného klubu (průměr za EU 69 %), přesto je podíl takových
obyvatel v ČR i EU zdaleka nejvyšší. Členem sportovního klubu je pouhých 8 %
sportujících obyvatel ČR starších 15 let, zatímco průměr za EU činí 12 %.
Z výsledků šetření Eurobarometer dále vyplývá, že 40 % obyvatel ČR i EU je
nespokojených s podporou sportu ze strany místní samosprávy, výrazný je však rozdíl
mezi ČR a EU se spokojeností s podmínkami pro fyzickou aktivitu – zatímco absolutní
spokojenost deklarovalo 31 % obyvatel EU, v ČR to bylo jen 20 % respondentů. Obdobné
výsledky vyplynuly z dotazů na poskytovatele sportovních zařízení. Z hlediska
angažovanosti obyvatel v dobrovolné činnosti ve sportovní oblasti vzešlo z výsledků, že
podíl dobrovolníků v ČR (8 %) je vyšší oproti průměru za EU (6 %).

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI DOSPĚLOU VEŘEJNOSTÍ – TERÉNNÍ ŠETŘENÍ
Následující výsledky jsou založeny na šetření v terénu, na území města. Šetření
probíhalo v průběhu září 2019. Celkem bylo osloveno 306 osob, jejichž věkovou
strukturu znázorňuje Graf 4.2.
Graf 4.3 a Graf 4.4 znázorňují frekvenci sportovních aktivit mužů a žen. V případě mužů
vůbec nesportuje více než polovina respondentů, zatímco v případě žen byl podíl
nesportujících jen čtvrtinový. U žen s věkem pak přibývá podíl těch, které vůbec
nesportujíc až na úroveň 81 % v kategorii 60 a více let.
V případě mužů nedochází k tak výraznému nárůstu nesportujících, nicméně za celý
vzorek mužů lze konstatovat, že více než 70 % mužů nesportuje, nebo sportuje
nedostatečně (jen několikrát za měsíc).

Graf 4.2 Struktura vzorku respondentů
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Graf 4.4 Frekvence sportovních aktivit žen
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Graf 4.3 Frekvence sportovních aktivit mužů
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Na dalších grafech jsme se pokusili zachytit, zda jsou pravidelně sportující obyvatelé aktivními členy sportovních spolků. V případě žen pouze 9 uvedlo, že je členkou
sportovního klubu, u mužů byl tento počet vyšší – 21 mužů, což představuje přesně polovinu vzorku.

Graf 4.5 Forma sportovních aktivit žen
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Graf 4.6 Forma sportovních aktivit mužů
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Tabulka 4.3 znázorňuje odpovědi na otázku, zda jsou dospělí nespokojeni se současným stavem sportovní infrastruktury. Nejčastěji uváděli respondenti plavecký
bazén, cyklostezky, Pionýrskou louku nebo absenci sportovní haly.
Tabulka 4.3 Nespokojenost se současným stavem
Plavecký bazén
Cyklostezky
Pionýrská louka
Sportovní hala

23
19
18
16

Koupaliště Bajda
Zimní stadion
Hrubý rybník
Sportoviště pro mladé

12
11
11
9

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI DOSPĚLOU VEŘEJNOSTÍ – ONLINE DOTAZNÍK
Dotazníkové šeření pomocí online dotazníku mezi dospělou populací
bylo založené na dobrovolnosti, a tak jsme pro potřeby zjištění míry
sportovní účasti dospělých obyvatel částečně využili také výsledky
dotazníkového ve školách. Chlapců a dívek jsme se zeptali, zda sportují
jejich rodiče. Výsledky ilustruje Graf 4.7. Data se týkají jen těch
respondentů, kteří uvedli jako své bydliště Kroměříž či blízké okolí.
Výsledky naznačují, že v 18 % rodin rodiče nikdy pravidelně
nesportovali a v 39 % rodin rodiče sportovali, ale již nesporují.
Ve více než 56 % rodin tak děti vyrůstají v prostředí, kde rodiče
nesportují. Pouze v každé páté rodině sportují oba rodiče, v necelých 23
% rodin sportuje jen jeden rodič. Analýza rovněž odhalila, že v rodinách
s nesportujícími rodiči je výrazně vyšší podíl nesportujících dětí –
téměř 30 % dětí z nesportujících rodin sportuje buď nedostatečně,
nebo nesportuje vůbec.

31

Graf 4.7 Sportovní aktivity rodičů
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S ohledem na výše naznačená omezení dotazníkového šetření jsme
se soustředili zejména na formu sportovních aktivit dospělých obyvatel
a jejich odpovědi na otevřené otázky. Strukturu vzorku respondentů
prezentuje Graf 4.8. Nejvyšší zastoupení měla kategorie 30–39 let,
následovala nejmladší kategorie a obyvatelé mezi 40 a 49 lety,
u kterých bylo výrazně vyšší zastoupení mužů. Celkem online dotazník
vyplnilo 589 respondentů.
Na Grafu 4.9 je znázorněno, jakou formou dospělí obyvatelé Kroměříže
sportují. Především organizovaně sportují zejména muži do 40 let,
ostatní kategorie preferují neorganizované sportovní aktivity, zejména
pak nestarší kategorie žen.
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Graf 4.9 Forma sportovních aktivit dospělých obyvatel
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Graf 4.10 demonstruje sportovní aktivity žen, ty jsme znovu rozdělili do 2 kategorií podle věku. Podobně jako u dívek je mezi mladšími ženami drtivá převaha
individuálních sportů, relativně vysoké popularity dosahuje bruslení, workout, volejbal či badminton. Starší ženy rovněž preferují individuální sporty, přičemž
absolutně nejvyšší zastoupení měla cyklistika, dále pak plavání a turistika.
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Počet

Sportovní aktivity kroměřížských mužů ilustruje Graf 4.11. Absolutně nejvyšší četnosti mezi mladší kategorií mužů dosáhl lední hokej (bruslení), následoval běh, fotbal,
cyklistika a fitness. U starších mužů je nejpopulárnější cyklistika, následuje znovu hokej/bruslení, běh a fotbal. Napříč kategoriemi dosahuje relativně vysokého podílu
také workout, bike, badminton, tenis, box a stolní tenis.
Graf 4.11 Sporotvní aktivity mužů
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Graf 4.12 Nespokojenost se sportovními zařízeními

Počet

Graf 4.12 znázorňuje souhrn odpovědí na otázku, zda jsou respondenti
nespokojeni se stavem sportovních zařízení nebo sportovních lokalit.
Nejčastěji uváděli obyvatelé nespokojenost se stavem zimního stadionu
a plaveckého bazénu. Následovala další sportovní zařízení – skatepark,
cyklostezky, atletický stadion, Pionýrská louka a koupaliště Bajda.
V případě cyklostezek respondenti nejčastěji uváděli nespokojenost
s propojením přes centrum města, u zimního stadionu vadí dospělým
obyvatelům jeho naplněnost a nevyhovující zázemí, v případě
plaveckého bazénu deklarovali respondenti nízký komfort.
Na následující straně jsou výsledky odpovědí na otázku, zda občanům
v Kroměříži chybí nějaká sportovní zařízení (Graf 4.13). Respondenti
nejčastěji uváděli nedostatečné kapacity zimního stadionu a absenci
multifunkční sportovní haly. Relativně vysoký podíl obyvatel uvedl, že
jim chybí podmínky pro workout, badminton či skatepark.
Část respondentů v odpovědi na tuto otázku deklarovala, že by se
město mělo soustředit na opravy a rekonstrukce stávajících
sportovních zařízení a teprve potom realizovat nové stavby.
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Počet

Graf 4.13 Absence sportovních zařízení
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Tabulka 4.4 zachycuje odpovědi na otázku, zda Kroměříž ostatečně využívá svého potenciálu v oblasti sportu a volného času a jaké by případně respondenti navrhovali
řešení. Z hlediska sportovní infrastruktury nejčastěji uváděli dospělí obyvatelé potenciál Hrubého rybníka, Pionýrské louky, řeky Moravy, rozvoj podmínek
pro workout, badminton, stolní tenis či in-line bruslení. Další náměty se týkaly informovanosti a propagace sportu, efektivnější spolupráce uvnitř sportovního hnutí
nebo využití přítomnosti některých specifických sportovních odvětví (orientační běh, beachvolejbal, nohejbal, vodácké sporty, jachting, technické sporty).
Tabulka 4.4 Potenciál sportu v Kroměříži
Potenciál Hrubého rybníka a okolí pro sportovní využití

Potenciál výstavby vodáckého kanálu

Nedostatečné financování sportu

Zapojení trenérů do výuky

Nízká informovanost

Iniciování užší spolupráce uvnitř sportovního hnutí

Nekoncepční řešení rozvoje a parametrů sportovních zařízení

Potenciál rozvoje orientačního oběhu mezi neorganizovanou veřejností

Efektivnější využití řeky Moravy

Potenciál rozvoje in-line okruhu

Potenciál využití druhé ledové plochy

Rozvoj dalších soustav a prvků pro workout

Potenciál Pionýrské louky

Rozšíření podmínek pro stolní tenis, badminton

Potenciál pořádání besed se sportovci a odborníky

Potenciál organizovaní sportovních soutěží pro širokou veřejnost

Potenciál efektivnější spolupráce mezi hokejovým klubem a základními školami

Efektivnější podpora sportu cílená na menší sporty
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ORGANIZOVANÝ SPORT

Tabulka 5.1 znázorňuje sportovní organizace se sídlem v Kroměříži na základě veřejného rejstříku a podkladů městského úřadu. Celkem tak na území města působí
více než 60 samostatných organizací zastupujících minimálně 45 sportovních odvětví.
Tabulka 5.1 Přehled sportovních organizací
1. FbC BEDEA Kroměříž
18st Century Club, z.s.
Aeroklub Kroměříž z.s.
AIR KLUB Kroměříž, z.s.
ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s.
BC Bruiser Kroměříž z.s.
BC KROMĚŘÍŽ, z.s.
BILLIARD – GOLF CLUB KROMĚŘÍŽ
BILLIARD-HOCKEY CLUB Kroměříž z. s.
Box K1 Kroměříž
CLUB EXTRÉMNÍCH SPORTŮ
Dětský sportovní klub Dráček, z. s.
Futsal klub Kroměříž, občanské sdružení
HK Kroměříž z.s.
Hokejový klub Haná Kroměříž
Jezdecká stáj S+S Kroměříž, z.s.
Jezdecký klub Magic horse Kroměříž, o.s.
Karate club Kroměříž
Kiteboarding Kroměříž, z.s.
Klub českých turistů Kroměříž
Klub lyžařů Kroměříž z.s.
Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, z.s.
KLUB SPORTOVNÍHO LYŽOVÁNÍ BTL KROMĚŘÍŽ z.s.
Klub sportovního tance Swing Kroměříž, z.s.
Kroměřížská hokejová liga
Kroměřížský okresní svaz stolního tenisu, z. s.
Kroměřížský šipkový klub SAILA
Kuželkářský club Athéna Kroměříž
Kuželkářský klub Kroměříž z.s.
Lakros klub Kroměříž z.s.
Letecký sportovní klub Kroměříž
Lodní Sporty Kroměříž z.s.
Lukostřelba Kroměříž z.s.
M Dance Crew KM Junior, z. s.
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florbal
volnočasový a rekreační sport
letectví
letectví
atletika
box
billiard
více sportovních odvětví
billiard-hockey
box
skate, bike
více sportovních odvětví
futsal
hokej
hokej
jezdectví
jezdectví
karate
kiteboarding
turistika
lyžování
orientační běh
lyžování
tanec
hokej
stolní tenis
šipky
kuželky
kuželky
lakros
letectví
lodní sporty
lukostřelba
tanec

Mažoretky Infinity z. s.
Mažoretky Jany Pavlíčkové, z.s.
MRS z.s., pobočný spolek Kroměříž
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z.s.
OS ČUS Kroměříž z.s.
Paragliding klub Kroměříž z.s.
Paragliding Kroměříž, z.s.
Plavecké sporty Kroměříž, z.s.
Rekreační sporty Kroměříž z.s.
Runners club Kroměříž, z.s.
SDH Trávník
SFK Kozel, z.s.
SHM Klub Kroměříž, z. s.
SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s.
SK Morava, z.s.
SK neslyšících Kroměříž, z.s.
SK Rudá hvězda Kroměříž, z.s.
Sportovní klub cyklistů Kroměříž
SPORTOVNÍ KLUB FLORBAL KROMĚŘÍŽ
Sportovní stáj FLORIDA Kroměříž, zapsaný spolek
Star team Kroměříž, z.s.
Studio Activity Kroměříž, z.s.
Svaz technických sportů a činností SOU zemědělského Kroměříž
Svaz tělesně postižených v ČR z. s., MO 1 Km
T.J. Sokol Kroměříž
Taneční klub Gradace Kroměříž, z.s.
Taneční studio Henzély z. s.
TC BAJDA Kroměříž, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Postoupky
Tělovýchovná jednota Těšnovice, z.s.
TJ SLAVIA Kroměříž z.s.
Vodácký klub Kroměříž, z.s.
Volejbal Kroměříž, z.s.
Volleyball Club Kroměříž, z.s.

mažoretky
mažoretky
rybolov
nohejbal
administrativa
paragliding
paragliding
plavecké sporty
rekreační sport
atletika
požární sport
florbal
více sportovních odvětví
fotbal
jachting
více sportovních odvětví
více sportovních odvětví
cyklistika
florbal
jezdectví
sportovní hry
zdravotní cvičení
technické sporty
více sportovních odvětví
více sportovních odvětví
tanec
tanec
tenis
více sportovních odvětví
více sportovních odvětví
více sportovních odvětví
vodácké sporty
volejbal
volejbal
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Graf 5.1 demonstruje členskou základnu kroměřížských spolků na základě podkladů při žádání o dotaci z rozpočtu města. V rámci 42 organizací, které byly do analýzy
zahrnuty, čítá celková členská základna 5 682 členů, což představuje pětinu všech obyvatel Kroměříže.
Graf 5.1 Členská základna sportovních organizací
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Kromě tradičních sportovních spolků je třeba poukázat také na přítomnost amatérských lig a dalších pravidelných soutěží pro veřejnost (hokej, bowling, beachvolejbal,
nohejbal), které vytváří další sportovní příležitosti pro obyvatele, sportovní činnost na úrovní škol (školní sportovní kluby, sportovní kroužky) či aktivity Střediska
pro volný čas dětí a mládeže Šipka.
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VÝSLEDKY ROZHOVORŮ S AKTÉRY SPORTOVNÍHO HNUTÍ
Následující Tabulka 5.2 nabízí shrnutí hlavních poznatků z rozhovorů s představiteli sportovních spolků, sportovních zřízení, pořadateli sportovních akcí a dalšími
aktéry, kteří se podílejí na rozvoji sportu v Kroměříži. Celkem bylo uskutečněno více než 30 rozhovorů. Rozhovory v délce 30–40 minut se týkaly jak příslušných
organizací, tak pohledu dotazovaných osob na současný stav podmínek v Kroměříži a potenciálu města v oblasti sportu. Nejčastěji se vyskytovaly následující názory,
připomínky, či podněty:
Tabulka 5.2 Názory aktérů sportovního hnutí na rozvoj sportu v Kroměříži
Potřeba klást důraz na projektovou dokumentaci sportovních zařízení a související připravenost
města na možnost čerpání dotací z externích zdrojů

Vysoká byrokratická zátěž pro menší spolky při podávání žádostí o dotace

Problém majetkoprávních vztahů některých sportovních zařízení na území města

Nízká motivace talentovaných sportovců zůstat v Kroměříži

Potenciál rozvoje Pionýrské louky

Vysoká konkurence okolních měst

Nutnost řešit rozvoj sportovních zařízení v širším kontextu rozvoje lokality

Pozitivní vnímání SZMK jako poskytovatele sportovních zařízení

Nerovné podmínky mezi sportovními spolky vzhledem k vlastnictví sportovní infrastruktury

Nutnost investic a významných oprav na sportovních zařízení SZMK

Nedostatek sportovních hal a tělocvičen negativně ovlivňuje možnosti spolků a kvalitu
tréninkového procesu

Nedostatečné zabezpečení sportu na úrovni městského úřadu

Nedostatečný objem sportovních dotací

Nevyužitý potenciál propojení sportu a cestovního ruchu

Potřeba finanční podpory trenérů s ohledem na dlouhodobou udržitelnost sportovního hnutí

Nedostatečná informovanost města o sportovních akcích

Omezené podmínky v Kroměříži z hlediska možnosti pořádání mezinárodních soutěží

Nevyhovující podmínky pro in-line

Nízká ochota soukromých společností podporovat činnost sportovních organizací

Nedostatek trenérů

Nedostatečná transparentnost přidělování sportovních dotací

Potenciál dalšího rozvoje sportovního areálu v Obvodové ulici

Potenciál dalšího rozvoje cyklostezek s napojením na sportovní areály

Nespokojenost se zaměřením podpory sportu na nejmasovější sporty

Nevyhovující zázemí sportovních zařízení (plavecký bazén, zimní stadion, fotbalový areál)

Nedostatečné ubytovací kapacity v bezprostřední blízkosti sportovních zařízení

Přítomnost soukromých poskytovatelů sportovních služeb

Potenciál využití výhodné polohy města

Potenciál efektivnějšího využití řeky Moravy

Nízká atraktivita okolí sportovních zařízení

Potenciál snížení provozních nákladů při soustředění sportovních zařízení do jedné lokality

Absence krasobruslařského klubu

Nedostatečný objem investičních výdajů do sportovních zařízení v uplynulých 20 letech

Nedostatečná informovanost o dostupnosti sportovních zařízení směrem k veřejnosti

Nevyhovující stav některých sportovních zařízení v majetku spolků

Potenciál rozvoje orientačního běhu mezi neorganizovanou veřejnost

Ohrožení zániku dalších menších sportovních spolků

Nedostatečná spolupráce mezi sportovními spolky a ČUS Kroměříž

Relativně vysoký počet organizovaných soutěží a turnajů pro amatéry a veřejnost

Nedostatečná podpora sportovních akcí

Kladně hodnocen stav veřejně dostupných sportovišť

Relativně dobrá vybavenost okrajových a místních částí

Přítomnost cyklokoordinátora

Existující rozvoj sportu na úrovni MŠ

Nedostatečná propagace sportu

Časový nesoulad mezi pořádáním sportovních akcí a vyplácením dotací z rozpočtu města

Potenciál efektivnějšího využití tanečních spolků při společenských akcích

Vysoká spoluúčast rodin při podpoře sportu
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

V následující části jsme se věnovali sportovní infrastruktuře. Sportovní zařízení byla rozdělena do následujících kategorií, v jejichž rámci jsou podrobněji popsány
základní charakteristiky sportovišť a jejich prostorová distribuce:
 sportovní zařízení provozovaná SZMK,
 ostatní zařízení a lokality v majetku města,
 sportovní zařízení škol,
 volně dostupná zařízení v majetku města,
 sportovní zařízení spolků,
 komerční zřízení.
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dlažba

spolky,
školy,
veřejnost

plavecké
sporty

za poplatek

trávník /
umělý trávník

spolky,
školy

fotbal

za poplatek

za poplatek

Cena Kč/hod

Obsazenost

lední
hokej,
bruslení

100 %

ledová plocha

spolky,
školy,
veřejnost,
amatérské
ligy

Potenciál
rozvoje

rekonstrukce
stadionu včetně
zázemí, rozšíření
stadionu o další
ledovou plochu

variabilní

umělé osvětlení 1 200
luxů kapacita 1 529
diváků (700 krytých míst)

Dostupnost

rekonstrukce
plaveckého
bazénu, rozšíření
služeb

variabilní / sezónní

1 hlavní hrací travnatá
plocha a 2 tréninkové
hrací travnaté plochy,
1 hrací plocha s umělým
trávníkem 3. generace

Sporty

rozšíření
doprovodných
služeb

2 200 / 30 Kč

Stav
vyžadující
rekonstrukci
vyžadující
rekonstrukci

25 m plavecký bazén,
menší bazén pro výuku,
sauna, fitcentrum

Využití

30 Kč

fotbalový
stadion

60 x 30 m ledová plocha,
kapacita 3000 sedících
diváků

Povrch

-

1115//31, 6210, 1115/32,
1116/7, 1116/1

fotbalový
stadion

Rozměry (parametry)

vyhovující

Parcelní číslo

Adresa

Obvodová
3474
6025, 4592

krytý plavecký
bazén

Obvodová 3607

plavecký
bazén

SZMK3

zimní stadion

zimní stadion
s ledovou
plochou,
zázemím a
restaurací

Obvodová
3965
5581

Popis

SZMK1

Sportovní
zařízení

SZMK2

Kód

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SZMK
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100 %

celková
rekonstrukce

vodní plocha,
písek, beton

veřejnost,
školy,
spolky

plavecké
sporty,
beach
volejbal,
basketbal

za poplatek

50 Kč

sezónní

rozvoj dalších
atrakcí, zvýšení
propagace, vyšší
počet
sportovních akcí

antuka

spolky,
veřejnost

tenis

za poplatek

sezónní

2 tenisové dvorce a 2
nohejbalové hřiště

palubovka

100 Kč

vyžadující
rekonstrukci
vyžadující další rozvoj

tenisový a
nohejbalový
areál

vyhovující

3750,390/25,290/26,290/5,
290/2,3748/1,3748/2, 290/22,
290/23 *

Kotojedská
2590
636

areál letního
koupaliště

velký bazén 50 x 20 m,
menší bazén a
brouzdaliště, zázemí, 2
hřiště pro beachvolejbal,
betonová plocha
s basketbalovými koši

míčové
sporty,
judo,
karate,
stolní
tenis,
lezení

spolky,
školy,
veřejnost

za poplatek

1104/3

tenisové kurty

Na Sladovnách

SZMK4
SZMK5

koupaliště
Bajda

SZMK6

tělocvična
Slavia

hlavní plocha 32 x 18 m,
judo sál, karate sál se
zrcadlovou stěnou, herna
stolního tenisu, herna pro
šachisty, lezecká stěna

víceúčelová
sportovní hala
se zázemím

* Část pozemků je ve vlastnictví státu vzhledem k probíhajícím církevním restitucím.
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Stav

Potenciál rozvoje

délka 810 m

asfalt

aeroklub, letečtí
modeláři,
paragliding

400 x 400 m

vodní plocha

plavecké sporty,
rekreace

celková revitalizace, rozvoj cyklostezek,
dokončení okruhu kolem rybníka, rozvoj
zázemí pro návštěvníky a turisty

155 x 155 m

přírodní
trávník

školy, spolky,
veřejnost

celkový rozvoj lokality s vysokým potenciál
pro zázemí neformálních sportovních aktivit

86 x 58 m

asfalt

školy, veřejnost

_

469/9

dopravní hřiště

Využití

vyhovující

Dětské
dopravní
hřiště
Kroměříž***

Povrch

částečně
vyhovující

429/1,431/2.431/4,
431/5,

víceúčelová plocha

Rozměry
(parametry)

nevyhovující

Na Hrázi

Pionýrská
louka**

Kojetínská

Parcelní číslo

Adresa
Na Hrázi 1148

Hrubý rybník

Koperníkova
2646

1296/1

Kód
SZM1
SZM2

vodní plocha

Letiště
Kroměříž

SZM3

soukromé letiště

Sportovní
zařízení

SZM4

Popis

1110/2

DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA

** V majetku Zlínského kraje, svěřeno k hospodaření Střední škole hotelové a služeb Kroměříž.
*** V majetku České republiky – právo pro hospodaření Centrum služeb pro silniční dopravu
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MAPA 1 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SZMK
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PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE DO ROKU 20 25

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Další tabulka ilustruje sportovní zařízení základních škol, jedná se tedy rovněž o
Dostupnost pro
veřejnost o
víkendech

Dostupné o
letních
prázdninách

Potenciál dalšího
rozvoje

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

vše původní
25 let

parkety

ano

ano

0

ano

nový povrch

ZŠ Zachar

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

vše původní
25 let

parkety

ano

ano

0

ano

nový povrch

ZŠ Zachar

2 hřiště na
tenis

Město
Kroměříž

správce
areálu

nevyhovující

36 x 18

umělá tráva

ano

ano

ano

Potřebujeme
nutnou opravu
tenisových
kurtů

ZŠ Zachar

hřiště na
volejbal

Město
Kroměříž

správce
areálu

nevyhovující

22 x 12

umělá tráva

ano

ano

ano

nový povrch

ZŠ Zachar

hřiště na
nohejbal

Město
Kroměříž

správce
areálu

nové

2 x 12

tartan

ano

ano

ano

ZŠ Zachar

fotbalové
hřiště s 250
m oválem

Město
Kroměříž

správce
areálu

nové

62 x 38

umělá tráva a
tartan

ano

ano

ano

ZŠ Zámoraví

tělocvična

Město
Kroměříž

vyhovující

13 x 8.5

parkety

ne

ne

ne

ZŠ Zámoraví

venkovní
hřiště

Město
Kroměříž

za mokra
klouže

35 x 16

umělý povrch

ne

ne

ne

ZŠ Oskol

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

vyhovující

12.2 x 24

parkety

ano

ano

5

občasné
akce, jinak
volno

po dohodě

ZŠ Oskol

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

vyhovující

12,2 x 18

parkety

ano

ano

7

občasné
akce, jinak
volno

po dohodě

Popis
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Vlastník

Správce

Stav

Rozměry (m)

ZŠ Zachar

Název školy

Dostupnost pro
veřejnost ve
všední dny

Počet
volných
hodin ve
všedních
dnech od
15:00 do
21:00

Povrch

Počet
volných
hodin o
víkendech

42

ZŠ Oskol

venkovní
hřiště

Město
Kroměříž

správce

vyhovující

50 x 60

tartan, umělá
tráva

ano

ano

15

občasné
akce, jinak
volno

po dohodě

ZŠ
Komenského

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

nevyhovující,
šatny, sprchy

7 x 15

parkety

ano pouze
do 18:00
hod.

ne

8

0

NE

ZŠ
Komenského

víceúčelové
hřiště

Město
Kroměříž

školník

nevyhovující,
šatny, sprchy

10 x 30

tartan

ne

ne

ZŠ Slovan

tělocvična

Město
Kroměříž

správce

vyhovující

20 x 10

palubovka

ano

ano

ZŠ Slovan

posilovna

Město
Kroměříž

správce

vyhovující

ano

ano

ZŠ Slovan

atletický
ovál
s fotbalový
m hřištěm

Město
Kroměříž

správce

vyhovující

65 x 35

tartan, umělý
trávník

ano

ano

ZŠ Slovan

víceúčelové
hřiště

Město
Kroměříž

správce

vyhovující

40 x 24

tartan

ano

ano

ZŠ U Sýpek

tělocvična

Město
Kroměříž

školník

nevyhovující

16 x 8

parkety

ano

ano

ZŠ U Sýpek

víceúčelové
hřiště s
doskočiště
m

Město
Kroměříž

školník

vyžadující
opravy

32 x 18

tartan

ano

ano

43

250,

0

0

NE

pravidelná
údržba umělé
trávy

Do budoucna
bude
zapotřebí
obnova
povrchu
hřiště.

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE DO ROKU 20 25

ANO

ANO

0

15

vyhovující

koberec

ANO

ANO

10

20

škola

tepelná
izolace

parkety

ANO

ANO

4

20

ZK

škola

vyhovující

umělý
povrch

ANO

ANO

0

20

tělocvična

ZK

školník

vyhovující

15 x 29

parkety

ANO

dosud
NE

4

0

potřeba inovace
vnitřního
vybavení

Střední
zdravotnická
škola

posilovna

ZK

školník

nevyhovující

6x6

NE

NE

0

0

celková obnova
vybavení

Střední
zdravotnická
škola

víceúčelo
vé hřiště

ZK

0

nevyhovující
–
mimo
provoz

Gymnázium
Kroměříž

tělocvična

ZK

-

Arcibiskupské
gymnázium

tělocvična

Arcibiskupské
gymnázium

Správce

Stav

Rozmě
ry (m)

38 x 16

Povrch

Název školy

Vlastník

Tauferova SOŠ

sportovní
hala

ZK

škola

nekvalitní
povrch

Tauferova SOŠ

posilovna

ZK

škola

Tauferova SOŠ

tělocvična

ZK

Tauferova SOŠ

hřiště

Střední
zdravotnická
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Potenciál dalšího rozvoje

měkčen
ý vinyl

Popis

Počet
volných
hodin o
víkendec
h

Dostupné o letních
prázdninách

Počet
volnýc
h hodin
ve
všední
ch
dnech
od
15:00
do
21:00

Dostupnost pro veřejnost ve
všední dny

Dostupnost pro veřejnost o
víkendech

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ GYMNÁZIÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL

13 x 16

zdevasto
vané

NE

NE

0

0

vybudování
kompletního
venkovního
sportoviště

vyhovující

18 x 9

parkety

ne

ne

0

0

rozvoj dalších
sportovišť

vyhovující

18 x 9

parkety

36 x 20

44

Arcibiskupské
gymnázium

posilovna

Arcibiskupské
gymnázium

vyhovující

Arcibiskupské
gymnázium

zrcadlový
sál

Arcibiskupské
gymnázium

vyhovující

koberec

Arcibiskupské
gymnázium

gymnastic
ký sál

Arcibiskupské
gymnázium

vyhovující

umělý

Arcibiskupské
gymnázium

hřiště na
tenis

Arcibiskupské
gymnázium

nevyhovující

34 x 16

antuka

Arcibiskupské
gymnázium

víceúčelo
vé hřiště

Arcibiskupské
gymnázium

vyhovující

20 x 13

tartan

Arcibiskupské
gymnázium

lezecká
stěna

Arcibiskupské
gymnázium

vyhovující

Střední škola
hotelová

herna
stolního
tenisu

ZK

Střední škola
hotelová

posilovna

ZK

Střední škola
hotelová

tělocvična

ZK

SŠ Pedagogická

tělocvična

ZK

vyhovující

18 x 9

umělý

SŠ Pedagogická

posilovna

ZK

vyhovující

8x5

koberec

SŠ Pedagogická

gymnastic
ký sál

ZK

vyhovující

10 x 5

umělý

SŠ COPT

tělocvična

ZK

nutná oprava
střechy

18 x 9

parkety

SŠ COPT

víceúčelo
vé hřiště

ZK

vyhovující

42 x 23

umělý

ZŠ 1. Máje

tělocvična

ZK

45

10 x 5

koberec

obměna
přístrojů
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ZŠ a MŠ při
zdravotnickém
zařízení

2 tenisové
kurty

ČR

vyhovující

ZŠ a MŠ při
zdravotnickém
zařízení

víceúčelo
vé hřiště

ČR

vyhovující

ww w . l o k a l s p o r t . c z

38 x 18
(2x)

40 x 20

antuka

umělý

46

Kód

Sportovní
zařízení

Adresa

Parcelní
číslo

Popis

Stav

Rozměry
vm
(parametry)

Povrch

Sporty

Potenciál rozvoje

SP1

Hřiště U
Rejdiště

U Rejdiště 3792

1500/222

víceúčelové asfaltové hřiště
s brankami a koši

vyhovující

30 x 20

asfalt

basketbal, fotbal,
házená

doplnění o mantinely

SP2

Hřiště
Obvodová 1

Obvodová 3948

1500/17

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

20 x 14

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal

výměna branek

SP3

Hřiště
Obvodová 2

Obvodová 3667

1500/240

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

30 x 15

umělý

basketbal, fotbal,
florbal, házená,
tenis

_

SP4

Hřiště
Denkova 1

Denkova 3575

1500/77

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

22 x 15

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal, házená

_

SP5

Hřiště
Denkova 2

Denkova 3544

1500/87

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

22 x 15

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal, házená

_

SP6

Hřiště
Denkova 3

Denkova 3448

1500/26

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely

vyhovující

22 x 15

asfalt

fotbal

vybavení sportoviště

SP7

Hřiště
Mánesova

Mánesova 3880

1500/211

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

25 x 22

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal, házená

_

SP8

Hřiště
Třasoňova

Třasoňova 3214

920/8

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s umělým osvětlením,
mantinely, brankami a koši

vyhovující

30 x 20

asfalt

basketbal, fotbal

_

SP9

VOLNĚ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA

Hřiště 17.
listopadu

17. listopadu 4017

870/29

umělá plocha s basketbalovými
koši

vyhovující

18 x 13

umělý

basketbal

rozšíření funkcí

47
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SP10

Nitranská 4265

813/116
813/117
813/98

oplocené hřiště s mantinely,
brankami basketbalovými koši

vyhovující

22 x 12

umělý

basketbal, fotbal

_

SP11

Hřiště
Rumunská

Rumunská 4048

813/59

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

20 x 10

asfalt

basketbal, fotbal

_

SP12

Hřiště
Wolkerova

Wolkerova 2374

1707/10

víceúčelové asfaltové hřiště
s brankami a koši

vyhovující

25 x 10

asfalt

basketbal, fotbal,
tenis, házená

dovybavení hřiště o
mantinely

SP13

Hřiště
Spáčilova 1

Spáčilova 3035

247/1

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely, brankami a
koši

vyhovující

20 x 13

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal

_

SP14

Hřiště
Spáčilova 2

Spáčilova 3033

255/2

víceúčelové asfaltové hřiště
s mantinely, brankami a koši

vyhovující

20 x 13

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal

_

SP15

Fitness prvky
Spáčilova

Spáčilova 3070

1500/78

soustava 3 fitness prvků

vyhovující

5x3

dlažba

fitness

_

Hřiště
Úprkova

Úprkova 3694

1083,
1500/169

víceúčelové hřiště s asfaltovým
povrchem

vyhovující

22 x 12

asfalt

basketbal, fotbal

_

SP17

Hřiště
Páleníčkova
1

Páleníčkova 2882

964/2

asfaltové hřiště se sloupky na
volejbal a nohejbal

nevyhovující

20 x 10

asfalt

volejbal,
nohejbal

oprava povrchu,
doplnění hřiště o
mantinely

SP18

Hřiště
Páleníčkova
2

Páleníčkova 2738

958/1

travnatá plocha s volejbalovými
sloupky

nevyhovující

18 x 9

přírodní
trávník

volejbal

kompletní revitalizace
hřiště, změna účelu

SP19

Hřiště
Moravská

Moravská 2746

958/1

travnatá plocha s brankami a
volejbalovými sloupky

nevyhovující

20 x 12

přírodní
trávník

fotbal, volejbal

kompletní revitalizace
hřiště, změna účelu

SP20

Hřiště
Vrobelova

Vrobelova 2399

965/5

travnatá plocha s brankami

nevyhovující

26 x 13

přírodní
trávník

fotbal, volejbal

kompletní revitalizace
hřiště, změna účelu

SP21

Hřiště
Máchova 1

Máchova 2476

976/9

travnatá plocha s brankami a 1
koš na streetball

nevyhovující

26 x 13

přírodní
trávník

fotbal

revitalizace hřiště

SP22

Hřiště
Máchova 2

Máchova 2422

967/6

plocha s brankami

nevyhovující

26 x 13

přírodní
trávník/zemina

fotbal

doplnění hřiště o
mantinely

SP1
6

Hřiště
Nitranská
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SP23

Hřiště
Sládkova

SP24

Hřiště
Braunerova 1

SP25

Hřiště
Braunerova 2

SP26

Hřiště
Profesora
Vojtěcha
Tučka

Profesora
Vojtěcha Tučka
3534

2769/97

asfaltová plochy
s volejbalovými sloupky

vyhovující

18 x 9

asfalt

volejbal,
nohejbal

SP27

Hřiště
Bedřicha
Zelinky

Bedřicha Zelinky
3291

2747/99

oplocené víceúčelové hřiště

nové
sportoviště

18 x 9

umělý

basketbal, fotbal,
volejbal,
nohejbal

_

SP28

Hřiště
Havlíčkova 1

Havlíčkova 3979

601/16

travnatá plocha s brankami a
volejbalovými sloupky

vyhovující

22 x 12

přírodní
trávník

fotbal

doplnění o mantinely

SP29

Hřiště
Sadová

Sadová 4203

604/125

oplocené víceúčelové asfaltové
hřiště s mantinely a koši

vyhovující

18 x 9

asfalt

basketbal

_

SP30

Hřiště U
Cihelny

U Cihelny

SP31

Hřiště
Havlíčkova 2

Havlíčkova 2995

625/66

hřiště s umělým povrchem

vyhovující

22 x 12

umělý

volejbal,
nohejbal,
basketbal, fotbal

_

SP32

Hřiště
Třebízského

Třebízského 3207

300/2

asfaltové hřiště

vyhovující

16 x 8

asfalt

streetball,
nohejbal

dovybavení hřiště

SP33

Hřiště Soudní

SP34

Hřiště
Bílanská

Bílanská 2380

1959/1

travnatá plocha s brankami a
košem

28 x 20

přírodní
trávník

fotbal, streetball

SP35

Hřiště
Štítného

Štítného 3712

1701/1

travnatá plocha s košem

10 x 7

přírodní
trávník

streetball

49

Sládkova 2506

995/2 996/4

travnatá plocha s brankami

nevyhovující

22 x 10

přírodní
trávník
asfalt
přírodní
trávník

fotbal

nevodné umístění

trávník
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SP36

Hřiště
Lutopecká

SP37

Hřiště
Kotojedy

Kotojedy 56

64/28. 64/6

oplocené víceúčelové hřiště
s mantinely, brankami a koši

SP38

Hřiště
Zlámanka

Zlámanka 51

70/1

oplocené asfaltové hřiště
s mantinely, brankami a koši

SP39

Hřiště Trávník
1

Trávník 181

17/9

travnatá plocha s brankami

SP40

Hřiště Trávník
2

Trávník 116

17/17, 18/2

oplocené víceúčelové hřiště s
mantinely, brankami a koši

vyhovující

36 x 18

umělý

tenis, basketbal,
volejbal,
nohejbal, fotbal

SP41

Hřiště
Trávnické
zahrady

SP42

Hřiště
Postoupky

Postoupky

223/1

oplocené víceúčelové hřiště s
mantinely, brankami a koši

nové hřiště

38 x 18

umělý

tenis, basketbal,
volejbal,
nohejbal, fotbal

SP44

Hřiště Bílany
1

Kroměřížská

228/3

oplocené víceúčelové hřiště
s mantinely a umělou plochou

vyhovující

36 x 18

umělý

fotbal, tenis,
nohejbal

_

SP45

Hřiště Bílany
2

Kroměřížská

227/1

travnatá plocha s brankami

částečně
vyhovující

40 x 22

přírodní
trávník

fotbal

revitalizace povrchu

SP46

Hřiště Vážany

Lesní

398/1

asfaltová plocha s brankami

vyhovující

12 x 7

asfalt

fotbal

rozvoj okolních ploch

SP4
7

Hřiště
Hradisko

Hradisko

SP48

Workout
Hanácké
náměstí

Hanácké náměstí

3743/83

soustava hrazd a dalších prvků
pro workout

nové
sportoviště

8x5

umělý

workout

_
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Lutopecká 1411

470/1

travnatá plocha s košem

nevyhovující

nové
sportoviště

vyhovující

přírodní
trávník

streetball

rozvoj celé lokality

umělý

volejbal,
nohejbal,
basketbal, fotbal,
házená, tenis

_

24 x 12

asfalt

basketbal, fotbal,
florbal

50 x 20

přírodní
trávník

fotbal

8x6

50

MAPA 3 VOLNĚ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA
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Vlastník

Popis

Dostupnost
pro
veřejnost

Stav (potenciál rozvoje)

soukromá
osoba

400 m ovál a sektory pro
technické disciplíny

ano

nevyhovující povrch, převod
na město, rozvoj celé lokality

Sokolovna TJ Sokol
Kroměříž

Tělocvičná jednota Sokol
Kroměříž*

1.máje 214

Tělocvičná
jednota Sokol
Kroměříž

hlavní sál se zrcadlovou
stěnou, 2 další místnosti
pro cvičení

ano

vyhovující

Loděnice a zázemí spolku

Lodní Sporty Kroměříž z.s.

Na Hrázi 4088

Lodní Sporty
Kroměříž z.s.

loděnice

ano

potenciál rozvoje celé lokality

Tenisové kurty TC Bajda

TC BAJDA Kroměříž, z.s.

Na Sladovnách 4255

Město
Kroměříž

7 antukových kurtů a 1
malý tréninkový, zázemí

ano

návaznost na celou lokalitu,
propojení

2 antukové nohejbalové
hřiště, zázemí

ano

návaznost na celou lokalitu,
propojení

příjezdová komunikace,
rekonstrukce budovy

SO5

Vrchlického

Nohejbalový areál

Nohejbalový klub Bajda
Kroměříž, z.s.

Na Sladovnách 1496

ČR, Úřad pro
zastupování
státu ve
věcech
majetkových

SO6

ATLETICKÝ KLUB
KROMĚŘÍŽ z.s.

Pavilon vodáckého klubu

Vodácký klub Kroměříž,
z.s.

Zámecká zahrada
352

Vodácký klub
Kroměříž, z.s.

loděnice, zázemí

ano

SO7

Atletický stadion

Sokol Postoupky

Tělocvičná jednota Sokol
Postoupky

Postoupky 67

Tělocvičná
jednota Sokol
Postoupky

sál

ano

SO8

SO1

Adresa

SO2

Spolek

SO3

Sportovní zařízení

SO4

Kód

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLKŮ

Fotbalový areál Těšnovice

Tělovýchovná jednota
Těšnovice, z.s.

Těšnovice 191

Tělovýchovná
jednota
Těšnovice, z.s.

fotbalové hřiště se
zázemím

ano

rekonstrukce zázemí

* Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž je zároveň vlastníkem asfaltové plochy o celkové výměře 4 475 m².
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KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
Sportovní zařízení

Adresa

Popis

Restaurace a kavárna Scéna

Tovačovského 2828

2 bowlingové dráhy

Kuželna u Nedopilů

Skopalíkova 1661

4 bowlingové dráhy, kuželna

Bowling Na Lapači

Nádražní 2346

3 bowlingové dráhy

Body Express

1. máje 210

fitness centrum

Fitness centrum

Polní 206

fitness centrum

ATOMY Sport-club

Velehradská 2589/

fitness centrum s posilovnou

Contours – Fitness pro ženy

Riegrovo náměstí 144

fitness pro ženy s kruhovým tréninkem

Extreme Fitness

Štěchovice 1389

fitness centrum, posilovna

Studio Eustress

Tylova 235

fitness

Penzion Na Jízdárně s.r.o.

Štěchovice 1352/4

2 tenisové kurty

Sportcentrum Paráda

Tovačovského 3250

sportovní areál – squash, badminton, bowling, ricochet, stolní tenis fitness
centrum, další služby

Fit centrum – Ivan Pisetta

Obvodová 3965

fitness centrum

Dětský svět Floria

Velehradská 4080

vnitřní a venkovní herna pro děti, lanové centrum, betonový skatepark, 2 tenisové
kurty s umělým povrchem, beach hřiště, streetballové hřiště, multifunkční hřiště

Sportoviště MAGNETON a.s.

Chropyňská

3 antukové tenisové kurty, hřiště s umělým trávníkem, 1 hřiště na beachvolejbal,
1 nohejbalové hřiště
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SWOT ANALÝZA
Prostřednictvím analýzy SWOT jsou shrnuty poznatky z jednotlivých oblastí analytické části. Pro lepší přehlednost jsme v rámci všech částí SWOT analýzy oddělovali
oblast sportovní infrastruktury a další oblastí rozvoje sportu.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Lokality v majetku města vhodné pro realizaci sportovních zařízení

Problém majetkoprávních vztahů některých sportovních zařízení na území města

Vysoký počet sportovních organizací zastupujících různá sportovní odvětví

Nevyhovující technický stav některých sportovních zařízení

Přítomnost soukromých poskytovatelů sportovních služeb

Absence víceúčelové sportovní haly

Vysoký počet a stav volně dostupných sportovišť

Relativně nízký objem dotací sportovním organizacím z rozpočtu města

Stav sportovních zařízení škol

Omezené podmínky v Kroměříži z hlediska možnosti pořádání mezinárodních soutěží

Přítomnost organizovaných soutěží a turnajů pro amatéry a veřejnost

Nízká ochota soukromých společností podporovat činnost sportovních organizací

Přítomnost cyklokoordinátora

Nedostatečná transparentnost přidělování sportovních dotací

Pozitivní vnímání SZMK jako poskytovatele sportovních zařízení ze strany spolků

Nízký počet sportovních akcí a jejich časová kolize

Finanční situace města a jeho hospodaření

Absence pracovníka pro oblast sportu na úrovni MÚ

Relativně dobrá vybavenost okrajových a místních částí

Nedostatečná propagace sportu

Existující rozvoj sportu na úrovni MŠ

Vysoká nespokojenost obyvatel s dostupností zimního stadionu

Spokojenost dětí se sportovní vybaveností

Nespokojenost obyvatel se stavem plaveckého bazénu

Přítomnost řeky Moravy

Byrokratická zátěž pro menší spolky při podávání žádostí o dotace

Napojení na okolní města

Nízká motivace talentovaných sportovců zůstat v Kroměříži

Výhodná lokalita Kroměříže

Nerovné podmínky pro sportovní spolky s vlastním majetkem
Nevyhovující podmínky pro alternativní sporty jako je in-line, skate či bike
Nedostatek trenérů a dobrovolníků
Absence krasobruslařského klubu
Nedostatečná informovanost směrem k veřejnosti i návštěvníkům města
Nedostatečná spolupráce mezi sportovními spolky a ČUS Kroměříž
Nedostatečná podpora sportovních akcí
Časový nesoulad mezi pořádáním sportovních akcí a vyplácením dotací z rozpočtu města
Nespokojenost se stavem atletického stadionu
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PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Finanční podpora trenérů s ohledem na dlouhodobou udržitelnost sportovního hnutí

Hrozba zániku dalších menších sportovních spolků

Rozvoj cyklostezek v návaznosti na sportovní lokality a zařízení

Neochota představitelů města navyšovat prostředky na podporu sportu

Využití řeky Moravy pro aktivní trávení volného času obyvatel i návštěvníků města

Odliv talentovaných sportovců do jiných měst

Potenciál využití Pionýrské louky pro neformální sportovní aktivity obyvatel

Vysoká konkurence okolních měst z hlediska pořádání sportovních akcí

Potenciál využití specifických sportovních odvětví k propagaci sportu mezi obyvateli i
návštěvníky města

Pokračující nárůst finanční spoluúčasti rodin při podpoře sportu

Efektivnější využití koupaliště Bajda s panoramatickým výhledem

Zvyšující se podíl nesportující mládeže a související sociální problémy

Využití přítomnosti vysokého počtu tanečních spolků

Uzavření sportovních zařízení z důvodu nevyhovujícího technického stavu

Propojení rozvoje sportu s rozvojem udržitelné městské mobility
Vysoká oblíbenost a poptávka po workoutových hřištích
Rozvoj lokality kolem Hrubého rybníka
Realizace druhé ledové plochy
Využití multifunkční sportovní haly pro pořádání sportovních událostí mezinárodního významu
Potenciál pořádání besed se sportovci a odborníky
Efektivnější spolupráce mezi školami a sportovními kluby
Potenciál výstavby vodáckého kanálu
Zapojení trenérů do výuky tělesné výchovy
Rozvoj podmínek pro neformální sportovní aktivity
Vysoká popularita stolního tenisu a badmintonu
Rozvoj dalších sportovních soutěží pro širokou veřejnost
Efektivnější podpora sportu reflektující specifické potřeby menších organizací
vysoká popularita ledního hokeje a bruslení mezi veřejností
Dívky často uvádějí, že nemají kým sportovat
Vysoká poptávka po parkourovým sportovišti
Využití vysoké popularity požárního sportu
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NÁVRHOVÁ
A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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VIZE ROZVOJE SPORTU8
KROMĚŘÍŽ 2025 – MĚSTO S PESTROU SPORTOVNÍ NABÍDKOU PRO KAŽDÉHO
Město Kroměříž se do roku 2025 zaměří na dvě klíčové oblasti rozvoje sportu, na jejichž základě budou formulovány strategické cíle a aktivity:



R E K O N ST R U K C E A R O Z V O J SP O R T O V N Í C H ZA Ř Í Z E N Í A L O K A L I T
I N ST I T U C I O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í S P O R T U A J E H O F I N A N C O V Á N Í

První klíčová oblast vychází ze současné vybavenosti města, využití a technického stavu sportovních zařízení, který je v několika případech nevyhovující.
Jedním z hlavních cílů bude stavba víceúčelové sportovní haly, což je v souladu nejen s výsledky dílčích analýz, ale také s Plánem rozvoje města do roku
2020. Předpokladem pro budoucí efektivní využití sportovní haly bude zapojení potenciálních uživatelů do procesu plánování a příprav, jedná se zejména
o organizace provozující míčové a taneční sporty. Realizací sportovní haly bude město efektivněji využívat přítomnosti vysokého počtu tanečních sportů,
hala zároveň přispěje k dalšímu rozvoji sportovních odvětví jako jsou basketbal, volejbal či florbal. Dalším předpokladem efektivního provozu haly bude
její využití obyvateli z řad neorganizované veřejnosti, hala by tak měla nabídnout podmínky mimo jiné pro stolní tenis či badminton. Zároveň budou
nastaveny takové podmínky využívání, které budou motivovat sportovní organizace k pořádání sportovních soutěží nadregionálního významu.
V případě stávajících sportovních zařízení se jedná zejména o nutnost rekonstrukce zimního stadionu a plaveckého bazénu. Vysoké investiční výdaje
do těchto zařízení budou mít významný vliv na rozpočet města, nicméně lze předpokládat možnost spolufinancování z dalších zdrojů (MŠMT, NSA, MMR,
MŽP). V případě rekonstrukce zimního stadionu je vhodné uvažovat o jeho rozšíření s ohledem na současný převis poptávky, rekonstrukcí plaveckého
bazénu dojde ke zvýšení komfortu pro uživatele a celkové návštěvnosti. Rekonstrukce obou zařízení se promítnou ve snížení provozních výdajů.
Město bude koncepčně přistupovat k celkovému řešení sportovní lokality v Obvodové ulici v návaznosti na sportovní halu, fotbalový areál, rozvoj dalších
sportovišť (vznik komerčního zařízení) a relativní blízkost Hrubého rybníka.
Ve spolupráci se Zlínským krajem se město zasadí o rozvoj Pionýrské louky. Z šetření vyplývá vysoká poptávka po neformálních sportovních aktivitách,
což koresponduje s výsledky analýzy vybavenosti i současnými trendy v dalších městech. Pionýrská louka tak poskytne podmínky například
pro skateboarding, in-line brusle či pumptrack a stane se vyhledávanou lokalitou zejména pro mladé obyvatele preferující neformální sportovní aktivity.
Do roku 2025 dojde také k zatraktivnění koupaliště Bajda, jehož nedostatečná vybavenost byla kritizována občany. Město bude také usilovat o získání
atletického stadionu v Kotojedské ulici do majetku města, čímž bude moci efektivněji využít celé lokality a poskytnout lepší podmínky pro rozvoj atletiky.
Město by se mělo ve spolupráci se zainteresovanými sportovními spolky zabývat otázkou využití řeky Moravy pro sportovní aktivity, nabízí se stavba mol
na břehu řeky či realizace slalomového kanálu na okraji katastru města.
Druhá klíčová oblast souvisí s celkovým přístupem města k podpoře a rozvoji sportu. Z analýzy financování jednoznačně vyplývá podfinancování sportu,
které se dotýká jak oblasti sportovní infrastruktury, tak činnosti sportovních spolků a jejich motivace k dalšímu rozvoji. Město by mělo usilovat o nastavení
stejných podmínek pro různá sportovní odvětví. Základním předpokladem je významné navýšení celkového objemu programových dotací a změna kritérií
pro přidělování dotací žadatelům. Současný stav brání v rozvoji menším sportům. Město by se mělo zároveň zabývat otázkou personálního zabezpečení
sportu na úrovni městského úřadu. V současné době spadá sport pod odbor školství, mládeže a tělovýchovy, který má pouze 4 pracovníky a oblast sportu
nepřímo náleží vedoucímu odboru. V souvislosti s personálním posílením by mělo dojít k efektivnější informovanosti a propagaci sportu. Předpokladem
je úzká spolupráce mezi pracovníkem úřadu a organizací SZMK. Jednou z variant řešení může být rozšíření působnosti cyklokoordinátora.
8

Jak již bylo uvedeno v úvodní části, vize svým rozsahem a souvisejícími náklady přesahuje 5letý rámec, nicméně je důležitým předpokladem pro strategický rozvoj sportu.
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KLÍČOVÉ OBLASTI A STRATEGICKÉ CÍLE
Následující tabulka prezentuje 13 strategických cílů, které byly definovány na základě výsledků dílčích šetření, formulované vize a veřejného projednání 26. 11. 2019.
Pořadí strategických cílů neimplikuje jejich vzájemnou nadřazenost, realizace jednotlivých strategických cílů a příslušných aktivit bude ovlivněna možnostmi získání
externích zdrojů financování v daném roce.
REKONSTRUKCE A ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT
Strategický cíl

Realizace víceúčelové sportovní haly

Strategický cíl

Rekonstrukce plaveckého bazénu

Strategický cíl

Rozvoj Pionýrské louky

Strategický cíl

Rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu

Strategický cíl

Koncepční řešení sportovní lokality v Obvodové ulici

Strategický cíl

Rozvoj koupaliště Bajda

Strategický cíl

Převod atletického stadionu do majetku města

Strategický cíl

Rozvoj cyklostezek

Strategický cíl

Rozvoj workoutových prvků

Strategický cíl

Využití řeky Moravy

Strategický cíl

Rekonstrukce sportovních zařízení základních škol

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPORTU A JEHO FINANCOVÁNÍ
Strategický cíl

Financování sportu

Strategický cíl

Personální zabezpečení sportu
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STRATEGICKÉ CÍLE A AKTIVITY
ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Realizace víceúčelové sportovní haly
Aktivita A

Rozhodnutí o lokalitě sportovní haly

Aktivita B

Shromáždění požadavků od sportovních spolků (setkání potenciálních uživatelů)

Aktivita C

Realizace víceúčelové sportovní haly

Odůvodnění a popis

Nedostatečné kapacity v rámci sportovních hal a tělocvičen, nevyhovující podmínky pro pořádání sportovních akcí nadregionálního
významu, vysoká poptávka ze strany neorganizované veřejnosti.

Cílové skupiny

sportovní spolky, veřejnost, školy, návštěvníci města, sportovní akce

Hlavní odpovědnost

Vedení města, SZMK

Další aktéři

OI, OŠMT, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

80–100 mil. Kč

Zdroje financování

MŠMT, NSA, ZK, rozpočet města

ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rekonstrukce plaveckého bazénu
Aktivita A

Celková rekonstrukce plaveckého bazénu

Aktivita B

Rozšíření poskytovaných služeb

Odůvodnění a popis

Nevyhovující technický stav sportovního zařízení, nízký komfort pro uživatele, vysoké provozní náklady.

Cílové skupiny

veřejnost, školy, sportovní spolky, návštěvníci města

Hlavní odpovědnost

Vedení města, SZMK

Další aktéři

Plavecké sporty Kroměříž, z.s., OI, OŠMT, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

150–170 mil. Kč

Zdroje financování

MŠMT, NSA, ZK, rozpočet města
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rozvoj Pionýrské louky
Aktivita A

Zapojení veřejnosti do diskuse o budoucím účelu

Aktivita B

Realizace skateparku

Aktivita C

Realizace in-line stezky

Aktivita D

Realizace pumptracku

Aktivita E

Realizace parkourového hřiště

Odůvodnění a popis

Vysoký potenciál a atraktivita lokality, nevyhovující podmínky pro neformální a volnočasové aktivity obyvatel. Rozšíření dalších
sportovních aktivit na území města. Postupný rozvoj lokality a rozšiřování funkcí.

Cílové skupiny

starší děti, dospívající, dospělí obyvatelé

Hlavní odpovědnost

Vedení města, ZK

Další aktéři

OI, OŠMT, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

20–30 mil. Kč

Zdroje financování

rozpočet města, rozpočet ZK
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu
Aktivita A

Rekonstrukce strojovny zimního stadionu

Aktivita B

Rekonstrukce zázemí zimního stadionu

Aktivita C

Rozšíření zimního stadionu

Odůvodnění a popis

Nevyhovující technický stav a nízký komfort pro uživatele. Vysoká poptávka po sportovních službách a vytížené kapacity. Snížení
provozních výdajů zimního stadionu, rozšíření o ubytovací služby.

Cílové skupiny

sportovní spolky, veřejnost, soustředění

Hlavní odpovědnost

Vedení města, SZMK

Další aktéři

HK Kroměříž z. s., OI, OŠMT, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

150 mil. Kč

Zdroje financování

MŠMT, NSA, ZK, rozpočet města, Státního fond životního prostředí

ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Koncepční řešení sportovní lokality v Obvodové ulici
Aktivita A

Studie rozvoje celé lokality v návaznosti na Hrubý rybník

Aktivita B

Rozšíření zázemí fotbalového stadionu

Odůvodnění a popis

Vysoký potenciál lokality pro sportovní, volnočasové a turistické využití. Rozvoj podmínek pro rodiny s dětmi i nejstarší skupiny obyvatel.
Zatraktivnění lokality pro rekreaci návštěvníků města.

Cílové skupiny

rodiny s dětmi, starší obyvatelé, návštěvníci města, sportovní spolky

Hlavní odpovědnost

Vedení města, SZMK

Další aktéři

Lodní Sporty Kroměříž z.s., OI, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

30 mil. Kč

Zdroje financování

Státní rozpočet, ZK, rozpočet města
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rozvoj koupaliště Bajda
Aktivita A

Rozšíření prvků pro děti

Aktivita B

Převod pozemků do majetku města

Aktivity C

Celkové řešení komplexu sportovních zařízení a služeb

Odůvodnění a popis

Efektivnější využití potenciálu lokality v bezprostřední blízkosti centra města, snížení provozních nákladů. Vhodná lokality pro pořádání
sportovních akcí a programů pro veřejnost.

Cílové skupiny

široká veřejnost, návštěvníci města, sportovní spolky, sportovní akce

Hlavní odpovědnost

Vedení města, SZMK

Další aktéři

OI, OSÚ, ORR,

Předpokládané náklady (odhad)

15–30 mil Kč

Zdroje financování

Státní rozpočet, ZK, rozpočet města
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Převod atletického stadionu do majetku města
Aktivita A

Převod stadionu do majetku města

Aktivita B

Rekonstrukce atletického oválu

Aktivita C

Rekonstrukce zázemí atletického stadionu

Odůvodnění

Nevyhovující technický stav sportovního zařízení, nevyhovující zázemí. Vysoký potenciál rozvoje celé lokality.

Cílové skupiny

sportovní spolky, školy, široká veřejnost

Hlavní odpovědnost

Vedení města, majitel, SZMK

Další aktéři

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z.s., OI, OŠMT, OSÚ, ORR

Předpokládané náklady (odhad)

30–50 mil. Kč

Zdroje financování

MŠMT, NSA, ZK, rozpočet města

ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rozvoj cyklostezek a doprovodné infrastruktury
Aktivita A

Budování nových cyklostezek

Aktivita B

Cyklostojany u sportovních zařízení

Odůvodnění

Vysoká popularita cyklistiky a jízdních kol jako dopravního prostředku mezi obyvateli města, návaznost na plán udržitelné městské
mobility, zvýšení komfortu a bezpečnosti při návštěvě sportovních zařízení, snížení intenzity automobilové dopravy.

Cílové skupiny

široká veřejnost

Hlavní odpovědnost

OI, OSÚ, ORR, vedení města

Další aktéři

SZMK, školy

Předpokládané náklady (odhad)
Zdroje financování
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ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rozvoj workoutových prvků
Aktivita A

Rozvoj workoutových prvků v různých částech města

Odůvodnění

Vysoká popularita individuálních aktivit obyvatel města, relativně nízké investiční náklady, rozšíření podmínek v okrajových částech.

Cílové skupiny

široká veřejnost

Hlavní odpovědnost

OI, OSÚ, ORR

Další aktéři

SZMK

Předpokládané náklady (odhad)

400 tis. Kč / hřiště

Zdroje financování

rozpočet města

ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Využití řeky Moravy
Aktivita A

Realizace mol na březích řeky

Aktivita B

Prověření možnosti realizace vodáckého kanálu

Odůvodnění

Využití rekreačního a sportovního potenciálu řeky, rozšíření poskytovaných služeb.

Cílové skupiny

sportovní spolky, široká veřejnost, návštěvníci města

Hlavní odpovědnost

Vedení města, OI, OSÚ, ORR,

Další aktéři

Vodácký klub Kroměříž, z.s.

Předpokládané náklady (odhad)
Zdroje financování

rozpočet města, rozpočet ZK, státní rozpočet

ROZVOJ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT

Strategický cíl Rekonstrukce sportovních zařízení základních škol
Aktivita A

Rekonstrukce tělocvičen základních škol

Aktivita B

Rekonstrukce venkovních hřišť v areálech základních škol

Odůvodnění

Potřeba rekonstrukcí sportovních zařízení pro realizaci tělesné výchovy ve školách a pro efektivnější využití sportovních zařízení škol.

Cílové skupiny

žáci základních škol, spolky, veřejnost

Hlavní odpovědnost

OI, OŠMT

Další aktéři

ředitelé škol

Předpokládané náklady (odhad)
Zdroje financování
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INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPORTU A JEHO FINANCOVÁNÍ

Strategický cíl Navýšení objemu sportovních dotací z rozpočtu města
Aktivita A

Navýšení objemu sportovních dotací z rozpočtu města

Aktivita B

Nastavení nových kritérií podpory sportu z rozpočtu města

Odůvodnění

Výsledky analýzy financování sportu z rozpočtu města, výsledky srovnání s dalšími městy.

Cílové skupiny

sportovní spolky

Hlavní odpovědnost

Vedení města, OŠMT

Další aktéři

Sportovní komise

Předpokládané náklady (odhad)

Postupný nárůst objemu dotací na úroveň 1,5 % běžných výdajů rozpočtu města.

Zdroje financování

rozpočet města

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPORTU A JEHO FINANCOVÁNÍ

Strategický cíl Personální zabezpečení a rozvoj sportu
Aktivita A

Rozhodnutí o zřízení pozice manažera sportu

Aktivita B

Sportovní akce s aktivním zapojením veřejnosti

Aktivita C

Využití sportu jako nástroje rozvoje cestovního ruchu

Odůvodnění

Nedostatečné institucionální zabezpečení sportu na úrovni městského úřadu, nedostatečná informovanost, propagace sportu a
komunikace se sportovními spolky.

Cílové skupiny

nesportující veřejnost, sportovní spolky, obyvatelé města, návštěvníci

Hlavní odpovědnost

Vedení města

Další aktéři

OŠMT

Předpokládané náklady (odhad)
Zdroje financování
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IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ
V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Plán rozvoje sportu přenesen do praxe při reflektování ekonomických možností města a dalších
faktorů či omezení (externí zdroje financování, významné investiční akce…). Předpokladem k tomu, aby byly postupně naplněny definované strategické
cíle Plánu rozvoje sportu je pravidelná formulace a evaluace akčního plánu.
Akční plán bude zpracováván vždy na jednoleté období, přičemž první akční plán bude mít působnost na rok 2020. Akční plán bude základním nástrojem
pro implementaci a hodnocení, prostřednictvím akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění formulované vize, strategických cílů a souvisejících
aktivit. Akční plán bude pro každé dvouleté období co nejpodrobněji upřesňovat formulovaná opatření a aktivity, včetně časového rámce jejich plnění.
Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro následující rok, čímž by mělo být zajištěno jak finanční
krytí konkrétních opatření, tak podpora ze strany politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro následující rok je vhodné uskutečnit
nejpozději do měsíce září nebo října (pro akční plán následujícího roku), před přípravou a schvalováním rozpočtu města.
Jakým způsobem by měl být akční plán formulován?
Na tvorbě akčního plánu pro příslušné období by se měli podílet aktéři z oblasti sportu – zástupci vedení města, sportovní komise, provozovatele
sportovních zařízení, případně další osoby. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti
a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby akčního plánu by mělo proběhnout setkání zodpovědných pracovníků. Akční plán by měl být
poté, nejpozději do konce přecházejícího kalendářního roku schválen zastupitelstvem města. Pro první rok (2019) by měl být vypracován akční plán
s důrazem na již započaté investiční akce, neinvestiční, organizační a finančně méně náročné aktivity.
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