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ABSTRAKT 

Diplomová práce „Strategie rozvoje sportu v Židlochovicích“ se zabývá vyhodnocením 

podkladů a materiálů pro vytvoření dokumentu rozvoje sportu, jehož zpracování je pro 

obce povinné dle novely zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. 

V úvodní části jsou popsány základy strategického plánování, dále je stručně zpracována 

tématika sportu, nastíněno legislativní prostředí upravující plán rozvoje sportu a popsány 

související strategické a koncepční dokumenty. Praktická část obsahuje samotný návrh 

plánu rozvoje sportu dle struktury doporučené osnovy Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Návrh probíhá na základě spolupráce s městem a provedeného 

dotazníkového šetření mezi občany Židlochovic a okolních obcí. Součástí praktické části 

je návrh strategických cílů a priorit v oblasti sportu pro město Židlochovice do budoucna. 

Klíčová slova: sport, SWOT analýza, dotazníkové šetření, strategické plánování 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis “Strategy of sport development in Židlochovice” is focused on 

evaluation of documents and materials for creation of sport development document, 

whose processing is obligatory for municipalities according to the amendment of Act No. 

115/2001 Coll. on the promotion of sport. 

In the introductory part are described the basics of strategic planning, then the theme of 

sport is briefly outlined, the legislative environment regulating the development of sport 

is outlined and the related strategic and conceptual documents are described. The practical 

part contains the draft of the sport development plan according to the structure of the 

recommended curriculum of the Ministry of Education, Youth and Sports. The draft is 

based on cooperation with the city and survey carried out by the citizens of Židlochovice 

and the surrounding municipalities. The practical part includes a proposal of strategic 

goals and priorities in the field of sport for the city of Židlochovice in the future. 

Key words: sport, SWOT analysis, survey, strategic planning  
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1. ÚVOD 

Sport a pohybová aktivita zasahují do života téměř všech lidí. Už filosofové v antickém 

Řecku si uvědomovali důležitost pohybu, podle Platóna nedostatek fyzické aktivity ničí 

přirozený stav člověka, zatímco pohyb a fyzická námaha ho vylepšují. Je známo z řady 

výzkumů, že pohyb ovlivňuje nejen stav těla, ale i psychické rozpoložení jedince. Sport 

má řadu pozitivních dopadů na zdraví člověka – pomáhá eliminovat rizika vzniku 

určitých onemocnění, především jde o kardiovaskulární nemoci a určité typy rakoviny. 

Sport je také důležitý při socializaci a integraci, pomáhá vytvořit u mládeže a dětí některé 

návyky, jako je týmová spolupráce. Nelze opominout ani ekonomický vliv sportu, kdy 

může být sport jedním z katalyzátorů cestovního ruchu, a také impulsem k modernizaci 

infrastruktury.  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategického dokumentu v oblasti sportu 

pro město Židlochovice. Původním záměrem bylo vytvořit Strategii, na základě studia 

dokumentů a legislativy bylo však pro dokument použito označení Plán rozvoje sportu, 

tento termín je dále používán v rámci celé práce. Při tvorbě plánu probíhala spolupráce 

s různými útvary městského úřadu, také s veřejností, která mohla vyjádřit svůj názor 

v průzkumu, na jehož základě byly pro město stanoveny priority pro oblast sportu. 

Práce obsahuje literární rešerši, v níž je stručně charakterizována problematika 

strategického plánování a sportu, větší prostor je pak v rešerši věnován legislativnímu 

prostředí plánu sportu a souvisejícím vyšším koncepčním a strategickým dokumentům, 

které je žádoucí s plánem provázat. Následně je popsána zvolená metodika 

dle doporučené osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, metoda SWOT 

analýzy, která je dále využita v návrhové části práce, rovněž popis dotazníkového šetření, 

jehož výsledky jsou také použity v návrhu plánu rozvoje sportu. 

Práce je vypracována na základě odborné literatury, dotazníkového šetření, konzultací 

se starostou a zaměstnanci města Židlochovice a vlastní znalosti území. Téma bylo 

zvoleno na základě zájmu autorky o problematiku sportu a osobnímu vztahu k oblasti 

Židlochovic.  
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2. CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je sestavit návrh plánu rozvoje sportu pro město Židlochovice. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje pevně daná metodika pro vytváření tohoto dokumentu, 

je v práci využita především doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle 

zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů, která je platná zejména pro obce a města.  

Hlavního cíle práce bylo dosaženo za pomoci dílčích cílů: 

 zpracování literární rešerše v oblasti strategického plánování a sportu; 

 vymezení a analýza vyšších koncepčních dokumentů, které je nutné provázat 

s návrhem plánu rozvoje sportu; 

 vymezení legislativního prostředí relevantního pro návrh plánu rozvoje sportu; 

 dotazníkového šetření, prováděného mezi občany Židlochovic a okolních obcí; 

zaměřeného především na spokojenost se sportovními službami a sportovními 

areály ve městě a návrhy na jejich zlepšení; 

 SWOT analýzou současného stavu v oblasti sportu v Židlochovicích; 

 vlastního návrhu plánu rozvoje sportu. 
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3. LITERÁRNÍ PŘEHLED DANÉ PROBLEMATIKY 

Ze získaných tištěných a internetových zdrojů byla zpracována literární rešerše, která 

se zaměřuje ve stručnosti na strategické plánování, dále na sport, základní koncepční 

dokumenty na evropské, státní, krajské i lokální úrovni v této oblasti, a legislativní 

prostředí, týkající se plánu rozvoje sportu. 

3.1. ÚVOD DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÝCH 

DOKUMENTŮ 

3.1.1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

Pojem strategické plánování definují Rektořík a Šelešovský (1999) jako: „proces, během 

něhož vzniká (ve spolupráci vedení organizace, jejích zaměstnanců, správní rady, 

zastupitelstva a rady obce, vybraných odborníků a dalších skupin, které mají k obci 

či organizaci významný vztah) představa o tom, čím by se obce či organizace především 

chtěla zabývat, co by chtěla rozvíjet, jaké programy a služby by měly být především 

nabízeny a jakou cestou by musela obec či organizace projít, aby mohla své záměry 

uskutečnit.“ Stručnější definici uvádí Půček a Koppitz (2012), kteří chápou strategické 

plánování jako proces posouzení současné situace města a možného budoucího vývoje. 

Účelem strategického plánování je návrh vize města a časově ohraničených cílů, dále 

indikátorů pro měření cílů, finančních rámců a souboru pravidel pro implementaci. 

Lacina (2007) podotýká, že není zásadní, jaká metoda bude při strategickém plánování 

zvolena k dosažení vytyčených cílů, důležitější je společná vůle na prosazení změn, které 

vyústí ve zlepšení stávající situace.  

Formování disciplíny strategického plánování obcí a regionů souviselo se vznikem 

regionální politiky počátkem 30. let 20. století, a také s Velkou hospodářskou krizí, která 

přispěla k prohloubení sociálních a ekonomických rozdílů ve vývoji regionů do té míry, 

že státy byly pod hrozbou sociálně politických konfliktů nuceny přijmout určité kroky 

k jejich zmírnění. Formy a metody strategického plánování se od té doby postupně 

vyvíjejí (Žlebek, 2009). 
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3.1.2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Strategické dokumenty dělí Půček (2009) podle úrovně vzniku na následující: 

 evropská úroveň – sem jsou řazeny například dokumenty k regionální (kohezní) 

politice EU, dokumenty k územní agendě EU apod; 

 národní úroveň – úroveň státu, jako příklad lze uvést Strategii regionálního 

rozvoje ČR, či Politiku územního rozvoje nebo Národní strategický referenční 

rámec; 

 krajská úroveň – například program rozvoje kraje, sektorové strategie, zásady 

územního rozvoje; 

 obecní úroveň – řadíme sem například strategii rozvoje města, územní plán 

obce aj.  

Strategické plánování bývá porovnáváno s územním plánováním. Obrázek 1 níže 

znázorňuje vazby mezi jednotlivými úrovněmi dokumentů. Je potřeba rozlišovat 

horizontální návaznost (jak na sebe z časového hlediska navazují jednotlivé dokumenty 

například v rámci kraje) a vertikální návaznost (například jestli dokumenty obecní úrovně 

respektují krajské dokumenty).  

Horizontální návaznost se liší u jednotlivých úrovní. Na státní úrovni musí dokumenty 

respektovat legislativu, mezinárodní smlouvy a další strategické dokumenty, které byly 

schváleny usnesením Vlády ČR. Na nižších úrovních tomu tak obvykle není, dokumenty 

na sebe nejen nenavazují, někdy jsou i protichůdné (například vlivem politické 

reprezentace, která se po volbách změnila). Klíčová je však provázanost územního 

a strategického plánování, především na nižších úrovních (Půček, 2009). 

Z hlediska vertikální provázanosti není u strategického plánování stanoveno zákonem 

povinné respektování vyšší úrovně (u územního plánování ale tato povinnost existuje). 

Například pro kraj je zpracování programu rozvoje kraje povinné, ale respektování vyšší 

úrovně není závazné (jen na úrovni doporučení) (Půček, 2009). 
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Obrázek 1: Dokumenty územního plánování a regionálního rozvoje v ČR, zdroj: Kašparová, Půček a kol. 

(2008) in Půček (2009) 

3.1.3. KRITÉRIA A TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Pro strategické plánování jsou typické dvě charakteristiky: dlouhodobost a komplexnost. 

Podle Rektoříka a Šelešovského (1999) je právě dlouhodobost znakem, který odlišuje 

strategické plány od jiných zpracovávaných plánů. Strategické plány jsou považovány 

autory za dlouhodobé dokumenty, s tím, že délka časového úseku, pro který je plán 

zpracováván, závisí mj. na prostředí, ve kterém se obec právě nachází (například změna 

zastupitelů po volbách atd.). Komplexnost značí, že strategické plány se na rozdíl 

od krátkodobých plánů zabývají všemi podstatnými oblastmi chodu obce, jak je vidět 

na obrázku 2. 



14 
 

 

Obrázek 2: Strategické plánování v kontextu ostatních činností organizace/obce, zdroj: Bárta, J.: 

Strategické plánováni pro neziskové organizace, NROS, Praha 1997 in Rektořík a Šelešovský (1999) 

Jako další kritéria uvádí Párišová (2011) následující: 

 reálnost – důležité při stanovení cílů, kterých chce obec dosáhnout; 

 otevřenost – vůči všem návrhům i kritice ze strany veřejnosti; 

 selektivnost – zaměření na prioritní cíle, eliminace méně důležitých cílů; 

 provázanost – jednotlivé kroky při tvorbě plánu musí být provázané. 

Proces tvorby strategického plánu se dle Půčka (2009) obvykle skládá z následujících 

fází: 

 fáze analýzy, kde dochází ke sběru dat a zjišťování limitů území, zjištění potřeb 

od občanů, stanovení vize atd.; 

 fáze zpracování plánu/výběru priorit, kde je výstupem zpracovaný strategický 

plán včetně akčních plánů, programů a projektů; 
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 fáze zavedení (implementace) strategie, kde je výstupem dosažení cílů a cílových 

hodnot, které plán stanovil; 

 fáze strategického určení, zlepšování, respektive přípravy nového kola 

strategického plánování.  

3.1.4. FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI A ČASTÉ CHYBY PŘI STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 

V roce 2004 byl proveden výzkum uplatňování zásad udržitelného rozvoje v rámci 

strategického plánování, z něhož vyplynula významnost faktorů úspěšnosti 

při strategickém plánování. Za nejvýznamnější faktor byla označena schopnost 

a odhodlání implementovat strategii v praxi, a s tím související silné politické vedení 

procesu. Důležité bylo také zapojení veřejnosti do procesu a zvolená metodika zpracování 

dokumentů (Půček, 2009). 

Dalším zásadním faktorem pro úspěšnou strategii je správné stanovení cílů, které by měly 

být formulovány podle metody SMART: 

 S – specifické 

 M – měřitelné 

 A – akceptovatelné 

 R – reálné 

 T – termínované 

Jako typické chyby při strategickém plánování uvádí Petrůj (2013) mj. přílišnou závislost 

na vládních programech a dotačních titulech, což vede k účelovému zpracování strategie. 

Další chybou, která je metodické povahy, je záměna cíle za nástroje. Riziko spočívá také 

v přecenění významu lokality, její atraktivity či zdrojů, dále v přílišném důrazu 

na analytickou část a oslabení návrhové a realizační části dokumentu. 

3.2. SPORT V ČR OBECNĚ 

3.2.1. DEFINICE SPORTU 

Slovo sport je odvozeno od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, 

což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Postupně začal být pojem sport 
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vztahován i k pohybovým aktivitám, které jsou charakteristické svým obsahem, pravidly 

a soutěživou formou (Novotný, 2011). 

Existuje řada definic a chápání pojmu sport. Novotný (2011) rozlišuje anglo-americké 

pojetí sportu, kde je sport chápán jako synonymum k pojmu tělesná kultura, naopak 

v bývalém sovětském bloku a ve Skandinávii je tělesná kultura širším pojmem, který 

zahrnuje i sport. Toto vymezení potvrzuje i Kubíček (2012), který sport jako společenský 

jev považuje za jednu ze tří složek tělesné kultury, vedle tělesné výchovy a pohybové 

rekreace. Zároveň však zdůrazňuje nejednotnost názorů na vymezení pojmu sport, s tím, 

že by se vždy mělo přihlížet jaký obor se o definici pokouší a k jakému účelu má sloužit. 

Evropská charta sportu (dále jen ECHS) z roku 1992 definuje sport jako „všechny formy 

tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou 

za cíl projevení nebo zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (ECHS, 2002). S touto 

definicí pracují důležité dokumenty na úrovni EU závazné i pro Českou republiku jako 

například Bílá kniha o sportu z roku 2007 či Pokyny EU pro pohybovou aktivitu z roku 

2008. 

Absence jednotné a podrobné definice sportu působila z hlediska EU problém 

při statistických šetřeních v oblasti ekonomického dopadu sportu. Proto byla sestavena 

pracovní skupina EU nazvaná „Sport and Economics“, která přišla s definicí sportu 

pro tyto účely – The Vilnius definition of sport (česky definice sportu z Vilniusu) 

a společnou metodologií pro měření dopadu sportu v EU (Honcová, 2015). Podle 

Grattona a Kokolakakise (2011) ze Sheffield Hallam University se pracovní skupina 

Sport and Economics sešla poprvé v roce 2006 ve Vídni, kde byly stanoveny její hlavní 

cíle: 

 měřit odvětví sportu jako procento z HDP, vliv sportu na zaměstnanost, přidanou 

hodnotu a kupní sílu v členských státech i na úrovni EU pomocí satelitních účtů; 

 měřit dynamiku sportovního odvětví; 

 získat spolehlivé údaje jako základ pro budoucí rozhodování s ohledem na odvětví 

sportu. 
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Po setkání ve Vídni následovalo do roku 2011 osm dalších jednání pracovní skupiny, 

jejichž výsledkem (kromě samotné definice sportu a společné metodiky) bylo zavedení 

satelitních účtů pro sport v sedmi zemích: Rakousku, Kypru, Německu, Nizozemsku, 

Maďarsku, Polsku a ve Spojeném království (Gratton a Kokolakakis, 2011). 

Samotná definice sportu z Vilniusu spočívala dle Honcové (2015) v rozšíření statistické 

definice, která vycházela ze statistické klasifikace NACE, v jejímž rámci existovaly 

ekonomické sektory 92.6 Sportovní aktivity, které ale byly omezovány pouze 

na 92.61 Provoz sportovních arén a stadionů a 92.62 Další sportovní aktivity. Proto byly 

k tomuto jádru, tvořící sektor 92.6, přidány další dva přístupy: tzv. úzká (narrow) a široká 

(broad) definice. Podle Grattona a Kokolakakise (2011) zahrnuje úzká definice všechny 

produkty a služby, které jsou nezbytné jako vstupy pro sport, široká pak všechny výrobky, 

které mají přímý nebo nepřímý vztah k jakékoli sportovní činnosti, ale nejsou nezbytné 

pro provozování sportu. Konkrétní příklady uvádí Honcová (2015), která do úzké definice 

řadí například výrobu, velkoobchod a maloobchod se sportovním zbožím; příkladem širší 

definice může být ubytování sportovců v hotelu, vysílání sportovních přenosů atd. Vztah 

mezi statistickou, úzkou a širokou definicí sportu zachycuje obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Statistická, úzká a široká definice sportu, zdroj: Honcová (2015) 

V rámci národní úrovně není sport jako základní lidské právo nikde výslovně uveden. 

Sport tak vymezuje pouze zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který sportem rozumí 

„každou formu tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované 
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účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích 

všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“ Tato definice je dle Kubíčka (2012) silně 

inspirována definicí z ECHS. 

3.2.2. KLASIFIKACE SPORTU 

Struktura sportu je v současnosti neobyčejně členitá, proto je třeba ji zúžit a klasifikovat. 

Obrázek 4 uvádí klasifikační schéma dle Novotného (2011), které bylo oproti původnímu 

rozsahu pro přehlednost o jednu úroveň zkráceno. Schéma dělí účastníky sportu 

na aktivní (participanty) a pasivní (diváky). Pro aktivní účastníky je dále rozlišován 

institucionalizovaný a neinstitucionalizovaný sport. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, 

že institucionalizovaný sport jako subsystém lze považovat za součást veřejné 

ekonomiky. Toto je však jednoznačné pouze u školního sportu a víceméně u komunálního 

(v případě obecních, městských sportovních středisek). Neinstitucionalizovaný sport 

(neorganizovaný a dobrovolný, neformálně organizovaný) je z ekonomického pohledu 

spojen především s výdaji rodinných rozpočtů, a proto je ve velké míře součástí 

privátního sektoru. Pod pasivními účastníky si lze kromě diváků představit také například 

sportovní sázkaře, kteří jsou pro ekonomiky některých států velmi významní.  
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Obrázek 4: Klasifikační schéma sportu, zdroj: vlastní zpracování podle Novotného (2011) 

3.2.3. ROZDĚLENÍ SPORTU 

Jelikož není stanovena jednotná definice sportu, u různých autorů se liší také rozdělení 

sportu. Například Slepičková (2005) uvádí několik rozdělení sportu dle faktorů: 

1. podle úrovně výkonnosti 

a. vrcholový sport 

b. výkonnostní sport 

c. rekreační sport 

d. masový sport 

2. podle motivace 

a. elitní sport 

b. soutěžní klubový sport 

c. rekreační sport 

d. fitness sport 

e. rizikový a dobrodružný sport 

f. požitkářský sport 

g. kosmetický sport 

Sport
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Institucionalizovaní
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Skupiny
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3. podle etap vývoje 

a. tradiční sport 

b. sociokulturně orientovaný sport 

c. alternativně orientovaný sport 

3.2.4. INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC SPORTU 

Podle Novotného (2011) je důležité v rámci institucionalizace vymezit vztahy tří 

institucionálních rámců sportu: 

 vládního sektoru, státní správy, samosprávy; 

 sportu organizovaného v rámci sportovních federací; 

 sportu organizovaného v rámci olympijského hnutí. 

Zjednodušenou verzi institucionálního rámce na příkladu ČR podává obrázek 5, z nějž je 

patrné, že sportovní rozvoj občana by měl zajišťovat obecní/krajský úřad, potažmo vláda 

ČR. Stát zajišťuje vytváření legislativních podmínek, dodržuje doporučení vyplývající 

z evropských a mezinárodních dokumentů, zajišťuje povinnou tělesnou výchovu 

na školách, v armádě, policii atd. 

„Dobrovolný organizovaný sport by měl vytvářet podmínky pro občana-sportovce, který 

chce sportovat především ve svém volném čase. Organizován je v občanských sdruženích, 

od sportovních oddílů až po mezinárodní sportovní federace s celosvětovou působností. 

Formy takovéhoto sdružování jsou nutné z důvodů sjednocování sportovně-technických 

podmínek a organizování sportovních soutěží na všech hierarchických úrovních. 

Sportovní oddíly TJ spadají pod střešní sportovní svazy a ty pod zastřešující občanská 

sdružení, vše ve formě občanských sdružení.“ (Novotný, 2011). 

Pokud jde o třetí subsystém – olympijské hnutí – je zdůrazněna jeho specifičnost. 

Zabezpečuje jednou za čtyři roky olympijské hry, skládá se z Národních olympijských 

výborů a Mezinárodních olympijských výborů. 
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Obrázek 5: Institucionální rámec sportu na příkladu ČR, zdroj: Novotný (2011) 

Důležité je také zmínit, že vztahy mezi jednotlivými hierarchickými úrovněmi, 

ale i jednotlivými subsystémy institucionálního rámce jsou velmi volné, neexistují zde 

vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Musí však být respektován právní řád státu (Novotný, 

2011). 

3.2.5. FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR 

Téma financování sportu v ČR je velmi rozsáhlé, proto pro účely práce bylo využito 

pouze rozdělení a stručný popis zdrojů financování.  

Nejobecnější dělení zdrojů financování je na zdroje veřejné a soukromé, přičemž 

při financování různých sportovních subjektů dochází téměř vždy ke kombinaci těchto 

zdrojů, které jsou podrobněji specifikovány v rámci modelu vícezdrojového financování 

podle Hodáně a Hobzy (2010), který je zachycen na obrázku 6. Jsou zde představeny 

různé zdroje financování sportu – státní rozpočet, místní rozpočty, příjmy z vlastní 

a vedlejší činnosti, soukromé zdroje, odvody z loterií a prostředky od Sazky (která měla 

do roku 2011 specifické postavení) a výdaje firem a domácností (Benešová, 2016). 
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Obrázek 6: Vícezdrojové financování, zdroj: Hodáň a Hobza (2010) 

Koncepce financování sportu v České republice zpracovaná v roce 2012 společností 

KPMG uvádí jinou strukturu financování na příkladu sportovních klubů, která je rovněž 

kombinací veřejných a soukromých zdrojů. Tato struktura je zobrazena na obrázku 7, 

kde si můžeme všimnout největšího podílu domácností, které přispívají klubům 

především členskými příspěvky. Podíl státního rozpočtu a místních rozpočtů tvoří 

dohromady téměř pětinu zdrojů, důležité jsou i příspěvky od svazů a sponzoring.  

 

Obrázek 7: Struktura finančních zdrojů sportovních klubů, zdroj: Koncepce financování sportu v České 

republice, KPMG, 2012 
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Veřejné financování 

Již zmíněná Koncepce financování sportu od KPMG (2012) se zaměřila více na roli 

veřejného sektoru při financování sportu. Na níže uvedeném obrázku 8 je zachycen podíl 

na financování sportu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT), ostatních ministerstev (kam studie řadí Ministerstvo vnitra – dále jen MV, 

Ministerstvo obrany, Všeobecnou pokladní správu a Operace státních finančních aktiv), 

obcí a Dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), krajských úřadů, regionálních rad.  

Největší podíl pochází z regionální úrovně (obce a DSO). Průměrně 15 % zdrojů pochází 

z MŠMT. Dále je v obrázku patrný pokles finančních prostředků do sportu mezi lety 2010 

a 2011, kdy došlo k poklesu o více než 3 mld. Kč. 

 

Obrázek 8: Vývoj financování sportu a podíly jednotlivých subjektů v letech 2007–2011, Zdroj: Koncepce 

financování sportu v České republice, KPMG, 2012 

Soukromé financování 

Jak ukázal obrázek 6 výše, pro sportovní subjekty jsou velmi důležité také soukromé 

zdroje, kam podle Hobzy a Rektoříka (2006) patří výdaje rodinných rozpočtů 

na sportování, vlastní výnosy z hospodářské a sportovní činnosti sportovních klubů, 

výnosy ze sázek a sportovních loterií, poplatky televize a dalších médií za sportovní 

reportáže, podpora velkých podniků, a přínosy z reklamy prostřednictvím agentur. 
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3.3. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO PLÁN SPORTU 

V roce 2016 byl schválen zákon č. 230/2016 Sb., kterým se měnil zákon č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. Hlavním 

účelem jeho přijetí bylo dle důvodové zprávy zajištění větší transparentnosti 

při poskytování podpory sportovním organizacím z veřejných prostředků. Tato novela 

také nově ukládá obcím povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán 

rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění. Zpracování plánu rozvoje sportu má 

dle důvodové zprávy vést k transparentnějšímu rozdělování finančních prostředků 

na podporu sportu, což je podtrženo skutečností, že obce rozdělují na podporu sportu 

dlouhodobě nejvyšší částku (Janák a Urban, 2017). 

Dle § 6 jsou stanoveny úkoly obcí:  

(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 (Sbírka zákonů Česká republika, 2016). 

Důvodová zpráva k novele pak stanoví: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní 

zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní 

potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority 

pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu 

a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení 

pro občany obce. Tento plán musí být v souladu s plánem státní politiky ve sportu 

schválenou vládou České republiky.“ (Papírníková Jurečková, 2018). 
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Dle § 6a odst. 2 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. Podrobnější je pak doporučená osnova stanovená MŠMT, která bude rozebrána 

níže. 

Bod 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., kterým se měnil zákon o podpoře sportu pak 

stanovuje, že plán rozvoje sportu v obci zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. Obci sice při nesplnění této podmínky nehrozí finanční 

sankce, ale při kontrole ze strany MV je obec povinna podle § 129a odst. 4 zajistit nápravu 

nedostatku zjištěných kontrolou. Mohlo by však dojít ke komplikacím při žádosti 

o dotace. „Pokud sportovní kluby či obce žádají o dotace na krajské či celostátní úrovni 

v rozporu s místní strategií či bez ní, neměly by být příjemcem dotace,“ vysvětlil Antonín 

Zelenka z MŠMT (Singr, 2018). 

Řada obcí ale vnímá tuto novou povinnost jako zbytečnou a negativní. Už 

při projednávání novely se setkávala ze strany obcí s odporem. Jak podotýká Papírníková 

Jurečková (2018) ze Svazu měst a obcí (dále jen SMO) ČR: „Tato novela prošla bohužel 

bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz 

měst a obcí ČR.“. Někteří starostové označují novelu za „další byrokratický výmysl“, 

na jehož vypracování nemají obce čas. Podle SMO ČR pomohou sportovní plány 

k rozvoji sportu, ale jen v případě větších měst, u menších obcí dojde ke vzniku formální 

strategie, nebo ani to ne. Odhaduje se, že většina obcí do 20 000 obyvatel plán vůbec 

nevypracuje (Singr, 2018). 

V létě 2018 se projednávala další novela zákona o podpoře sportu, jejíž hlavní změna 

spočívala ve zřízení Národní sportovní agentury jako ústředního správního úřadu 

ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (MV ČR, 2018). Na podzim 

2018 došlo k podpoření návrhu ze strany Sněmovny. Agentura má mít podle poslance 

a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky částečně parametry samostatného 

ministerstva. Měla by mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství. 

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu, který 
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ve spolupráci s krajskými a obecnými samosprávami zajistí systematickou, cílenou 

a účelně vedenou pomoc a podporu sportu na všech úrovních (ČTK, 2018). 

3.4. SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY 

3.4.1. EVROPSKÁ ÚROVEŇ 

Na této úrovni je nutné zmínit Radu Evropy, což je mezinárodní celoevropská organizace, 

založená v roce 1949, jejímž cílem je vytvoření společného demokratického a právního 

prostoru, který zaručuje dodržování lidských práv, demokracii a respektování zákonů 

(www.radaevropy.cz, 2015). Oblastí sportu se začala tato instituce zabývat v roce 1966, 

o 11 let později přijala dokument Evropská charta sportu pro všechny. Nejnovější 

modifikace dokumentu – Evropská charta sportu (ECHS) byla podepsána na 7. konferenci 

evropských ministrů odpovědných za oblast sportu v roce 1992 (Dovalil, 2019). ECHS 

se skládá ze 12 článků a vyzývá vlády, aby učinily nezbytná opatření, která zajistí všem 

možnost využívat tělovýchovných programů, zajistí každému možnost sportovat 

a účastnit se rekreační tělovýchovné činnosti v bezpečném a zdravém životním prostředí 

a ve spolupráci s příslušnými sportovními orgány. Na setkání ministrů v roce 2001 byla 

ECHS revidována a byl přidán 13. článek o domácí a mezinárodní spolupráci (Committee 

of ministers, 2001). 

3.4.2. ÚROVEŇ EVROPSKÉ UNIE 

V době svého vzniku si EU neuvědomovala význam a přínos sportu. Ke změně došlo 

v 80. letech minulého století, kdy byla vydána tzv. Adonninova zpráva, která 

upozorňovala na společenský význam sportu (Novotný, 2011). Důležitou roli sportu 

v evropské společnosti a jeho specifickou povahu uznalo v prosinci 2000 prohlášení 

Evropské rady o specifické charakteristice sportu a jeho společenské funkci v Evropě, 

což by mělo být bráno v úvahu při provádění společných politik („deklarace z Nice“) 

(Commission of the European Communities, 2007). Od roku 2009 je již sport zakotven 

v Lisabonské smlouvě. Níže jsou popsány základní dokumenty na úrovni EU a jejich 

význam pro oblast sportu.  
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Bílá kniha o sportu (White paper on sport) 

Jedná se o dokument Komise evropských společenství, který byl předložen a projednáván 

v Bruselu 11. července 2007. Značí první kroky Komise ve věci souhrnného řešení otázek 

týkajících se sportu. Hlavní cíl Bílé knihy o sportu je poskytnout strategickou orientaci 

v souvislosti s rolí sportu v Evropě, podnítit debatu o konkrétních problémech, zviditelnit 

sport při tvorbě politik EU a zvýšit povědomí veřejnosti o potřebách a specifikách tohoto 

odvětví. Dokument je rozdělen dle tematických částí na pasáž, která se zabývá 

společenskou rolí sportu, zejména je z jeho funkcí vyzdvižena výchovná, kulturní 

a rekreační. Následuje část popisující hospodářský rozměr sportu, kde je zdůrazněn 

především přínos sportu pro HDP a zaměstnanost EU. V této pasáži je také zmíněna 

studie, která byla představena během rakouského předsednictví v roce 2004, z níž 

vyplynulo, že sport v širším smyslu vytvořil v roce 2004 přidanou hodnotu ve výši 

407 miliard EUR (což odpovídá 3,7 % HDP EU,) a pracovní místa pro 15 milionů lidí. 

Poslední část je věnována organizaci sportu, kde je zdůrazněna specifičnost sportu a dále 

role každého zúčastněného subjektu ve správě sportovního hnutí (Commission of the 

European Communities, 2007). Jak poukázal Novotný (2011), dokument má dvojí 

charakter, jednak část popisující střet mezi sportem a EU, ale také část navazujícího 

akčního plánu kroků Komise, který je pojmenován po zakladateli moderních 

olympijských her Pierru de Coubertin. Podle Novotného (2011) je zcela zásadní, že kniha 

plně uznává zvláštnosti sportu projevující se zejména ve: 

 „Specifičnosti sportovních aktivit a pravidel, jako jsou například oddělené 

soutěže mužů a žen, omezený počet soutěžících, potřeba zaručit nejistotu, pokud 

jde o výsledek, a udržovat rovnováhu mezi kluby, které se účastní stejných 

soutěží.“ 

 „Specifičnosti sportovních struktur, kam patří především autonomie 

a rozmanitost sportovních organizací, pyramidová struktura soutěží 

od začátečnické po nejvyšší úroveň a systémy organizované solidarity mezi 

různými rovinami a různými účastníky, organizace sportu na vnitrostátní úrovni 

a princip jediné federace na každý sport.“ 
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Pokyny EU pro pohybovou aktivitu 

Po vypracování Bílé knihy sportu ze strany Komise, byly dalším významným 

dokumentem EU Physical Activity Guidelines (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, dále 

jen Pokyny EU), které byly schváleny pracovní skupinou Sport a zdraví EU 25. září 2008, 

a poté potvrzeny ze strany ministrů tělovýchovy členských států 27.–28. listopadu téhož 

roku. Jedná se o doporučená politická opatření pro členské státy na podporu zdraví 

upevňujících pohybových aktivit (Kornbeck, 2008). Jak podotýká Davidová (2015) jde 

o první iniciativu ze strany EU, která se zabývá čistě jen pohybovou aktivitou, ne zdravou 

výživou a dalšími souvisejícími tématy. Při formulaci Pokynů EU se vycházelo 

z doporučení WHO pro pohybovou aktivitu. 

Důležitou součást dokumentu tvoří tzv. pokyny k opatřením, které jsou určeny zejména 

představitelům na všech úrovních, kteří disponují rozhodovací pravomocí, ať už 

ve veřejné či soukromé sféře. Tyto pokyny více souvisí s politikami a snaží se promítnout 

přístup WHO do příslušných opatření. Jednotlivé kapitoly dále obsahují příklady 

osvědčených postupů, které konkrétně uvádějí řešení problémů v praxi v různých státech 

EU (Kornbeck, 2008).  

Pokyny EU lze rozdělit na několik kategorií: 

 doporučená délka trvání pohybové aktivity pro specifické skupiny (děti, dospělí, 

lidé v důchodovém věku, pokyny 12); 

 důležitost meziodvětvového přístupu (pokyny 35); 

 sport (pokyny 613); 

 zdraví (pokyny 1420); 

 vzdělávání (pokyny 2124); 

 doprava, prostředí, plánování měst a veřejná bezpečnost (pokyny 2532); 

 pracovní prostředí (pokyny 3334); 

 služby pro starší občany (pokyny 3537) (Kornbeck, 2008). 

Dále následuje závěrečná část, která je věnována monitorování a vyhodnocování 

ukazatelů, které by mělo být prováděno na národní i evropské úrovni, přičemž stěžejní 
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jsou tyto ukazatele: poměr obyvatel dosahující přiměřených úrovní pohybové aktivity 

a vypracování a provádění politik souvisejících s pohybovou aktivitou.  Zmíněna je zde 

také důležitá role informovanosti veřejnosti, kterou je třeba zvyšovat prostřednictvím 

kampaní. Závěrečné pokyny jsou věnovány síti HEPA – Health-Enhancing Physical 

Activity (Zdraví podporující fyzická aktivita), která byla stanovena akčním plánem Bílé 

knihy o sportu z roku 2007 a měla by být dle pokynů adekvátně podporována ze strany 

Komise (Davidová, 2015). 

Sport v Lisabonské smlouvě 

Sport, který nebyl do roku 2009 součástí žádné ze smluv EU, je napevno zakotven 

v Hlavě XII: Všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport, článku 165 Lisabonské 

smlouvy, která pozměnila Smlouvu o fungování EU (Evropské právo, 2017). Podle 

Svobody (2019) se nový článek 165 podobá odmítnutému konceptu smlouvy zakládající 

Ústavu pro Evropu. Sport je zmíněn jako fenomén výjimečné povahy, jehož unikátní 

vlastnosti se projevují zejména v roli společenské a výchovné. Text zvláště zdůrazňuje 

dobrovolnický aspekt v rámci sportu. Odstavec 2 čl. 165 pak konkretizuje činnosti EU 

v oblasti sportu, které jsou změřené na „rozvoj evropského rozměru sportu podporou 

spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty 

odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště 

mladých sportovců.“ (Evropské právo, 2017). Dále je v odstavci 3 čl. 165 uvedena 

spolupráce Unie a členských států se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními 

organizacemi, konkrétně je zmíněna Rada Evropy, podle Svobody (2019) je to z důvodu 

dlouhodobého zájmu o kulturní a společenské aspekty sportu, které vyústily v jiný 

důležitý dokument, Evropskou chartu sportu, která je popsána výše. 

Novotný (2011) dodává, že díky platnosti Lisabonské smlouvy, se začalo pracovat 

na několika studiích, které vycházely z deklarace v Nice, ale Česká republika se do těchto 

studií příliš nezapojuje. 

3.4.3. STÁTNÍ ÚROVEŇ 

Na celostátní úrovni plní roli sportovní politiky Koncepce podpory sportu 20162025 

(dále jen Koncepce SPORT 2025), vydaná MŠMT, která navazuje na předchozí 
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strategické dokumenty v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České 

republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 20152017 a dokument 

Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) Národní strategie ochrany a podpory zdraví 

a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014). Dále souvisí s vládním Programovým 

prohlášením vlády České republiky ze dne 14. 02. 2014, ve kterém se mj. vláda zavázala 

k zasazení se o transparentní financování sportu, stanovení kritérií pro veřejnou podporu 

mezinárodních sportovních akcí v České republice a předložení zákona o podpoře sportu. 

Základním cílem Koncepce SPORT 2025 je „…zlepšit podmínky pro sport a státní 

reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce, 

respektovaly tradici i sportovní politiku EU. Základní podmínkou naplnění cíle je kromě 

adresného rozdělování dotací, zásadní posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, 

bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu uskutečnit.“ (Koncepce SPORT 

2025, 2019). 

Koncepce stojí na 5 základních pilířích: 

 sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů; 

 sport a prevence zdraví; 

 sport jako prostředek seberealizace; 

 sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost; 

 státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti 

a mezinárodní prestiže (SPORT 2025, 2019) 

V rámci koncepce jsou dále stanoveny obecné horizontální priority, které by měly být 

zohledněny při tvorbě sportovních programů, dotační politice, budování podmínek 

pro sport, tvorbě strategických záměrů samospráv aj. Je zde kladen důraz na zastavení 

poklesu tělesné zdatnosti a růstu nadváhy a obezity dětí a mládeže, zvyšování úrovně 

pohybové gramotnosti, snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, zajištění 

transparentnosti informací ve sportu, aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, 

zajištění rovných příležitostí všech obyvatel bez rozdílu, spolupráce státní správy 

a místních samospráv, meziresortní a mezisektorový přístup a podpora dobrovolnictví. 
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Koncepce dále vymezuje 8 strategických oblastí, v jejichž rámci jsou dále stanoveny dílčí 

cíle. Dle doporučené osnovy MŠMT (2018), která je popsána v kapitole Metodika, je 

žádoucí, aby byly stanovené strategické cíle v souladu s Koncepcí SPORT 2025.  

Výčet strategických oblastí a cílů Koncepce SPORT 2025 (2019) je následující: 

1. Oblast – Rozvoj sportu pro všechny: 

a. podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných 

jednot; 

b. posilovat roli regionálních a místních sportovních center; 

c. vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném 

sportu; 

d. podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce; 

e. vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny 

sociální skupiny dětí a mládeže; 

f. vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to 

zejména na lokální úrovni. 

2. Oblast – Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců: 

a. zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí; 

b. rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu 

reprezentace; 

c. podporovat výkonnostní sport dospělých. 

3. Oblast – Rozvoj školního a univerzitního sportu: 

a. navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj 

programu školních sportovních klubů; 

b. inovovat systém školních sportovních soutěží; 

c. rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit 

pro studenty; 

d. stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu 

přístupného všem studentům. 
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4. Oblast – Odbornost ve sportu: 

a. vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků 

do praxe; 

b. inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu; 

c. posílit odborné vedení dětí. 

5. Oblast – Obnova a budování sportovních zařízení: 

a. obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ; 

b. obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury; 

c. rozvíjet univerzitní sportovní areály; 

d. vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní reprezentaci 

a regionální tréninková centra pro přípravu talentované mládeže; 

e. modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů. 

6. Oblast – Sport handicapovaných: 

a. zajistit dostupnost sportu pro handicapované; 

b. vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež 

a reprezentaci. 

7. Oblast – Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR: 

a. zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních 

sportovních centrech; 

b. pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci 

se sportovními svazy; 

c. zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů 

a reprezentantů; 

d. podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních 

soutěžích a šíření dobrého jména České republiky; 

e. vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou 

mládež; 

f. vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry; 

g. dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž 

trenérů; 

h. podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců. 
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8. Oblast – Komerční sport: 

a. opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události; 

b. rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti. 

3.4.4. KRAJSKÁ ÚROVEŇ 

V současnosti neexistuje v Jihomoravském kraji platná koncepce pro oblast rozvoje 

sportu. Již zmíněná novela zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, ukládá mj. povinnost zpracovávat plán rozvoje sportu v kraji a zajistit jeho 

provádění i pro kraje (§5 písm. d)). Jihomoravský kraj je tak jedním z mála krajů, 

kde chybí aktuální koncepční dokument, spolu s Královéhradeckým krajem (Hrabálek, 

2015). Ostatní kraje mají dokument zpracován či pracují na jeho aktualizaci (Olomoucký 

kraj měl plán do roku 2018, Zlínský do 2017).  

V rámci koncepční činnosti Jihomoravského kraje tak zůstává posledním dokumentem 

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji, která byla vydána 

pro období 20042008: „… vychází ze stanovení demografických a geografických 

ukazatelů Jihomoravského kraje, vychází z dosud provedených analýz a koncepčních 

dokumentů v oblasti rozvoje tělesné kultury v České republice i v Jihomoravském kraji. 

Dále vychází z empirického šetření hodnotové orientace občanů Jihomoravského kraje 

a analýzy prostředí pro realizaci tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji a Programu 

rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje.“ Koncepce dále dělila sport a tělesnou 

výchovu na několik oblastí, definovala celkem deset cílových skupin, formulovala vizi 

rozvoje sportu v užším a širším pojetí. Širší pojetí vize zní: „Jihomoravský kraj je 

na základě vývoje chápán jako významná destinace, z pohledu tělovýchovy a sportu, 

s dostatečnou atraktivní, různorodou a pestrou nabídkou sportovních a tělovýchovných 

produktů.“ (Kolektiv autorů, 2004). V případě užšího pojetí vize šlo o heslovité vyjádření 

širšího pojetí. Na základě vize pak bylo stanoveno 5 hlavních cílů. 

1. Hlavní prioritou je podněcovat vytváření nabídky příležitostí pro různé pohybové 

aktivity, které může provádět co největší počet lidí. Důležité je, aby to byly 

aktivity zaměřené na příznivé účinky pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci 

a pro aktivní využití volného času a zároveň zlepšení počtu sportujících. 
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2. Provozování sportu na vyšší úrovni bude podporováno vhodnými a specifickými 

prostředky ve spolupráci s odpovídajícími tělovýchovnými a sportovními 

organizacemi. 

3. Všechny školy by měly mít potřebné a odpovídající zařízení a vybavení 

pro provádění tělocvičných aktivit a sportu.  

4. Jihomoravský kraj bude jádrem a koordinátorem rozvojové politiky v sektoru 

sportu a sportovní turistiky postaveného na principu partnerství všech 

zainteresovaných stran a na jejich silné orientaci na cílového klienta a jeho životní 

styl. To vše je podloženo garancí standardů kvality poskytovaných sportovních 

služeb. 

5. Zvýšení opakovanosti návštěv sportovních „akcí“ (událostí), pobytu 

ve sportovních centrech, střediscích volného času, a sportovního turismu 

v Jihomoravském kraji, vycházející z ochoty a připravenosti občanů a turistů 

vracet se do kraje pro naplnění svého životního stylu (Kolektiv autorů, 2004). 

V současné době má kraj platný jiný dokument – Koncepci rozvoje cyklistiky 

v Jihomoravském kraji na období 2016–2023, která by se dala alespoň částečně vztáhnout 

na oblast sportu, ovšem nemůže nahradit Koncepci rozvoje sportu, která je mnohem 

komplexnější. 

Sport je také zmíněn ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020, ovšem spíše 

okrajově – jako jedno z opatření priority 2: Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných 

služeb, kde je uvedeno zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití (Mikšovský, 

2012). 

3.4.5. MÍSTNÍ ÚROVEŇ 

Strategický plán rozvoje města Židlochovice pro období 20152025 (dále jen Strategie 

města) obsahuje kapitolu Kultura, sport a spolková činnost, v jejímž rámci je věnována 

jedna z podkapitol čistě jen sportu. Na práci při psaní této části Strategie města se podíleli 

členové Komise sportu a mládeže. Je zde popsán aktuální stav sportovišť a sportovních 

areálů, nástroje města k podpoře sportovních aktivit, dále přehled sportovních zařízení, 

sdružení a organizací působících ve městě a seznam tradičních sportovních akcí 
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(Strategie města, 2014). Tyto informace slouží jako dobrý základ pro kostru plánu rozvoje 

sportu, proto budou použity spolu s úvodními obecnými informacemi o městě v praktické 

části práce. 

Návrhová část Strategického plánu rozvoje uvádí SWOT analýzu pro oblast kultury 

a sportu, která bude po úpravě a aktualizaci využita při návrhu plánu sportu. Dále jsou 

stanovena následující opatření v oblasti kultury a sportu: 

 IX.1. Budování zařízení pro kulturu a sport 

o IX.1.1. Dobudování sportovního areálu u ZŠ na ul. Tyršova 

o IX.1.2. Rekonstrukce sportovního areálu na Nádražní ulici 

o IX.1.3. Obnova a doplnění prvků hřišť ve městě 

o IX.1.4. Vytvoření zázemí pro setkávání seniorů a další klubovou činnost 

o IX.1.5. Revitalizace a využití domu č. 32 na Strejcově sboru 

o IX.1.6. Revitalizace a využití areálu letního kina 

 IX.2. Péče o tradice, kulturu a volnočasovou činnost 

o IX.2.1. Založení a pěstování tradice kraje meruněk 

o IX.2.2. Podpora spolkové činnosti – volnočasové organizace a sdružení 

 IX.3. Pořádání kulturních a sportovních aktivit (Strategie města, 2014).  
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4. METODIKA 

4.1. ZPRACOVÁNÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Pro zpracování literární rešerše byly využity dostupné tištěné i internetové zdroje, dále 

byla použita také příslušná legislativa spolu se strategickými a koncepčními dokumenty, 

které byly relevantní k oblasti sportu. Výše jmenované typy zdrojů pak byly poskládány 

do jednotlivých, na sebe navazujících tematických celků. 

4.2. VLASTNÍ METODICKÝ POSTUP DLE DOPORUČENÉ OSNOVY MŠMT 

Při zpracovávání plánu rozvoje sportu pro město Židlochovice byla využita především 

doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 

kterou vydalo MŠMT (2018). Osnova popisuje plán rozvoje sportu pro obec či město 

jako: „…střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory 

a finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním 

spojených aktivit ve prospěch (obce, města) a kvality života občanů. Vychází 

ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti 

sportu – SPORT 2025.“ (MŠMT, 2018). Kromě nejpodstatnějšího shrnutí novely 

obsahuje dokument také následující návrh bodů osnovy a obsahu plánu rozvoje sportu: 

 úvod: aktuální stav v oblasti sportu daného (obce, města) včetně specifik této 

oblasti daných pro tento region, statistická data, popis nejpalčivějších problémů 

v zajištění podpory sportu v daném regionu, cíle, které tento plán podpory sportu 

sleduje; 

 základní východiska: definice základních problémů v oblasti sportu daného 

regionu (obce, města), popis současného stavu včetně všech partnerů, kteří 

v daném regionu v oblasti sportu spolupracují, nebo by dle tohoto plánu měli 

spolupracovat; 

 multiplikační dopady sportu: propojení sportu s ostatními oblastmi lidského 

života v daném regionu – zdravotní dopady, rekreace, zdatnost, socializace, 

seberealizace, ekonomika apod.; 
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 definování strategických cílů (obce, města) v oblasti sportu: stanovení priorit; 

 přístupy a formy (obce, města) k naplnění stanovených priorit: konkrétní opatření 

pro reálné naplňování vlastního plánu; 

 financování sportu z rozpočtu (obce, města): „dotační politika“ financování 

podpory sportu, možno propojit s dotačním programem příslušného kraje, jinak 

se může jednat o položky v rozpočtu, které mají souvislost s rozvojem sportu 

v dané lokalitě; 

 přílohy, např.: přehled sportovních zařízení a subjektů, které existují v rámci 

regionu v oblasti sportu, pasportizace těchto zařízení (pokud existuje), rozpočet 

dané (obce, města) ve vazbě na celkové výdaje směrované do podpory sportu 

(MŠMT, 2018). 

Osnova dále stanoví, že plán rozvoje sportu vychází ze strategických programů rozvoje 

sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025. 

4.3. DALŠÍ POŽADAVKY 

Další spíše obecné náležitosti plánu jsou dány v §6a odst. 2 zákona, a byly rozebrány 

v kapitole Legislativní prostředí.  

Požadavkem ze strany města bylo, aby byl plán propojen také se Strategickým plánem 

rozvoje města Židlochovice 2015–2025. 

Vzhledem k volnosti osnovy, která není závazná, byly při vypracování dokumentu 

pro porovnání prostudovány tři již zpracované plány rozvoje sportu ze dvou různých měst 

a jedné obce. Jednalo se o: Plán rozvoje sportu 2018–2024 obce Drásov, Strategický plán 

rozvoje sportu v Trutnově a Plán rozvoje sportu města Nová Včelnice. Důvodem výběru 

těchto dokumentů byl fakt, že Židlochovice jsou městem a také obcí s rozšířenou 

působností, bylo tedy evidentní, že by se plán měl obsahem i rozsahem lehce lišit 

například od plánu obce Drásov. 

4.4. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Po dohodě s městem Židlochovice probíhalo v rámci návrhové části práce anonymní 

dotazníkové šetření. Dotazník byl vytvořen přes Google Forms, skládal se ze 16 otázek 
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(jádro dotazníku tvořilo 13 otázek, zbylé 3 otázky byly obecné) a byl zaměřen primárně 

na zjištění stavu spokojenosti se sportem, areály a službami v Židlochovicích. Otázky 

se skládaly z uzavřených s jednou možnou odpovědí (7 otázek), škálových (6 otázek), 

polouzavřených s více možnými odpověďmi (2 otázky) a jedné otevřené otázky. Škálové 

otázky byly určeny k hodnocení jednotlivých sportovišť či areálů, otevřená otázka pak 

sloužila k napsání námětů na zlepšení v oblasti sportu. Škálové otázky byly označeny 

jako nepovinné, proto zde by počet získaných odpovědí nižší, ne však zásadně, počet 

odpovědí se lišil nejvýše o 10 oproti povinným otázkám. Dále byla nepovinná jedna 

z polouzavřených otázek, která sloužila pro respondenty, kteří uvedli, že se sportu 

nevěnují vůbec, a zjišťovala jejich důvody. V tomto případě bylo nasbíráno 23 odpovědí. 

Dotazník byl určen nejen občanům ze Židlochovic, ale také z blízkých obcí, jelikož 

Židlochovice by měly plnit díky svému statutu obce s rozšířenou působností roli místního 

centra. Šetření probíhalo od 5.3. do 23.3. a bylo získáno celkem 202 responsí. Dotazník 

byl zveřejněn na webových stránkách města, facebookových skupinách města, k dispozici 

byl i v Městské knihovně, rozeslán byl také do ZŠ, osmiletého gymnázia a sportovních 

organizací v Židlochovicích. Plné znění dotazníku je součástí přílohy 1.  

4.5. SWOT ANALÝZA 

Tato metoda umožňuje rychlou analýzu vnitřních podmínek, v nichž subjekt funguje, 

a také vnějších podmínek, které závisejí na prostředí, v němž subjekt funguje. Metoda 

poskytuje rámec pro analýzu silných a slabých stránek, což jsou vnitřní faktory, 

a příležitostí a hrozeb, které jsou vnímány jako vnější faktory. Díky této metodě se pak 

subjekty mohou soustředit na maximalizaci silných stránek, minimalizaci slabých, využití 

nabízejících se příležitostí a eliminaci hrozeb (Pahl a Richter, 2009). 

SWOT analýza v této práci byla sestavena na základě vlastní znalosti území, 

dotazníkového šetření a studia Strategického plánu rozvoje města Židlochovice 

pro období 2015–2025. V rámci tohoto dokumentu byla zpracována SWOT analýza pro 

oblast kultury a sportu, jejíž výstupy nejsou aktuální, a proto byly jen v malé míře 

převzaty do SWOT analýzy současného stavu, která je navrhnutá v práci a odhaluje slabé 

a silné stránky území, také příležitosti a možné hrozby. 
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4.6. SPOLUPRÁCE S MĚSTEM ŽIDLOCHOVICE 

V průběhu psaní práce probíhala spolupráce s městem Židlochovice prostřednictvím 

mailové komunikace a konzultace s Ing. Janou Richterovou z oddělení projektů a dotací, 

která zajišťovala potřebné podklady, zajistila rozeslání dotazníku zaměstnancům města 

Židlochovice, rovněž působila jako prostředník při komunikaci s dalšími odděleními 

města a pomohla s výběrem strategických oblastí plánu dle Koncepce SPORT 2025.  

Dále probíhala mailová komunikace s tajemnicí Komise sportu a mládeže paní Gabrielou 

Motlíčkovou, jejíž cenné informace pomohly při sestavování seznamů v praktické části 

práce, rovněž podala zpětnou vazbu k dotazníku, který byl na základě připomínek 

rozšířen.  

Další spolupráce byla navázána s paní Lenkou Betášovou z Regionálního turistického 

informačního centra (dále jen RTIC), která podala zpětnou vazbu k podobě dotazníku 

a zajistila jeho zveřejnění na webových stránkách města Židlochovice 

a na facebookových skupinách města.  

Spolupráce probíhala i s městskou knihovnou v Židlochovicích, kde byl dotazník 

dostupný pro čtenáře knihovny v rámci veřejného internetu, a knihovnice Bohumila 

Pavková a Eva Procházková zajistily respondenty a šířily mezi čtenáře informace 

o důležitosti dotazníku. 

Konkrétní opatření a priority plánu byly konzultovány se starostou Židlochovic 

Ing. Janem Vitulou, díky jehož pomoci bylo zajištěno, že stanovené priority budou 

pro město reálné a účelné.    
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5. VLASTNÍ NÁVRH PLÁNU ROZVOJE SPORTU 

Tato kapitola obsahuje vlastní návrh plánu rozvoje sportu pro město Židlochovice 

dle doporučené osnovy MŠMT. V souvislosti s použitím této osnovy jakožto metodiky 

byly v rámci jednotlivých podkapitol propojeny, vyhodnoceny a komentovány výsledky 

dotazníkového šetření a také SWOT analýzy, a proto nejsou uvedeny samostatně 

v dalších podkapitolách. Grafické zpracování výsledků dotazníkového šetření je součástí 

přílohy 2. 

5.1. ÚVOD 

Město Židlochovice se nachází v Jihomoravském kraji, zhruba 20 kilometrů jižně 

od krajského města Brna. Židlochovice mají rozlohu 5,95 km2 a k 31.12.2017 zde žilo 

3796 obyvatel (ČSÚ, 2019). Město leží na soutoku řek Litavy a Svratky, jeho dominantou 

je kopec Výhon s Akátovou rozhlednou, která byla zprovozněna v roce 2009. 

Významným prvkem v Židlochovicích je zámek a zámecký park. V roce 1858 

se na zámku narodila arcivévodkyně Marie Kristina, která se později stala španělskou 

královnou (Vavřík, Cvrk a Wendsche, 2013). Po rozpadu monarchie došlo ke konfiskaci 

majetku a zámek tak připadl Československému státu. Od roku 1918 spravují zámek 

organizace, které zároveň hospodaří i se státními lesy, dnes se jedná o Lesy ČR s.p., 

konkrétně Lesní závod Židlochovice (Lesy ČR, 2012). Kolem zámku vznikl park, jehož 

plán byl vypracován francouzským zahradním architektem Charboniérem. 

Za 1. republiky pobýval na zámku prezident T. G. Masaryk, na jehož počest byla 7. 3. 

1930 vysazena v západní části parku lípa, nyní označena pamětní deskou (Dratva, 2015). 

Jde o obec III. stupně, tedy o obec s rozšířenou působností, což ze Židlochovic činí lokální 

centrum. Vzhledem k poloze města a dobré dopravní dostupnosti zde existuje široká škála 

služeb, například osmileté gymnázium, poliklinika, pracoviště některých státních 

institucí, řada sportovních a volnočasových aktivit. Zároveň je město významným členem 

především Dobrovolného svazku obcí (DSO) Region Židlochovicko, DSO Region 

Cezava a DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň (Strategie města, 2014). 
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Město má dlouhodobě kladný celkový přírůstek obyvatel, což demonstrují graf 1 a 2 níže. 

Mezi lety 2007 a 2016 došlo k nárůstu počtu obyvatel o více než 300. Zásluhu na tom má 

vysoký podíl nově přistěhovaných obyvatel, tedy mechanický přírůstek.  

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Židlochovicích v letech 20072016, zdroj: vlastní zpracování na základě 

dat ČSÚ (2017) 

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel dle bazického indexu, zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2015) 

Při pohledu na věkové rozložení obyvatelstva, které je znázorněno v tabulce 1 níže, 

si můžeme povšimnout postupného vyrovnávání počtu obyvatel v předproduktivním 
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a postproduktivním věku. Postupně dochází k poklesu obyvatel v produktivním věku 

ve prospěch výše zmíněných kategorií.  

Tabulka 1: Věkové složení obyvatelstva, zdroj: vlastní zpracování na základě dat ČSÚ (2017) 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stav 

obyvatel k 

31.12. 

celkem 

Stav 

obyvatel 

k 31.12. 

celkem 

3 426  3 472  3 473  3 520  3 605  3 615  3 659  3 735  3 773  3 803  

v tom ve 

věku: 

  0–14 449  473  495  526  578  597  625  673  690  701  

 
15–64 2 471  2 480  2 433  2 435  2 441  2 401  2 397  2 412  2 395  2 392  

 
65 + 506  519  545  559  586  617  637  650  688  710  

Průměrný 

věk 

 
40,9  40,8  40,8  40,7  40,3  40,5  40,4  40,1  40,3  40,5  

Index stáří (65+ / 0–14 

v %) 

112,7  109,7  110,1  106,3  101,4  103,4  101,9  96,6  99,7  101,3  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 69 % žen a 31 % mužů z různých věkových kategorií, 

nejpočetněji byly zastoupeny kategorie 36–50 let a 26–35 let, jak je patrné z grafu 3. 

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly jako bydliště Židlochovice, necelá čtvrtina uvedla 

bydliště v blízkém okolí (do 20 km), pouze ve 2 případech šlo o bydliště mimo tuto zónu. 

 

Graf 3: Rozdělení respondentů dle věku, zdroj: vlastní zpracování 
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V dotazníkovém šetření respondenti na otázku, jak často se věnují sportu nejčastěji 

uváděli variantu 12x týdně (39 %), pouze 5 % uvedlo, že se sportu nevěnují vůbec, těm 

pak byla v rámci dotazníku položena polouzavřená otázka, která zkoumala důvody, proč 

se sportu nevěnují. Zde byl nejčastěji uváděn nedostatek času (43,5 %), zdravotní 

problémy ve více než 25 %, dále shodně se 13 % nezájem o sport a nedostatek kapacity 

sportovišť. Ekonomický faktor (nedostatek peněz) byl zastoupen 8,7 %. 

Dotazník také zkoumal, jakou formou se nejčastěji respondenti věnují sportu. Bylo tím 

zamýšleno rozdělit respondenty na ty, kteří jsou členy sportovní organizace, tj. sportují 

organizovaně, a na ty, kteří nejsou členy sportovní organizace, tj. sportují 

neorganizovaně. Také byla uvedena kategorie, která zahrnovala obě varianty. Z grafu 4 

vyplývá, že pouze organizovanou formu sportu uvedlo minimum respondentů (6,4 %). 

Téměř třetina spadala do kategorie, která kombinuje organizovanou i neorganizovanou 

formu sportu, a přes 60 % uvedlo, že nejsou členy sportovní organizace. 

 

Graf 4: Formy sportu, zdroj: vlastní zpracování 

V rámci dotazníku pak dále následoval výčet sportů, kde měli respondenti označit 

libovolný počet sportů, kterým se věnují alespoň 1x za týden, také zde byla možnost jiné, 

kde mohli dopsat sport, který nebyl uveden v nabídce. Jako nejčastější byly uváděny 

následující sporty: cyklistika (41,6 %), běh a fitness (shodně 28,7 %), jóga a pilates 

(23,3 %), plavání (17,3 %), zdravotní cvičení (16,3 %), in-line bruslení (12,9 %), fotbal 

(9,9 %), ostatní sporty byly výrazně pod hranicí 10 %  viz. příloha 2.  
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5.2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Sport patří mezi silné stránky města Židlochovice, členové místních oddílů (například 

oddíl badmintonu T.J. Sokol, či oddíl juda Jednoty Orel) dosahují na řadu úspěchů 

především na národní úrovni (Král, 2019 a www.judoorel.cz, 2019). 

Ve městě se nachází tři tělocvičny, při místní ZŠ, T.J. Sokol a Jednotě Orel. Otevřená 

sportoviště jsou v areálu ZŠ na Tyršově ulici, na dvoře sokolovny, v areálu Robertovy 

vily, hřiště na „Starci“ a víceúčelová hřiště na sídlišti. V Židlochovicích je také fotbalové 

hřiště, ovšem zázemí zde a samotný areál jsou nevyhovující, jak je zmíněno i ve Strategii 

města (2014). 

Ve špatném stavu jsou rovněž antukové tenisové kurty, které se nacházejí ve dvoře 

sokolovny. Ve Strategii města (2014) je zmíněna potřeba průběžných investic 

do sokolovny a její infrastruktury. V sokolovně působí oddíly basketbalu a badmintonu.  

V orlovně funguje tělocvična, dále bowling, posilovna a squash. Z oddílové činnosti je 

třeba zmínit oddíly juda a volejbalu, dále cyklistiky a rekreačního běhu. V tělocvičnách 

probíhají také lekce pilates, zumby, kondičního tréninku a kurzy SM systém (cvičení 

na posílení svalů v oblasti páteře, beder a krku) (www.orelzidlochovice.cz, 2019b). 

V roce 2016 byl dokončen moderní sportovní areál pro venkovní sporty u ZŠ. Finance 

na areál pocházely z příspěvků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtů 

města Židlochovice a okolních obcí: Blučina, Branišovice, Hrušovany u Brna, Medlov, 

Nosislav, Opatovice, Sobotovice, Unkovice, Vranovice a Žabčice. Sportoviště je určeno 

pro míčové hry na umělém trávníku – malá kopaná, házená, volejbal, nohejbal, basketbal 

na polyuretanovém povrchu, k dispozici je sportovní běžecká dráha se sektory pro skok 

do dálky a vrh koulí, atletické disciplíny. Provozní doba areálu je v průběhu dubna 

až října od 07:00 do 20:00 hodin; během listopadu až března od 07:00 do 16:00 hodin. 

V době školního vyučování se provoz řídí rozvrhem školy. V době mimo vyučování je 

hřiště volně přístupné veřejnosti (Golová, 2016). 

Nově bylo zbudováno také hřiště na Robertově vile. Na sídlišti je řada dětských hřišť 

v dobrém stavu, město zde počítá s menšími opravami. Jedno štěrkové hřiště na sídlišti 
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není využívané, nabízí se možnost využít lokalitu pro venkovní posilovnu, která zatím 

v Židlochovicích není (Strategie města, 2014). 

Významná je v Židlochovicích cyklistika. Město leží na cyklostezce z Brna do Vídně, 

každoročně se tu konají akce na zahájení a ukončení cyklistické sezóny. Cyklostezka je 

vhodná i pro inline bruslení či rekreační běh. Je zde dobré propojení stezek s okolními 

obcemi (například ve směru na Nosislav a Žabčice). Dále zde najdeme cyklotrasu – 

Velkopavlovickou vinařskou stezku (cyklotrasy.cz, 2019). Město vlastní rovněž 

koupaliště, které se nachází ve směru na Vojkovice a bývá otevřeno každý den pouze přes 

letní sezónu, jelikož není kryté. Koupaliště disponuje dvěma plaveckými bazény a jedním 

brouzdalištěm pro děti, je potřeba provést jeho celkovou modernizaci. 

U hlavní silnice ve směru na Nosislav bylo nově otevřeno fitness centrum EB fit, které 

disponuje posilovnou a sálem pro sportovní aktivity, kde probíhají kurzy jógy, břišních 

tanců, fitboxu, kruhové tréninky a další aktivity (www.ebfit.cz, 2019). 

K přehlednějšímu znázornění současné situace byly výše uvedené informace 

sumarizovány do níže uvedené SWOT analýzy. 

Tabulka 2: SWOT analýza současného stavu, zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky Slabé stránky 

- úspěchy místních oddílů na 

národní úrovni; 

- nový moderní venkovní areál při 

ZŠ, 

- nové hřiště u Robertovy vily; 

- výhodná poloha na cyklostezce; 

- široká síť hřišť; 

- velká nabídka sportovních aktivit; 

- podpora sportovních organizací ze 

strany města. 

- nevyhovující fotbalové hřiště a 

areál FC; 

- špatný stav tenisových kurtů; 

- nevyužívané štěrkové hřiště na 

sídlišti; 

- nedostatek sportovních akcí; 

- chybějící venkovní posilovna; 

- zastaralý areál koupaliště. 
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Příležitosti Hrozby 

- dotace na rekonstrukci 

nevyužívaného hřiště, např. na 

venkovní posilovnu; 

- podpora rozvoje cyklistiky ze 

strany JMK; 

- spolupráce s okolními obcemi na 

síťování cyklostezek; 

- dotace na rekonstrukci areálu FC; 

- aktivita místních spolků a občanů: 

uspořádání sportovních soutěží 

v novém areálu ZŠ; 

- růst zájmu obyvatel o sport. 

- nezájem o sportoviště; 

- vandalismus; 

- nedostatek finančních prostředků; 

- postupný útlum dotační podpory; 

- nevyužitelnost dětských hřišť 

kvůli úbytku dětí (snížená 

porodnost); 

- odjíždění mladších talentovaných 

sportovců do větších měst (lepší 

podmínky, větší konkurence). 

 

5.3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTÉŘI V OBLASTI SPORTU VE MĚSTĚ 

5.3.1. FC ŽIDLOCHOVICE 

Nejstarší písemná zmínka o židlochovickém fotbalu pochází z období první světové 

války. Nejčastěji bývá za rok založení prvního fotbalového klubu v Židlochovicích 

označován rok 1921. Tento rok je uveden také na webových stránkách klubu, který 

se postupem času vyvíjel – prošel několika přejmenováními, také se několikrát stěhoval 

domácí stadion (ten dříve existoval například v prostorách dnešního autobusového 

nádraží). Vznik dnešního FC Židlochovice je datován k roku 2001. V současnosti se ale 

klub trápí v nižších třídách fotbalových soutěží. Jak dokládá Smutný (2013) v sezoně 

2012/2013 hrála jen tři družstva: starší přípravka A a B a muži. Přípravka hrající III. třídu 

skončila na 8. místě z 12.  Muži, kteří hrají o třídu níž, skončili v polovině tabulky. 

V rámci dotazníkového šetření byla otázka č. 8 (škálová) věnována hodnocení 

fotbalového areálu a hřiště na škále od 1 do 10, kde 1 znamenala nedostatečný a 10 velmi 

dobrý stav. Na otázku odpovědělo celkem 194 respondentů. Z níže uvedeného grafu 5 je 
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patrné, že stav areálu je vnímán negativně a lidé nejsou s jeho stavem příliš spokojeni, 

jelikož 18 % respondentů uvedlo nejnižší hodnocení. Nejčastější hodnocení bylo 3 

(odpovědělo 19,6 % respondentů). Průměrnou spokojenost (tedy hodnotu 5) uvedlo 

16,5 % respondentů. Navzdory tomuto nízkému hodnocení se ale v otevřené otázce, 

kde mohli respondenti vyjádřit své náměty na zlepšení v oblasti sportu, objevil areál FC 

jen v 10 z celkového počtu 264 obdržených návrhů, což jsou necelá 4 %. 

 

Graf 5: Hodnocení spokojenosti s areálem FC, zdroj: vlastní zpracování 

5.3.2. JEDNOTA OREL ŽIDLOCHOVICE 

Jednota Orel Židlochovice zahájila od roku 2002 práce na rekonstrukci objektu v areálu 

bývalého cukrovaru v Židlochovicích. Cílem bylo vybudovat multifunkční tělovýchovné 

zařízení (www.orelzidlochovice.cz, 2019a). Orlovna funguje od roku 2010 a je otevřena 

denně od 9.00 do 21.00 hod. Trénuje zde pod vedením Ing. Karla Vituly, Ing. Michala 

Doležela, Martina Suchánka a Vojtěcha Křiváka oddíl juda, který má cca 200 členů, 

nabírá děti od čtyř let (www.judoorel.cz, 2019).  V orlovně je také fitness, squash, 

bowling, tělocvična pro míčové sporty, široká nabídka sportovních kurzů a také 

restaurace. 

Stavu orlovny a šíři poskytovaných služeb byla v dotazníku věnována otázka č. 10 

(škálová). Opět se hodnotilo na škále od 1 do 10, kde 1 znamenala nedostatečný a 10 

velmi dobrý stav. Otázku vyplnilo 192 respondentů, nejčastější hodnoty byly mezi 7 a 9, 

kam spadalo více než 53 % responsí, jak je patrné v grafu 6. Toto hodnocení není velké 

překvapení, jelikož jde o poměrně nový a moderní areál. Téměř čtvrtina respondentů 
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(24,5 %) uvedla hodnocení 8. Z návrhů se přímo orlovny netýkal žádný, ovšem v 16 

případech (6,1 % z celkového počtu návrhů) byla zmíněna nedostačující kapacita kurzů 

pro dospělé či nedostatečná nabídka kurzů jako například jóga, pilates, tance, aerobik atd. 

V jednom případě bylo zmíněno žádoucí propojení orlovny a sokolovny se ZŠ a MŠ.  

 

Graf 6: Hodnocení spokojenosti Orel Židlochovice, zdroj: vlastní zpracování 

5.3.3. T.J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE 

Založení T.J. Sokol v Židlochovicích proběhlo na ustavující valné hromadě 13. 12. 1896. 

V roce 1908 vznikl i ženský oddíl. Mimo tělovýchovných činností se spolek významně 

podílí na kulturních aktivitách – mj. pořádá plesy, působí zde divadelní soubor. V letech 

1946–1948 byla nevyhovující budova stržena a postavena nová sokolovna (Třísko, 2015). 

V prosinci 2009 byla z dotací MŠMT uhrazena výměna oken na celé budově, byla 

opravena fasáda a došlo také k zateplení vstupní části sokolovny. Aktuálně zde působí 

oddíly badmintonu a basketbalu (www.sokol-zidlochovice.cz, 2019). Nejvíce členů, 

včetně dětí, působí v oddílu všestrannosti, který reprezentuje jednotu nejen 

na všesokolském sletu, který se koná jednou za šest let, ale také na dalších akcích.  

Jak ukázalo hodnocení v dotazníkovém šetření, jehož výsledky jsou znázorněny v grafu 

7 níže, Sokol je vnímán spíše neutrálně. Ze 192 respondentů jich více než 28 % uvedlo 

hodnocení 5 na škále od 1 do 10. Obdržené návrhy z dotazníkového šetření se poměrně 

často (3. nejčastější návrh) týkaly kvality tenisových kurtů, které spadají právě pod Sokol. 

Kromě kvality šlo také o chybějící zastřešení kurtů či možnost jejich rozšíření. Zde je 
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však třeba zmínit, že pozemek, na němž se kurty nacházejí je v majetku Sokola jen 

částečně, zbytek vlastní soukromá osoba, tím pádem není plně v možnostech Sokola 

se stavem kurtů cokoliv dělat. V jednom případě byl také zmíněn návrh částečné 

rekonstrukce budovy sokolovny. 

 

Graf 7: Hodnocení TJ Sokol Židlochovice, zdroj: vlastní zpracování 

5.3.4. ZŠ ŽIDLOCHOVICE 

Město je zřizovatelem základní školy, kterou navštěvuje přes 600 žáků ze Židlochovic 

a okolních obcí. Jde o úplnou školu s ročníky 1–9. Škola má k dispozici prostornou 

tělocvičnu pro výuku tělesné výchovy a sportovní kroužky, vedle budovy 2. stupně je 

zmodernizovaný sportovní areál, který slouží mimo školy také osmiletému gymnáziu, 

sportovním klubům i veřejnosti. Areál má také správce, který dohlíží na dodržování 

provozního řádu. V případě organizace větší sportovní akce a využití celého areálu je 

třeba dohodnout termín se sekretariátem školy (www.zszidlochovice.cz, 2019). Při škole 

působí Školní atletický klub (ŠAK), který se skládá z přípravky a žactva a je orientován 

hlavně na běhy. Pod vedením trenéra a tělocvikáře Mgr. Lukáše Přichystala dosahují žáci 

velmi dobrých výsledků, především na krajských a okresních úrovních 

(www.coachandrunner.estranky.cz, 2019). 

Samotný areál dopadl v hodnocení ze strany respondentů velmi dobře, jak je vidět 

v grafu 8. Ze 195 respondentů téměř 30 % uvedlo na škále od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší) 

hodnotu 8, a téměř tři čtvrtiny všech respondentů se pohybovaly v hodnocení od 7 do 10. 
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Pokud se zaměříme na návrhy, zde nebyl problém se stavem či vybavením areálu, 

ale spíše s jeho otevírací dobou, která byla ze strany 3 respondentů označena jako 

nevyhovující. 

 

Graf 8: Hodnocení areálu ZŠ Tyršova, zdroj: vlastní zpracování 

5.3.5. MŠ ŽIDLOCHOVICE 

Město je dále také zřizovatelem mateřské školy, která se skládá z celkem sedmi 

smíšených tříd, které jsou rozděleny mezi dvě pracoviště – hlavní budovu MŠ na Sídlišti 

Družba a odloučené pracoviště na ulici Brněnská, kde dříve sídlila Městská knihovna 

a kulturní klub. Děti mají ve třídách volně dostupná sportovní nářadí a náčiní, aby došlo 

k spontánnímu rozvoji pohybu. Na Sídlišti Družba navazuje bezprostředně na budovu MŠ 

velká školní zahrada, která prošla v roce 2008 rekonstrukcí a nyní jsou v ní umístěny nové 

moderní bezpečné herní sestavy. Ve venkovních domečcích je uloženo vybavení pro hry 

na zahradě a na pískovišti, kola, koloběžky atd. Dopravní hřiště a herní sestavy umožňují 

rozvoj sportovních, rekreačních a relaxačních činností v plném rozsahu. Součástí areálu 

MŠ na ulici Brněnská je rovněž prostorná zahrada s krytým pískovištěm, herními prvky 

a zahradním domkem (www.mszidlochovice.cz, 2019). 

5.3.6. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽIDLOCHOVICE 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice byla zřízena v červnu 2001, jako 

organizační složka města. Zpočátku působila pouze v Židlochovicích, od roku 2004 

zajišťuje požární ochranu také ve Vojkovicích a Opatovicích, dále vyjíždí k událostem 
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na výzvu Krajského operačního střediska HZS JMK. Sbor čítá 22 členů, z toho jedna 

žena. Hasiči také pořádají kulturní i sportovní akce ve městě (například Hasičský ples, 

Soutěž v požárním sportu O pohár starosty). Také vedou kroužek pro děti od 6 do 14 let, 

kde se učí požárnímu sportu a všemu okolo hasičů (zdravověda, uzly aj.) (www.fajci.cz, 

2019). 

Kompletní přehled sportovních spolků je součástí přílohy 3. 

5.4. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Město Židlochovice má vytvořen seznam kulturních akcí, které zahrnují i sportovní akce, 

vždy na celý rok. Kalendář těchto akcí je dostupný také on-line na stránkách města, kde je 

seznam akcí propojen také s kalendářem svozu odpadu. Samostatný kalendář 

pro sportovní akce zatím neexistuje. Níže jsou stručně popsány nejvýznamnější 

každoroční sportovní události, které se v Židlochovicích konají. Kompletní seznam 

sportovních událostí pro rok 2019, vytvořený z dostupných zdrojů a informací 

od tajemnice sportovní komise paní Motlíčkové, je součástí přílohy 4, stejně jako seznam 

tradičních sportovních akcí, který byl převzat ze Strategického plánu rozvoje města 

(příloha 5). 

5.4.1. BĚHY NA VÝHON 

První ročník této akce se uskutečnil v roce 2015. Tradičně se akce koná začátkem června, 

kdy dopoledne probíhají dva závody a kolem poledne začíná doprovodný program. První 

závod je tzv. Lidový běh, který má 1,8 km, převýšení 170 m a běží se na kopec Výhon, 

jehož dominantou je rozhledna Akátová věž. Později startuje náročnější hlavní závod: 

Okolo Výhonu – běh nahoru a dolů, který měří 5,6 km a převýšen 280 m. Účastníci platí 

startovné, vybraná částka ze startovného je pak „navrácena zpět kopci“ v minulém roce 

to byla investice do výsadby ovocných stromů v přírodním parku Výhon 

(www.behynavyhon.cz, 2019).  

5.4.2. COPA DE ŽIDLE 

Jde o tradiční turnaj v malé kopané, který je pořádán FC Židlochovice od roku 2012 

ve druhé polovině července a koná se na místním fotbalovém hřišti. Turnaj má omezenou 
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kapacitu, 12 družstev, jejichž velikost je maximálně 10 hráčů. Týmy jsou rozlosovány 

do základních skupin, kde hrají proti sobě 2x10 minut, poté následuje play-off se stejnou 

délkou utkání. Po turnaji následuje večerní zábava (copadezidle.wz.cz, 2019). 

5.5. PŘEHLED SPORTOVNÍCH OBJEKTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 

ŽIDLOCHOVICE 

Řadu sportovišť či sportovních objektů vlastní přímo město, jak je konkrétněji zobrazeno 

v grafu 9 níže. Většinu z těchto sportovišť tvoří dětská hřiště, která jsou dle používané 

typologie řazena mezi jiné sportovní plochy. Město spravuje také jedno fotbalové hřiště, 

atletické hřiště se sektory a závodní trať. Podrobnější výčet a specifikace těchto zařízení 

je součástí přílohy 6. Ve výčtu chybí koupaliště, jelikož není řazeno mezi sportoviště. 

 

Graf 9: Sportoviště ve vlastnictví města Židlochovice, zdroj: vlastní zpracování na základě dat OIMH MěÚ 

Židlochovice 

Níže je v grafu 10 uvedeno hodnocení dětských hřišť, které bylo rovněž předmětem 

dotazníku. Ze 194 respondentů uvedlo 18,6 % hodnocení průměrné (5), stejné procento 

odpovědělo hodnocením 7. Zde by bylo žádoucí provést dodatečný výzkum, kde by byly 

otázky zaměřeny konkrétněji na jednotlivá hřiště, ne na celkový stav. V návrhové části 

dotazníku činily návrhy týkající se dětských hřišť přes 7 % z celkových návrhů, nejčastěji 

šlo o vybudování dětského hřiště v lokalitě Žižkov, dalším častým návrhem byla lepší 

údržba hřišť.  
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Graf 10: Hodnocení dětských hřišť, zdroj: vlastní zpracování 

Dotazník také zjišťoval, jak hodnotí respondenti počet sportovních zařízení 

v Židlochovicích (graf 11). Více než 61 % z nich uvedlo, že počet zařízení je spíše či zcela 

dostačující. Na opačné straně stojí přes 31 % respondentů, podle jejichž názoru je počet 

zařízení spíše či zcela nedostačující. V návrhové části pak respondenti nejčastěji 

zmiňovali přání: 

 vybudovat kryté koupaliště (přes 10 % z celkových návrhů);   

 vybudovat workoutové hřiště/venkovní posilovnu (9,8 %); 

 vybudovat zimní kluziště (8,3 %); 

 zrekonstruovat tenisové kurty (8,3 %); 

 zlepšit stav cyklostezek, rozšířit a propojit je (7,9 %); 

 vybudovat nové dětské hřiště/zlepšit stav stávajících (7,2 %); 

 vybudovat multifunkční halu (7,2 %). 

Přes 7,5 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni a nic jim nechybí, další 1,5 % pak 

přiznalo, že neví. 
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Graf 11: Hodnocení počtu sportovních zařízení, zdroj: vlastní zpracování 

5.6. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU 

Město má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel, jelikož 

v důsledku toho dochází ke zvýšení kvality života. Další výhodou, která se týká 

především dětí a mládeže, je prevence sociálně patologických jevů, k níž přispívají 

sportovní aktivity.  

5.6.1. ZDRAVOTNÍ DOPADY 

„Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a četných chronických 

onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes, které snižují kvalitu života, 

ohrožují život jednotlivců a zatěžují rozpočty zdravotnictví a hospodářství“. 

(Commission of the european communities, 2007). 

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje minimálně 30 minut uměřené 

tělesné aktivity (sem patří sport, ale nejen ten) denně pro dospělé a 60 minut denně 

pro děti.). Dle Toda, Thatcherové a Rahmanové (2012) pomáhá pravidelná tělesná 

aktivita eliminovat rizika vzniku určitých onemocnění, především kardiovaskulární 

nemoci (například hypertenze, mrtvice, ischemická srdeční choroba) a určité typy 

rakoviny (rakovina tračníku, u žen rakovina prsu), přičemž vhodná zátěž je 30 minut 

středně intenzivní aktivity většinu dní v týdnu. To potvrzuje Koncepce SPORT 2025 

MŠMT (2019), podle které je sport prostředkem aktivní prevence proti civilizačním 
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chorobám i psychickým poruchám. U zdatných lidí je prokázána nižší nemocnost a další 

významné ukazatele kvality života. Koncepce také poukazuje do budoucna na význam 

zdravého životního stylu a pohybových aktivit především pro starší obyvatele, což bude 

klíčové při zvládání problémů spojených s demografickým stárnutím populace. 

V rámci mezinárodní studie WHO z roku 2013 v oblasti výživy, fyzické aktivity a obezity 

dosáhla Česká republika v porovnání s ostatními evropskými a dalšími zeměmi 

nejvyšších hodnot v procentuálním počtu obézních lidí a lidí s nadváhou (viz graf 12). 

 

Graf 12: Prevalence nadváhy (v %)  mezinárodní srovnání procentního zastoupení dospělých osob v 

jednotlivých státech s BMI vyšším než 25.0, na základě odhadů WHO z roku 2008, zdroj: WHO (2013) 

Graf 12 ukazuje, že téměř dvě třetiny obyvatelstva České republiky nad 20 let se potýkají 

s nadváhou (66,1 %), tedy hodnoty BMI této části populace dosahují více než 25,0, což 

je spodní hranice normální váhy. Studie odhaluje také příčiny těchto vysokých čísel: mezi 

sledovanými zeměmi měla Česká republika jednu z nejnižších konzumací zeleniny 

a ovoce na osobu za den (ČR 419 g/os./den, doporučení FAO/WHO min. 600 g/os./den), 

naopak jeden z nejvyšších příjmů soli na osobu za den (16,6 g/os./den u mužů, 

10,5 g/os./den u žen, doporučení FAO/WHO je do 5 g/os./den). 

Agentura KPMG zpracovávala v roce 2014 studii zaměřenou na prevenci nemocí 

vyvolaných nadváhou a obezitou. V rámci této studie došlo k rozdělení populace ČR 

dle hmotnosti do 3 kategorií: nadváha, obezita, ostatní. Procentuální zastoupení 

jednotlivých složek dokumentuje níže uvedený graf 13. 
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Graf 13: Rozdělení populace ČR dle hmotnosti, zdroj: KPMG (2014) 

5.6.2. SOCIÁLNÍ DOPADY 

„Sport významným způsobem posiluje hospodářskou a společenskou soudržnost 

a pomáhá vytvářet integrovanější společnost. Všichni občané by měli mít ke sportu 

přístup. Je proto nutné věnovat pozornost specifickým potřebám a situaci nedostatečně 

zastoupených skupin a vzít na zřetel zvláštní roli, kterou může sport hrát u mladých lidí, 

lidí zdravotně postižených a lidí pocházejících ze znevýhodněných poměrů.“ 

(Commission of the european communities, 2007). 

Koncepce SPORT 2025 (2019) vnímá sport jako prostředek seberealizace, a to také v roli 

trenéra při vedení sportovního kolektivu či jedince, ale i při rozhodování či pořádání 

sportovní akce. Volný čas tím dostává aktivní náplň. Sportovní prostředí přináší 

dlouhodobou vysokou sociální interaktivitu sportovců, trenérů, rozhodčích i diváků. 

Pomáhá budovat sebedůvěru, schopnost orientovat se v novém cizím prostředí, stanovit 

si cíl a udělat vše pro jeho naplnění apod. 

Podle Slepičky, Slepičkové a Mudráka (2018) vytváří sport mnoho podnětů, které 

pomáhají socializaci sportující mládeže společensky žádoucím směrem (například 

spolupráce, vyrovnávání se s neúspěchem, překonávání překážek na cestě k vytyčenému 

cíli apod.). Označují tento proces jako socializaci sportem, kdy dochází k převzetí vzorců 

chování ze sportovního prostředí do běžného života jedince. Výše uvedení autoři ovšem 

zpochybňují pozitivní vliv sportu na agresivitu a násilí u mladistvých.  
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Mezi pozitivní sociální dopady sportu můžeme zařadit například tyto hodnoty: vzájemný 

respekt, zásady fair play, dodržování pravidel hry, solidarita, disciplína, schopnost 

spolupracovat a další. Přispívají tak k aktivnímu zapojení jedince do společnosti 

a vštěpení správných životních zásad (Bříza, 2016). 

5.6.3. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ DOPADY 

„Sport představuje dynamické a rychle rostoucí odvětví s podceňovaným 

makroekonomickým dosahem … Sport je katalyzátorem rozvoje cestovního ruchu a může 

být impulzem k modernizaci infrastruktury a vzniku nových partnerství na financování 

sportovních a rekreačních zařízení.“ (Commission of the european communities, 2007). 

Dle Bílé knihy o sportu (Commission of the european communities, 2007) neexistuje 

dostatek spolehlivých a porovnatelných údajů o hospodářském významu sportu, přesto 

ho lze doložit z vnitrostátních analýz. Je nutné ale poukázat na skutečnost, že navzdory 

celkovému hospodářskému významu sportu se většina sportovních aktivit odehrává 

v neziskových strukturách. Řada těchto neziskových organizací je závislá na veřejné 

podpoře, bez níž by nemohly zpřístupnit sportovní aktivity všem občanům. 

Hrubý domácí produkt, jakožto jeden z nejsledovanějších ukazatelů hospodaření zemí je 

ve významné výši tvořen právě sportem. V ČR byl podíl sportu v roce 2011 

vč. multiplikačních efektů na HDP 2,7 %, podíl na zaměstnanosti činil 3,8 %. Sport 

se podílel v tomto období na příjmech ze státního rozpočtu 3,3 % (KPMG, 2012). 

Společnost KPMG vypracovala v roce 2012 Koncepci financování sportu v ČR, v jejímž 

rámci představila zajímavé výsledky. Například, že každá 100 Kč vydaná na sport 

znamená 42,20 Kč pro veřejný přínos. Dále bylo zjištěno, že každá 1 Kč podpory sportu 

z veřejných rozpočtů vygeneruje zpět do rozpočtů přínosy ve výši 3,55 Kč. 

V jiné studii společnosti KPMG zaměřené na prevenci nemocí vyvolaných nadváhou 

a obezitou prostřednictvím sportu z roku 20141 je propojena oblast investic do sportu 

a úspor ve zdravotnictví. V důsledku genetické dispozice obyvatelstva, nezdravého 

životního stylu a dalších příčin je hospitalizováno více než 150 000 pacientů ročně 

                                                             
1 Studie se zabývala následujícími onemocněními: diabetes 2. typu, infarkt myokardu ischemické nemoci 
srdeční, cévní nemoci mozku, ateroskleróza. 
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v důsledku výskytu řešených onemocnění, roční přímé i nepřímé náklady spojené 

s těmito nemocemi činí zhruba 74 mld. Podle studie by případná investice ve výši 

275 mil. Kč navýšila o 1 % podíl sportovců oproti současnému stavu, tedy nárůst 

přibližně o 100 000 sportujících (aktivních i rekreačních). Díky tomuto nárůstu by bylo 

dosaženo snížení počtu nemocných o 5 200 (počítá se s částečnou efektivitou prevence). 

V důsledku toho by roční úspora výdajů na léčbu nemocí činila 697 mil. Kč. Tedy 

každých 100 Kč investovaných do prevence nadváhy a obezity by ušetřilo ekonomice 

253 Kč. Vzhledem k tomu, že studie kalkulovala pouze s částí onemocnění, které 

souvisejí s nadváhou a obezitou, lze předpokládat, že faktická úspora nákladů 

ve zdravotnictví by díky zvýšené míře aktivního pohybu obyvatelstva byla ještě větší.  

Literatura umožňuje i podrobnější rozdělení přínosů sportu (například na marketingové 

přínosy, přínosy cestovního ruchu, přínosy v oblasti vzdělávání), ty však nejsou 

z pohledu tématu práce relevantní. 

5.7. DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI SPORTU 

Dle doporučené osnovy pro zpracovávání plánu rozvoje sportu dle zákona 

č. 115/2001 Sb., je žádoucí stanovit prioritní oblasti a cíle v souladu s Koncepcí 

SPORT 2025, kde jsou strategické cíle rozděleny do osmi prioritních oblastí. 

Po konzultaci se zaměstnanci města Židlochovice se vymezují následující prioritní 

oblasti: 

 Rozvoj sportu pro všechny 

 Rozvoj školního sportu 

 Obnova a budování sportovních zařízení 

5.7.1. ROZVOJ SPORTU PRO VŠECHNY 

Pojem: Jde o oblast 1 Koncepce SPORT 2025. Pod tento pojem spadá organizovaný 

i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené pro všechny vrstvy 

obyvatelstva, bez ohledu na věk, národnost, rasu, společenskou třídu či pohlaví. Do této 

oblasti spadají také starší lidé, lidé v důchodovém věku i handicapovaní. 
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Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, 

smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek. 

Cíl podpory: Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností 

sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie a skupiny, které 

se nacházejí na území města Židlochovice. 

5.7.2. ROZVOJ ŠKOLNÍHO SPORTU 

Současné studie ukazují na špatný současný stav populace zejména dětí a mládeže, 

ale i negativní trendy. Nízká zdatnost spolu s nízkou úrovní pohybové gramotnosti 

a případně obezitou jsou základní faktory záporného vztahu ke sportu, kdy sport dětem 

nepřináší obvyklé potěšení, ale vytváří z něj činnost příliš náročnou a neoblíbenou. Tyto 

trendy je potřeba změnit. 

Pojem: Spadá pod oblast 3 Koncepce SPORT 2025, která zahrnuje i univerzitní sport, 

který ovšem není pro město Židlochovice relevantní, vzhledem k tomu, že se na území 

města nachází 1. a 2. stupeň základní školy a osmileté gymnázium. Pojem zahrnuje 

pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně 

navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách.  

Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, důležitý prvek 

ve zdravém vývoji dětí a mládeže. 

Cíl podpory: Inovovat systém školních sportovních soutěží, rozšířit nabídku 

volnočasových sportovních aktivit pro žáky, spolupráce škol s místními sportovními 

kluby. 

5.7.3. OBNOVA A BUDOVÁNÍ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Řada sportů se přesunula z přirozených podmínek venkovních hřišť výhradně do hal 

a tělocvičen (volejbal, florbal, házená), na změnu sportovních trendů a popularitu sportů 

nemohla výstavba adekvátně rychle reagovat a zejména počet hal a tělocvičen je 

pro rozvoj sportu limitující. Dochází rovněž k rozdílným potřebám vybavení pro trénink 

talentované mládeže i dospělých a sportu pro všechny v organizované i neorganizované 

formě. Do budoucna je třeba uvažovat o vyšší diferenciaci účelu sportovních areálů 
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a zařízení, kdy podmínky pro trénink se jeví jako obtížně slučitelné se službami 

pro veřejnost. Pro implementaci tohoto cíle je nutné vytvořit metodiky pro obce a města, 

které budou reflektovat současné poznatky o trendech ve sportovních aktivitách 

a sportovních zařízeních, zejména s ohledem na výstavbu veřejných areálů a městských 

sportovišť a jejich provoz. 

Pojem: Jde o oblast 5 Koncepce SPORT 2025. Budováním a správou sportovišť vytváří 

státní správa a samosprávy základní podmínky pro všechny formy sportu a pohybových 

aktivit a jejich role i odpovědnost je zde jedinečná a nenahraditelná. Je tedy nutná úzká 

spolupráce státu a samospráv. 

Zásadní význam: Vytvoření adekvátních podmínek, které podpoří zájem o sport, 

prostřednictvím vybudování či rekonstrukce příslušné sportovní infrastruktury. 

Cíl podpory: Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení TJ/SK, obnovovat a rozvíjet školní 

sportovní infrastruktury. 

5.8. NÁSTROJE MĚSTA K PODPOŘE SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

Město používá k podpoře sportu následující nástroje: 

 financování a provozování sportovních zařízení v majetku města: fotbalový 

stadion, tělocvičny a otevřená sportoviště skol, víceúčelové hřiště na sídlišti 

a u Robertovy vily, malé sportovní plácky; 

 propagace sportovních akcí formou celoročního kulturního kalendáře, plakátů 

s měsíčním programem sportovních akcí, zveřejňováním na internetových 

stránkách města, zveřejňováním měsíčních programů ve zpravodaji města, 

aktuálním přehledem akcí ve vysílání regionální kabelové televize; 

 veřejná podpora zájmových a společenských organizací prostřednictvím 

finančních příspěvků z rozpočtu města; 

 sponzoring je důležitou součástí financování sportu ve městě, a to jak formou 

finanční, tak věcnou. Většinou oslovují sponzory samotní pořadatelé akcí, pouze 

u velkých akcí je prostředníkem město (Strategie města, 2014). 
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti jsou spíše spokojeni s podporou 

sportu ze strany města (graf 14), bezmála pětina respondentů ohodnotila podporu na škále 

od 1 do 10 číslem 8 a celkem 70 % ze všech odpovědí se vešlo v hodnocení do rozmezí 

5 až 8. 

 

Graf 14: Hodnocení podpory sportu ze strany města, zdroj: vlastní zpracování 

5.9. FINANCOVÁNÍ 

5.9.1. FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU MĚSTA 

Město investuje do oblasti sportu každý rok podobnou částku. V roce 2018 činily celkové 

výdaje plynoucí z rozpočtu města do oblasti sportu více než 3 miliony korun. Celkové 

výdaje rozpočtu města pro rok 2018 činily přes 331 milionů Kč, podíl výdajů do oblasti 

sportu se tak pohyboval v uvedeném roce kolem 1 % na celkových výdajích rozpočtu 

města. Jak je vidět v grafu 15 níže, více než polovinu z částky vyhrazené na sport tvořily 

výdaje na provoz koupaliště a zhruba třetinu tvořily dotace na podporu sportovních 

organizací ve městě, jako například místní T.J. Sokol a Orel. Ceny na sportovní akce 

pořádané Komisí sportu a mládeže tvořily necelé 1 %, a téměř desetina výdajů šla 

na provoz a opravy fotbalového hřiště a areálu, který není v dobrém stavu. Tabulka 

s výdaji je součástí přílohy 7. 
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Graf 15: Výdaje na sport 2018, podíl v %, zdroj: vlastní zpracování na základě dat od finančního odboru 

města 

5.9.2. DOTAČNÍ MOŽNOSTI 

Následující podkapitola je zpracována na základě vlastního know-how v oblasti dotací 

na základě údajů z webových stránek kraje, MMR a MŠMT. Na krajské úrovni existuje 

dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji, který je určen především 

pro spolky a svazy, a bývá každoročně vyhlašován odborem školství, lze tedy 

předpokládat jeho vyhlášení i v následujících letech. Cílem programu je podpora 

zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní 

činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území 

Jihomoravského kraje. Dotační program je rozdělen do dvou okruhů: 

1. Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení 

investičního movitého majetku sportovních zařízení 

a. Oprávnění žadatelé: PO zapsané ve spolkovém rejstříku, jejichž hlavní 

náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (ne však SDH), a dále 

spolky sdružující jiné PO 

b. Alokace pro okruh programu (2019): 15 mil. Kč 

c. Výše podpory (2019): 25–200 tis. Kč. 

d. Míra finanční spoluúčasti: min. 30 % z celkových výdajů na projekt 
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Výdaje na sport 2018, podíl v %
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e. Podporované výdaje: technické zhodnocení, opravu a údržbu sportovišť, 

zejména střech, šaten a sociálního zařízení na sportovištích, vyjma 

budování nových závlah hřišť; pořízení investičního movitého majetku 

sportovních zařízení a organizací; pořízení, technické zhodnocení, opravu 

a údržbu strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu 

sportovišť. 

2. Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací 

a. Oprávnění žadatelé: PO zapsané ve spolkovém rejstříku, jejichž hlavní 

náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (ne však SDH) a dále 

spolky sdružující jiné PO 

b. Alokace pro okruh programu (2019): 20 mil. Kč 

c. Výše podpory (2019): 25–150 tis. Kč. 

d. Míra finanční spoluúčasti: min. 30 % z celkových výdajů na projekt 

e. Podporované výdaje: provozní výdaje na ubytování a stravování 

na soutěžích a soustředěních, provozní výdaje na dopravu, startovného, 

odměny rozhodčím a pronájem sportovních ploch; nákup sportovního 

vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor 

movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč); výdaje na trenéry dětí 

a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace (trenér musí mít 

po dobu čerpání dotace platnou trenérskou licenci). 

Město by mohlo podat žádost o dotaci z několika krajských dotačních programů. 

Pro rozšíření a zkvalitnění infrastruktury cyklostezek je vhodný program Podpora rozvoje 

cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji, jehož celková alokace byla 

v roce 2019 17 milionů Kč. Maximální výše podpory činí 2 miliony Kč na projekt, míra 

finanční spoluúčasti ze strany žadatele je minimálně 40 %. Vhodným žadatelem může být 

kromě města Židlochovice také DSO Židlochovicko. Dotaci lze získat jak na opravy 

stávajících cyklostezek, tak na výstavbu nových, na vybudování doprovodné 

infrastruktury, osvětlení či na budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných 

železničních stanicích kraje (systém ČD bike) a další činnosti. Pro údržbu cyklostezek je 

vhodný dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací programu Podpora udržování 
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čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 

kraji. Zmíněný dotační titul je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti stávajících 

cyklistických komunikací a průběžné udržování čistoty povrchu a okolí těchto 

komunikací. Žadatelem může být město i DSO, celková alokace programu činí 

3 miliony Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 70 000 Kč, minimální podíl 

spoluúčasti je 30 %.  

Dále by město mohlo využít dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020, který je zaměřen pouze na SDH, 

a v jehož rámci lze získat finanční prostředky například na pořízení, rekonstrukci a opravy 

požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárních zbrojnic. Výše dotace 

se liší podle předmětu dotace. 

V případě, že by mělo město zájem o rekonstrukci budovy T.J. Sokol, byl by vhodný 

program Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných 

jednot a obcí v Jihomoravském kraji, který slouží především pro zajištění projektové 

dokumentace. Ovšem vzhledem k tomu, že sokolovna byla rekonstruována v roce 2009 

(nová fasáda, zateplení, okna), není získání dotace z programu pravděpodobné. 

Rovněž dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje není pro město 

vhodný, protože počet obyvatel převyšuje 3000, tím pádem je vyloučeno z většiny 

dotačních titulů tohoto programu. 

Z národních programů je možné využít program MMR Podpora rozvoje regionů 2019+, 

podprogram pro podporu obcí s 3001–10000 obyvateli, kde je zaměřen dotační titul 2 

na podporu obnovy sportovní infrastruktury a podporuje projekty na obnovu školních 

hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny 

tělesné výchovy, a na obnovu školních tělocvičen. Maximální výše dotace je 

5 milionů Kč a maximálně 60 % z uznatelných nákladů. 

MŠMT má také svůj dotační program – Podpora materiálně technické základny sportu 

2017 až 2024, ovšem některé výzvy z programu jsou určeny pro územně samosprávné 

celky nad 10000 obyvatel, což město nesplňuje. V některých případech může být výzva 
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určena i spolkům (včetně pobočných spolků) vyvíjejícím činnost v oblasti sportu, 

sportovním klubům či tělovýchovným jednotám. 

5.10. PERSONÁLNÍ AGENDA 

Následující kapitola byla zpracována na základě webových stránek města, vlastní znalosti 

a interních informací z Městského úřadu. 

Má-li být navrhovaný plán rozvoje sportu pro město Židlochovice kvalitně naplňován, 

mají-li být vymezené finanční zdroje efektivně využívány, má-li se postupovat koncepčně 

a systémově, je nezbytné soustředit agendu v oblasti sportu na jedno místo. 

Aktuálně v oblasti sportu spolupracuje několik odborů městského úřadu a další externí 

organizace či instituce. 

5.10.1. KOMISE SPORTU A MLÁDEŽE 

Město má ustanovenou Komisi sportu a mládeže pro období 20182022, jejíž 

předsedkyní je Ing. Jana Bělohlávková, místopředsedou Mgr. Tomáš Dratva a tajemnicí 

paní Gabriela Motlíčková. Komise se skládá z dalších čtyř členů: Ing. Josefa Kratochvíla, 

Ing. Zdeňka Jurise, paní Martiny Kučerové a pana Vladimíra Haneka, celkem má tedy 

sedm členů a zasedá minimálně 1x za čtvrtletí. 

Úkoly: 

 poradní orgán Rady města; 

 podává návrhy v oblasti své působnosti; 

 zajištění prezentací sportovních organizací na veřejnosti; 

 získávání dotací ve sportovní oblasti ve spolupráci s městem; 

 vydávání programu sportovních akcí na rok; 

 usilování o zvýšení kvality sportovního vyžití ve městě. 

5.10.2. ODBOR FINANČNÍ 

Úkoly: 

 sestavování, kontrola a vyhodnocení rozpočtu města a organizačních složek; 
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 kontrola a vyhodnocení rozpočtu jeho příspěvkových organizací; 

 metodické vedení těchto organizací; 

 finanční vypořádání státních dotací a programů; 

 vybírání nájemného pro objekty v majetku města, stanovuje rozpisy nájemného 

a vyúčtovává zálohy za služby ve spolupráci s OIMH; 

 evidence majetku města, inventury; 

 vedení účetnictví školských příspěvkových organizací na základě smluv; 

 pojištění majetku a činností města. 

5.10.3. ODBOR INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Úkoly: 

 zajišťuje přípravu (vyjma výběrových řízení a žádostí o dotace) a realizaci investic 

města dle schváleného rozpočtu včetně předávacích protokolů u ukončených akcí; 

 poskytuje technické poklady pro výběrová řízení a žádosti o dotace týkající 

se činnosti odboru (pro oddělení projektového řízení kanceláře tajemníka); 

 provádí kontrolní investiční činnost; 

 zajišťuje technickou správu majetku města; 

 provádí správu veřejné zeleně a veřejných prostranství a krajinné zeleně v majetku 

města. 

5.10.4. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

Oddělení projektů a dotací 

Úkoly: 

 koordinování spolupráce s dalšími odbory MěÚ na realizaci projektů a jejich 

administrace ve vztahu k dotacím; 

 spolupráce při tvorbě aktualizací strategického plánu města, podílení se 

na implementaci strategického plánu rozvoje města; 

 zjišťování možností využití dotací a dalších zdrojů financování investičních 

a neinvestičních rozvojových záměrů města Židlochovic;  
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 vedení evidence dotačních projektů; 

 zajištění nebo realizace zadávacích a výběrových řízení; 

 vedení evidence veřejných zakázek a zabezpečování uveřejňovací povinnosti. 

Oddělení školství 

Úkoly: 

 vedení evidence škol a školských zařízení na území města Židlochovice; 

 metodická pomoc školám, školským zařízením a volnočasovým aktivitám dětí 

a mládeže na území města Židlochovice. 

5.10.5. RTIC ŽIDLOCHOVICE 

Úkoly:  

 zveřejňování sportovních událostí v Židlochovicích a okolí;  

 komunikace s veřejností; 

 správa portálu zidlochovicko.cz; 

 vytváření zpravodaje města. 

Mezi externí spolupracující subjekty patří: místní ZŠ a MŠ, Orel Jednota Židlochovice, 

TJ Sokol Židlochovice, DSO Region Židlochovicko, DSO Cyklistická stezka 

BrnoVídeň, Jihomoravský kraj.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě SWOT analýzy, dotazníkového šetření a konzultace se starostou Židlochovic 

se pro město stanovují konkrétně následující priority plánu rozvoje sportu: 

1. Modernizace areálu FC 

o Tato priorita byla navržena na základě SWOT analýzy a výsledků 

dotazníkového šetření, kde hodnocení areálu FC Židlochovice bylo velmi 

nízké. Město má povědomí o špatném stavu lokality a areálu FC 

Židlochovice, jeho cílem je stávající areál zmodernizovat, již je 

zpracována projektová dokumentace a návrh výsledné podoby areálu. 

Součástí nového areálu mají být také antukové tenisové kurty a hasičská 

věž. Nový areál tak řeší i špatný stav současných tenisových kurtů, které 

spadají pod TJ Sokol a rovněž byly zmiňovány v rámci SWOT analýzy 

i dotazníkového šetření. 

2. Vybudování venkovního workoutového hřiště 

o Priorita vyplynula z dotazníkového šetření, kdy šlo o jeden z nejčastějších 

návrhů. Město v aktuální Strategii uvažovalo o vybudování jednoho 

workoutového hřiště. V současnosti se plánují již dvě workoutová hřiště, 

jedno na Sídlišti Družba, které vznikne z nevyužívaného dětského hřiště, 

druhé vznikne v lokalitě Žižkov, která byla v rámci dotazníku často 

zmiňována v souvislosti s nedostatkem hřišť pro děti i dospělé. 

3. Vybudování zimní ledové plochy 

o Priorita byla často zmiňována v rámci dotazníkového šetření. 

V současnosti je vybudování zimní plochy ve fázi jednání, kdy město 

jedná s investorem, který by měl projekt zrealizovat.  

4. Pořádání více školních i veřejných akcí regionálního významu v novém 

sportovním areálu při ZŠ Tyršova 

o Tato priorita vyplynula ze SWOT analýzy a vlastní znalosti území. 

Vzhledem k faktu, že Židlochovice jsou obcí s rozšířenou působností, 

by mělo dojít k pořádání školních i veřejných akcí regionálního významu 

v novém sportovním areálu při ZŠ. Problémem může být nedostatečný 
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zájem a počet lidí v souvislosti s pořádáním těchto akcí. Proto by byla 

žádoucí dlouhodobá spolupráce škol s místními sportovními organizacemi 

a kluby. 

Některé návrhy a výsledky vzešlé z dotazníkového šetření však nejsou z pohledu města 

reálné – jde zejména o vybudování krytého koupaliště, což byl nejčastější návrh v rámci 

dotazníkového šetření. Kryté koupaliště se nachází v sousední obci Blučina, a je velmi 

dobře dostupné ze Židlochovic díky blízkosti cyklostezky, která kolem něj prochází.   
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7. DISKUSE A ZÁVĚR 

V rámci práce byla jako metodika použita doporučená osnova pro zpracování plánu 

rozvoje sportu, kterou vydalo MŠMT a která stanovuje doporučený obsah a strukturu 

plánu, nic z toho však není pro obce závazné. Jednotná metodika pro zpracovávání plánů 

zatím neexistuje, což obcím může způsobit problémy při zpracovávání tohoto dokumentu. 

Myslím si, že pokud byla zavedena pro obce a kraje povinnost plán zpracovat, měly by 

také dostat adekvátní návod, s povinnými požadavky, názvem dokumentu a jeho 

strukturou, která by se lišila například podle rozsahu výkonu státní správy (obec I., II. 

či III. stupně). Mohlo by se pouvažovat i nad tím, jestli by plán měly zpracovávat opravdu 

všechny obce. Možná by bylo účelnější nechat tuto povinnost například pouze pro obce 

II. a III. stupně. 

Praktická část práce obsahuje samotný návrh plánu rozvoje sportu pro město 

Židlochovice. V rámci této části práce byla použita SWOT analýza, která byla sestavena 

na základě získaných podkladů od města a vlastní znalosti území. Dále zde byly využity 

výsledky realizovaného dotazníkového šetření, které probíhalo v průběhu března a jehož 

se zúčastnilo celkem 202 respondentů. Ve většině případů šlo o respondenty 

ze Židlochovic, v menší míře o respondenty z blízkého okolí města (do 20 km). Důvodem 

rozšíření dotazníku i mezi tyto respondenty byla myšlenka, že Židlochovice jako obec 

III. stupně plní roli regionálního centra a řada lidí mimo město Židlochovice využívá 

sportovní služby a zázemí v Židlochovicích. Dotazníkové šetření spolu se SWOT 

analýzou a konzultací ze strany města posloužilo k návrhu priorit, které jsou zmíněny 

v návrhové části práce. Priority jsou zaměřeny na rozvoj sportu pro všechny, rozvoj 

školního sportu a obnovu a budování sportovních zařízení – konkrétně jde například 

o modernizaci areálu FC, vybudování workoutového hřiště a zimní ledové plochy, 

pořádání více školních i veřejných sportovních akcí regionálního významu v novém 

sportovním areálu při ZŠ, například ve spolupráci s místními sportovními kluby.  

Výsledky této práce budou sloužit městu Židlochovice jako plán rozvoje sportu, 

čímž bude pro město splněna zákonná povinnost mít tento strategický dokument 

zpracovaný.   
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Příloha 1: Znění dotazníku 

1. Jste žena/muž 

a. Žena 

b. Muž 

2. Věková kategorie 

a. 17 a méně 

b. 18–25 

c. 26–35 

d. 36–50 

e. 51–65 

f. 66 a více 

3. Kde žijete? 

a. V Židlochovicích 

b. V blízkém okolí Židlochovic (do 20 km) 

c. Jinde 

4. Jak často se věnujete sportu? (zahrnuje i neorganizovaný sport, např. běh, cyklistika 

atd.) 

a. Více než 4x za týden 

b. 3 – 4x za týdně 

c. 1 – 2x týdně 

d. Alespoň 1x za dva týdny 

e. Nesportuji vůbec 

5. Jakou formou nejčastěji sportujete? 

a. Pouze organizovaně – jsem aktivním členem/členkou sportovní organizace 

b. Pouze neorganizovaně – nejsem členem/členkou sportovní organizace 

c. Obojí 

6. Jakému sportu se věnujete alespoň jednou týdně? (více možných odpovědí) 

a. Atletika 

b. Basketbal 

c. Běh 

d. Bojové sporty 

e. Cyklistika 

f. In-line bruslení 

g. Fitness 

h. Gymnastika 

i. Házená 

j. Hokej 

k. Florbal 

l. Fotbal 

m. Parkour 

n. Plavání 

o. Squash 

p. Stolní tenis 

q. Střelba 

r. Volejbal 

s. Tenis 



 
 

t. Zdravotní cvičení  

u. Jóga, pilates 

v. Jiný sport 

w. Žádný sport 

7. Kolik Kč měsíčně průměrně utratíte za své sportovní aktivity (vstupy do sportovních 

zařízení, nákup vybavení apod. - mimo členské příspěvky sportovní organizaci, ve které 

jste zaregistrován/a))? 

a. 0–200 Kč 

b. 201–500 Kč 

c. 501–1000 Kč 

d. 1001 Kč a více 

8. Z jakého důvodu se nevěnujete sportu? (v případě, že jste na otázku č. 4 odpověděli 

nesportuji vůbec.) (více možných odpovědí) 

a. Nemám zájem sportovat 

b. Nedostatek času 

c. Zdravotní problémy 

d. Nedostatek peněz 

e. Nedostatek kapacity sportoviště, či neexistence samotného sportoviště ve městě 

f. Jiné 

9. Jak hodnotíte současnou podporu sportu městem Židlochovice? (škálová otázka, 1 

nejhorší 10 nejlepší) 

10. Jak jste spokojeni s dostupností a stavem sportovního areálu při ZŠ Tyršova? (škálová 

110) 

11. Jak jste spokojeni s dostupností a stavem fotbalového areálu a hřiště? (škálová 110) 

12. Jak jste spokojeni se stavem areálu, dostupností a úrovní sportovních služeb 

poskytovaných v rámci TJ Sokol Židlochovice? (škálová 110) 

13. Jak jste spokojeni se stavem areálu, dostupností a úrovní sportovních služeb 

poskytovaných v rámci Orel Jednota Židlochovice? (škálová 110) 

14. Jak jste spokojeni se stavem dětských hřišť v Židlochovicích? (šálová 110) 

15. Počet sportovních zařízení ve městě Židlochovice je: 

a. plně dostačující 

b. spíše dostačující 

c. nedostačující 

d. nemohu posoudit 

16. Uveďte, prosím, co Vám v Židlochovicích v oblasti sportu chybí (náměty ke zlepšení): 

(otevřená otázka) 

Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

Příloha 2: Grafické vyhodnocení dotazníku 
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Širší nabídka kurzů pro dospělé (aerobik, jóga,…

Zázemí sportovišť

Školn areál

Minigolf

Hřiště na plážový volejbal/nohejbal

Širší nabídka aktivit pro děti

sauna/wellness

Ostatní

13. Vyhodnocení návrhů v oblasti sportu



 
 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

Příloha 3: Seznam spolků v oblasti sportu v Židlochovicích 

Název spolku 

Orel jednota Židlochovice 

TJ Sokol Židlochovice 

FC Židlochovice 

Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice 

Klub turistů při MěÚ Židlochovice 

3D Lukostřelba 

Sdružení Židlochovice (pořadatel Běhu zdraví) 

Školní atletický klub 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Strategie (2014) a webových stránek města 

 

Příloha 4: Seznam sportovních událostí v Židlochovicích pro rok 2019 

Datum Název akce 

30.března Kurz tradiční lukostřelby 

27.dubna 
Soutěž v požárním sportu O pohár starosty 

města Židlochovice 

24.května 16. ročník atletiky v MŠ 

2. června Běhy na Výhon 

15.června Zahájení sezony na koupališti  

20.července Copa de Židle 

31.července 

nebo 1.září 
Sportovní den pro děti 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat MěÚ Židlochovice 

 

 

 

 



 
 

Příloha 5: Seznam tradičních sportovních události v Židlochovicích 

Název akce Pořadatel 

Průběžné soutěže: badminton, 

košíková 
TJ Sokol Židlochovice 

Běh zdraví Sdružení Židlochovice 

Otevření a ukončení sezóny na 

cyklistické stezce Brno–Vídeň 

DSO Cyklistická stezka 

Brno–Vídeň 

Turnaje v bowlingu, squashi Orel jednota Židlochovice 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Strategie města (2014) 

  



 
 

Příloha 6: Kompletní seznam sportovišť 

NÁZEV OBJEKTU TYP OBJEKTU 

Základní škola 59 - sportovní hala 

Základní škola 59 - sportovní hala 

Základní škola 58 - zázemí sportovního zařízení 

Základní škola 2 - atletické hřiště včetně sektorů 

Základní škola 5 - basketbalové hřiště 

Základní škola 26 - multifunkční sportovní plocha 

Základní škola 5 - basketbalové hřiště 

Základní škola 26 - multifunkční sportovní plocha 

FC Židlochovice 11 - fotbalové hřiště 

FC Židlochovice 26 - multifunkční sportovní plocha 

FC Židlochovice 58 - zázemí sportovního zařízení 

FC Židlochovice 21 - jiná sportovní plocha 

FC Židlochovice 45 - závodní trať 

Dětské hřiště na sídlišti Družba, p.č. 1044 21 - jiná sportovní plocha 

Dětské hřiště na sídlišti Družba, p.č. 1019/2 21 - jiná sportovní plocha 

Hřiště na sídlišti Družba 666, p.č. 1019/2 26 - multifunkční sportovní plocha 

Dětské hřiště na sídlišti Družba, p.č. 1059/1 21 - jiná sportovní plocha 

Dětské hřiště na sídlišti Družba, p.č. 1074 21 - jiná sportovní plocha 

Hřiště na Starecu u zvonice, p.č. 18 21 - jiná sportovní plocha 

Dětské hřiště u ZŠ Tyršova 21 - jiná sportovní plocha 

Oranžové hřiště u Robertovy vily 21 - jiná sportovní plocha 

Dětské hřiště u MŠ Brněnská 21 - jiná sportovní plocha 

Dětské hřiště u MŠ sídliště Družba 21 - jiná sportovní plocha 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat OIMH MěÚ Židlochovice 



 
 

Příloha 7: Výdaje na sport z rozpočtu města Židlochovice 

Výdaje na sport 2018: v tis. Kč Podíl v % 

Kynologický areál 180 5,775 

Sportovní komise – ceny 22 0,706 

Provoz a opravy fotbalového hřiště 285 9,143 

Dotace pro neziskové org. zabývající 

se sportem (Sokol, Orel, atletika...) 
1000 32,082 

Koupaliště 1630 52,294 

CELKEM 3117 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů od finančního odboru MěÚ Židlochovice 


	Prohlášení
	Prohlašuji, že jsem práci Strategie rozvoje sportu v Židlochovicích vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o...
	Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.
	Poděkování
	ABSTRAKT
	OBSAH
	1. ÚVOD
	2. CÍL PRÁCE
	3. LITERÁRNÍ PŘEHLED DANÉ PROBLEMATIKY
	3.1. Úvod do strategického plánování a strategických dokumentů
	3.1.1. Strategické plánování
	3.1.2. Strategické dokumenty
	3.1.3. Kritéria a tvorba strategického plánu
	3.1.4. Faktory úspěšnosti a časté chyby při strategickém plánování

	3.2. Sport v ČR obecně
	3.2.1. Definice sportu
	3.2.2. Klasifikace sportu
	3.2.3. Rozdělení sportu
	3.2.4. Institucionální rámec sportu
	3.2.5. Financování sportu v ČR

	3.3. Legislativní prostředí pro plán sportu
	3.4. Související strategické a koncepční dokumenty
	3.4.1. Evropská úroveň
	3.4.2. Úroveň Evropské unie
	3.4.3. Státní úroveň
	3.4.4. Krajská úroveň
	3.4.5. Místní úroveň


	4. METODIKA
	4.1. Zpracování teoretické části
	4.2. Vlastní metodický postup dle doporučené osnovy MŠMT
	4.3. Další požadavky
	4.4. Dotazníkové šetření
	4.5. SWOT analýza
	4.6. Spolupráce s městem Židlochovice

	5. VLASTNÍ NÁVRH PLÁNU ROZVOJE SPORTU
	5.1. Úvod
	5.2. Popis současného stavu
	5.3. Nejvýznamnější aktéři v oblasti sportu ve městě
	5.3.1. FC Židlochovice
	5.3.2. Jednota Orel Židlochovice
	5.3.3. T.J. Sokol Židlochovice
	5.3.4. ZŠ Židlochovice
	5.3.5. MŠ Židlochovice
	5.3.6. Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice

	5.4. Přehled významných sportovních akcí
	5.4.1. Běhy na Výhon
	5.4.2. Copa de Židle

	5.5. Přehled sportovních objektů ve vlastnictví města Židlochovice
	5.6. Multiplikační dopady sportu
	5.6.1. Zdravotní dopady
	5.6.2. Sociální dopady
	5.6.3. Ekonomické a hospodářské dopady

	5.7. Definování strategických cílů v oblasti sportu
	5.7.1. Rozvoj sportu pro všechny
	5.7.2. Rozvoj školního sportu
	5.7.3. Obnova a budování sportovních zařízení

	5.8. Nástroje města k podpoře sportovních aktivit
	5.9. Financování
	5.9.1. Financování sportu z rozpočtu města
	5.9.2. Dotační možnosti

	5.10. Personální agenda
	5.10.1. Komise sportu a mládeže
	5.10.2. Odbor finanční
	5.10.3. Odbor investic a místního hospodářství
	5.10.4. Kancelář tajemníka
	5.10.5. RTIC Židlochovice


	6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ
	7. DISKUSE A ZÁVĚR
	SEZNAM ZDROJŮ
	TIŠTĚNÉ ZDROJE
	INTERNETOVÉ ZDROJE

	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
	SEZNAM GRAFŮ
	SEZNAM TABULEK
	SEZNAM OBRÁZKŮ
	SEZNAM PŘÍLOH

