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ÚVOD
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod (dále jen „Koncepce rozvoje sportu“) je strategickým
dokumentem v oblasti rozvoje sportu a volnočasových aktivit, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“),
vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické cíle a definuje konkrétní opatření, která
povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města a dopomohou k rozvoji
volnočasových aktivit ve městě.
Cílem Koncepce rozvoje sportu je zejména zajištění efektivní, transparentní a systematické podpory sportu
včetně určení finančních prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění této koncepce tak,
aby byly naplněny veškeré požadavky zákona o podpoře sportu. Dle § 6 zákona o podpoře sportu má město
Uherský Brod za cíl ve své samostatné působnosti vytvořit následující podmínky pro rozvoj sportovních
a volnočasových aktivit:
•

zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;

•

zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;

•

zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato
zařízení pro sportovní činnost občanům;

•

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;

•

zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;

•

zajistit provádění plánu rozvoje sportu.

Realizací tohoto strategického dokumentu město Uherský Brod prokazuje svůj záměr v oblasti podpory sportu,
a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře sportu
a státní politiky České republiky (dále také „ČR“), tak z přirozené působnosti města v oblasti rozvoje
a podpory sportu a sportovní infrastruktury. Tento plán vychází ze strategických programů rozvoje sportu na
úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.
Koncepce rozvoje sportu je součástí projektu „Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský
Brod“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007427. Tento projekt je realizován v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
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1. POSTUP PRACÍ A METODICKÝ PŘÍSTUP
Postup prací a metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu města Uherský
Brod je uveden níže.

1.1 Fáze 1: Sběr podkladových materiálů a dat
Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na:
1. podkladech a souborech poskytnutých Objednatelem (územně analytické podklady, inventurní
soupisy sportovních zařízení, podklady k financování sportu, seznam sportovních klubů a spolků
apod.);
2. podkladových materiálech zpracovaných Objednatelem, nebo jinými zainteresovanými subjekty
(sportovními organizacemi a školskými zařízeními), vytvořených společností BDO Advisory pro účely
zpracování Koncepce rozvoje sportu;
3. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek se
stejným nebo obdobným předmětem plnění.
Uvedené podklady byly doplněny o informace získané v průběhu jednání pracovních skupin se zástupci
BDO Advisory, rozhovorů s vedením města Uherský Brod a dalšími zúčastněnými subjekty. Další podkladový
zdroj tvořila průběžná e-mailová a telefonická komunikace.

1.2 Fáze 2: Analýza podkladových materiálů a vlastní šetření
Dále byla provedena analýza podkladových materiálů a bylo zpracováno vlastní dotazníkové šetření.
Na základě těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti města Uherský Brod v oblasti sportu
a volnočasových aktivit. Za tímto účelem byly provedeny následující práce:
•

zpracování dotazníkového šetření v rámci sportovních organizací a školských zařízení;

•

demografická analýza ovlivňující velikost a strukturu populace;

•

analýza strategických dokumentů města (územně analytické podklady apod.);

•

analýza veřejně dostupných podkladů (rozpočty a závěrečné účty města);

•

analýza současného stavu sportu a sportovní infrastruktury města (sportovní zařízení ve vlastnictví
města, sportovní kluby, sportovní akce, sportovní zařízení a služby soukromého sektoru apod.);

•

komparativní analýza města s okolními, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy;

•

ekonomická analýza vývoje sportovních investic a provozních výdajů;

•

vývojová analýza distribuce prostředků sportovním subjektům;

•

analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb;

•

4 schůze pracovní skupiny (konané 2.dubna; 30. května; 9. července a 15. října 2019);

•

závěrečná prezentace Veřejném fóru 2019 (konané dne 11. 11. 2019).
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1.3 Fáze 3: Dotazníkové šetření
Za účelem zjištění klíčových skutečností týkajících se sportu a sportovní infrastruktury ve městě Uherský Brod
bylo realizováno dotazníkové šetření, jehož forma byla diskutována a odsouhlasena zástupci Objednatele.
Dotazníkové šetření bylo otevřené od 15. května 2019 do 31. července 2019 a zjišťovalo potřeby a názory
sportovních organizací a školských zařízení v oblasti sportu, a to v souladu se smlouvou o dílo č. 29/07635/18.
Vzory dotazníkových šetření pro sportovní organizace a školská zařízení tvoří přílohy č. 1, resp. přílohu č. 2
tohoto dokumentu.

1.4 Fáze 4: Analýza vytíženosti sportovišť
Analýza vytíženosti sportovišť mapuje využití sportovišť v průběhu týdne tak, aby město získalo odpovídající
datovou základnu pro návrhovou část Koncepce rozvoje sportu. Vlastníci a správci sportovišť byli
prostřednictvím vlastního šetření dotazováni na to, v jakých časech a jakými subjekty jsou sportovní zařízení
využívána, a to s rozlišením na běžný letní a zimní provoz. Jako referenční týdny byly vybrány termíny
27. 05. 2019 - 02. 06. 2019 a 11. 02. 2019 - 17. 02. 2019. Důvodem tohoto rozdělení byl předpoklad, že vnitřní
sportoviště budou více vytížená v zimním období v důsledku přesunu venkovních sportů do krytých prostor.
Tento předpoklad se však s výjimkou Gymnázia J. A. Komenského dle získaných dat nepotvrdil, a proto je
v rámci příslušné kapitoly prezentována pouze vytíženost v tom více vytíženém, tj. v zimním období.

1.5 Fáze 5: Tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu
Na základě identifikovaných zjištění v oblasti sportu byl vyhotoven koncepční dokument v souladu
s § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení města Uherský Brod jako soubor podkladových
materiálů pro strategické rozhodování o podpoře sportu a investiční aktivity města, které souvisejí se
sportovní a volnočasovou vybaveností.
Tento plán předkládá závěry a doporučení pro budoucí rozvoj sportu ve městě Uherský Brod. Formuluje
střednědobé a dlouhodobé vize vztahu města a sportu, definuje prioritní osy a strategické cíle a vymezuje
adekvátní opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů města v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.

1.6 Fáze 6: Navržení způsobu implementace a monitoringu
V poslední fázi tohoto projektu byl navržen způsob monitorování a evaluace navrhovaných strategických cílů,
resp. naplňování odpovídajících opatření. Cílem této fáze je rovněž stanovení konkrétních aktivit a priorit
krátkodobého charakteru, jež mají být realizovány v časovém horizontu dvou let. V rámci této fáze byl rovněž
zpracován harmonogram obsahující návrh četnosti aktualizace dotčených střednědobých a krátkodobých
dokumentů (Dotační program města Uherský Brod, Podpora sportovní činnosti apod.).
Předmětem této fáze projektu bylo rovněž ve spolupráci s věcně odpovědnými pracovníky navržení výše
finanční podpory sportu z rozpočtu města pro nadcházející rok (investiční a neinvestiční dotace v oblasti
sportu, dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení, dotace na činnost sportovních organizací apod.).
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2. SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Formulované prioritní osy, strategické cíle a opatření v Koncepci rozvoje sportu, jsou v přímém souladu
s klíčovými nadřazenými strategickými dokumenty a dokumenty města Uherský Brod, které přímo či nepřímo
ovlivňují rozvoj sportu a sportovní infrastruktury na území města.
Koncepce podpory sportu 2016 -2025
Koncepce předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky
naplnění v období let 2016–2025 v návaznosti na předchozí strategické dokumenty MŠMT. Primárním cílem
koncepce je zlepšení podmínek pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro
společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU. Jako základní podmínka je zmíněno
posílení institucionálního zajištění sportu v ČR. Dokument je dále rozdělen do pilířů a jsou vymezeny
horizontální priority spolu se strategickými cíli. V poslední řadě koncepce zmiňuje podmínky naplňování
koncepce, státní rozpočet a implementační strukturu.
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020
Tento dokument zastřešuje strategický rozvoj celého Zlínského kraje na období 2009-2020. V souvislosti
s plánem rozvoje sportu ve městě Uherský Brod se v dokumentu klade důraz na konkurenceschopnost kraje
jako destinace cestovního ruchu a s tím spojený rozvoj nabídky sportovních služeb. Dílčí podstatou strategie
je další rozvoj sportovních služeb navazujících na cestovní ruch prostřednictvím budování sportovních
zařízení, půjčoven sportovních potřeb apod. Důležitým aspektem je provázanost kvalitních služeb, které
přispějí k vyšší atraktivitě a udržení návštěvníků v regionu.
Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015 -2021
Program rozvoje města je základním plánovacím dokumentem města Uherský Brod. Program se zabývá
i analýzou sportu a kladně hodnotí pestrou nabídku prostor i akcí pro sportovní, kulturní a společenské vyžití.
Nicméně na základě veřejných jednání s občany byla doporučena investice do infrastruktury pro volný čas
a sportovní vyžití. Dále jsou v dokumentu zmíněná opatření přímo související s rozvojem sportu ve městě.
Na základě opatření 1.2 jsou doporučeny investice do infrastruktury ve vlastnictví města pro volný čas
a sportovní vyžití. V rámci opatření 2.2 již bylo dokončeno dopravní hřiště u ZŠ. Opatření dále doporučuje
rekonstrukci sportovišť a oplocování dětských hřišť. Opatření 3.2 klade důraz na posilování atraktivity města
podporou široké nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Město by tak mělo rozvíjet podmínky
pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb obyvatel a návštěvníků bez rozdílu věku.
Dotační program města Uherský Brod na podporu sportovní činnosti 1
Dokument slouží jako základ dotačního programu na podporu sportovní činnosti. Jsou zde stanoveny věcné,
časové a finanční podmínky podpory sportovních aktivit z rozpočtu města uherský Brod. Program se především
zaměřuje na přímou podporu sportovních spolků, na poskytnutí dotace však není právní nárok. Program dále
zmiňuje okruh způsobilých žadatelů, účel dotace, použití dotace a další náležitosti spojené s dotacemi na
sportovní činnost.

1

Na Zastupitelstvu města Uherský Brod k 23. 9. 2019 byla schválena aktualizace tohoto dokumentu.
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Programové prohlášení Rady města Uherský Brod 2018 -2022
Dokument byl vydán v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu pro volební období 2018–2022 s cílem
efektivní správy města a dalšího rozvoje. Část dokumentu se zaměřuje výhradně na kulturu, sport, cestovní
ruch a volný čas. Cílem je využívat přírodní potenciál města s důrazem na cykloturistiku, horskou turistiku,
sportovní a rekreačně poznávací turistiku. Dále je zmíněn rozvoj v podobě rekonstrukce a modernizace již
existujících sportovních zařízení jako jsou stadion za Sokolovnou a hřiště TJ Sokol Újezdec – Těšov. Program
také pojednává o prosazení vybudování zpevněné stezky propojující Uherský Brod s Prakšickou cyklostezkou
v případě dostupných finančních prostředků.
Mezi další významné záměry, které se přímo či nepřímo pojí s oblastí sportu, lze zařadit:
•

prověření realizovatelnosti lávky pro pěší a cyklisty od Hotelu U Brány k CPA Delfín, jako druhou
etapu propojení sídliště Olšava s centrem města ve spojitosti s výstavbou nového parkovacího domu
před CPA Delfín;

•

pokračování v rekonstrukci a modernizaci stávajících sportovišť (I. ZŠ a II. ZŠ), popřípadě budování
dalšího sportovního zázemí;

•

vybudování nového moderního venkovního koupaliště v areálu CPA Delfín s garancí přiměřené ceny
vstupného;

•

majetková a projekční příprava stavby moderního volnočasového areálu – sportoviště v lokalitě pod
hvězdárnou.

Generel dopravy města Uherský Brod
Dokument obsahuje novou dopravní koncepci pro území města Uherský Brod s cílem nastavení principu trvale
udržitelné mobility obyvatel a návštěvníků města. Princip spočívá v postupné regulaci individuální
automobilové dopravy a prosazování alternativní druhy dopravy, kam patří mimo jiné i pěší a cyklistická
doprava. Pro rozvoj sportu je klíčová koncepce řešení cyklistické dopravy, která obsahuje návrh základní sítě
tras, definice účelu, infrastruktury a rizik. Koncepce pěších cest a bezbariérových tras obsahuje návrh
základní sítě bezbariérových tras a nová pěší propojení. Jsou zpracována také řešení bezpečnostních rizik,
závad a nedostatků v souvislosti s pěšími cestami.
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3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O MĚSTĚ UHERSKÝ BROD
3.1 Územní charakteristika
Město Uherský Brod je druhým největším městem v okrese Uherské Hradiště a nachází se ve vzdálenosti cca
14 km jihovýchodně od města Uherské Hradiště. Centrem města protéká řeka Olšava. Ve vztahu ke Zlínskému
kraji leží Uherský Brod v jižní části přibližně 25 km na jih od krajského města Zlína. Hraniční přechod se
Slovenskou republikou – Starý Hrozenkov, je vzdálen 23 km. Město Uherský Brod se dělí na pět částí, a to
Uherský Brod, Havřice, Maršov, Těšov, Újezdec.
Obrázek 1 Administrativní mapa a umístění města Uherský Brod na mapě České republiky

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod tvoří celkem 30 obcí, a to: Bánov, Bojkovice,
Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa,
Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání,
Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.
Uherský Brod zaujímá rozlohu 4 133 hektaru. Z celkové rozlohy pak tvoří 16,1 % rozlohy zastavěná nebo
ostatní plocha. Z toho 0,2 % zaujímají sportovní a rekreační plochy.

3.2 Demografická analýza
Demografická analýza představuje věkovou strukturu obyvatelstva města Uherský Brod, predikovaný vývoj
počtu obyvatel a vývoj podílu obyvatel ve vybraných věkových skupinách. Na základě výsledků demografické
analýzy jsou v závěru této podkapitoly s ohledem na specifické potřeby obyvatel města Uherský Brod navržena
doporučení v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, která reagují na predikovaný demografický vývoj
sledovaného území, tj. zasazují se o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu, stejně
tak jako využívají potenciálu sportu v oblasti rozvoje komunitního života. Vzhledem k očekávanému stárnutí
populace ve městě bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů,
jak zvládnout problémy spojené s demografickým stárnutím obyvatel.

3.2.1 Současný stav
Z pohledu počtu obyvatel je město Uherský Brod, s 16 522 obyvateli, sedmým nejlidnatějším městem
Zlínského kraje. Město v posledním desetiletí zaznamenalo pokles počtu obyvatel, kdy se celkový počet
obyvatel mezi roky 2008 a 2018 snížil o necelých 5 % (786 obyvatel). Z dlouhodobého hlediska je klesající
počet obyvatel způsoben zejména negativním migračním saldem Uherského Brodu, jenž má významný vliv na
vývoj počtu obyvatel ve městě. Neméně významný efekt na pokles počtu obyvatel má dlouhodobě nízká
porodnost v rámci celého okresu Uherského Hradiště.2

2

Český
statistický
úřad.
Porodnost
a
plodnost
2011-2015
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/porodnost-a-plodnost-2011-2015

[online].

[cit.

2019-05-20].
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Uherský Brod v letech 2008 až 2018
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Zdroj: Český statistický úřad

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury jsou
spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách
(zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a postproduktivní generaci). Věkovou
pyramidu v jednoletých věkových intervalech prezentuje následující graf.
Úroveň průměrného věku obyvatele Uherského Brodu dokazuje, že populace města je starší ve srovnání
s populací České republiky. Průměrný věk obyvatele Uherského Brodu je 43,6 roku, což je o 1,6 roku více,
než je průměrný věk v rámci České republiky. Ženy jsou v Uherském Brodu v průměru starší než muži.
Průměrný věk žen je 45,4 let, zatímco průměrný věk mužů je 41,8 let. V Uherském Brodu bylo ke dni
31. 12. 2017, z hlediska procentuálního zastoupení, nižší zastoupení mužů (49,13 %) než žen (50,87 %).
Ve srovnání s Českou republikou je na sledovaném území o 0,03 procentního bodu mužů méně, než je průměr
České republiky. Zastoupení mužů a žen se tedy v Uherském Brodě výrazně neliší, zatímco ve věkové struktuře
dochází k viditelným rozdílům.
Z níže uvedené pyramidy je zřejmé, že ve srovnání s Českou republikou jsou ve městě Uherský Brod vyššího
zastoupení zejména starší věkové kategorie. Analýza dokazuje, že věková struktura obyvatelstva Uherského
Brodu má nižší zastoupení dětí ve věku 0-14 (13,87 %) oproti průměru ČR (15,57 %). Dále se liší věková
struktura u obyvatel ve věku 65+, kde má Uherský Brod vyšší zastoupení (20,60 %) oproti celorepublikovému
průměru (18,69 %). Naproti tomu je věková struktura obyvatelstva Uherského Brodu produktivního věku
15-64 (65,54 %) téměř shodná se strukturou České republiky (65,63 %). V grafu jsou rovněž viditelné rozdíly
při sledování obyvatelstva ve věkové skupině 45-64 let, kdy v Uherském Brodu tato věková skupina zaujímá
vyšší zastoupení (27,38 %) oproti celorepublikové úrovni (26,01 %). V následujících letech se předpokládá, že
ve městě Uherský Brod se bude nadále projevovat trend snižování počtu dětí a mladistvých a současné
zvyšování podílu obyvatel ve věkové kategorii 65+.

Stránka | 11
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod

Graf 2 Srovnání relativní věkové struktury obyvatelstva Uherského Brodu a České republiky (2018)
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3.2.2 Predikce vývoje počtu obyvatel
V rámci demografické analýzy byla vyhotovena predikce vývoje počtu obyvatel města. Pro město Uherský
Brod a jeho budoucnost v oblasti rozvoje sportu je predikce počtu obyvatel města a přibližné rozložení
věkových struktur obyvatelstva zásadním faktorem. 3
Graf 3 Predikovaný vývoj celkové populace města Uherský Brod do roku 2030
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Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ

Výše uvedené grafické znázornění představuje predikovaný vývoj celkové populace města Uherský Brod.
Je zřejmé, že ve sledovaném období při stávající struktuře obyvatelstva a negativní migrační bilanci města
je očekáván setrvávající pokles počtu obyvatel, který by měl v roce 2030 dle odhadovaného vývoje klesnout
k hodnotě 15 536 obyvatel. Predikce je ovlivněna vyšším podílem obyvatelstva postproduktivního věku a slabě
negativní migrační bilancí města. Negativní vývoj počtu obyvatel je částečně kompenzován očekávaným
přírůstkem obyvatel ve věkové skupině 15-33 let, jež je predikován na základě hodnot stávající porodnosti.
Tabulka č. 1 demonstruje predikovaný vývoj počtu obyvatel a ve vybraných věkových skupinách. Z vyhotovené
predikce je patrné, že za období 2020-2030 by mělo docházet k úbytku počtu obyvatel ve věkové skupině
0-14 let. V rámci této věkové kategorie by mělo dojít k mírnému snížení podílu obyvatel ve věku 0-14 let
z 13,9 % na 13,4 %. Podíl obyvatel ve věku 15-64 let se dle predikce sníží z 64,9 % na 62,1 %. Největší relativní
změna je predikována u skupiny obyvatel 65 a více let. Zde je odhadován nárůst o 3,3 procentního bodu na
hodnotu 24,5 %. Predikce taktéž předpokládá zvýšení podílu osob ve věkové skupině 80 a více let a 5,1%
pokles počtu obyvatel mezi roky 2020 až 2030.

3

Predikce vývoje počtu obyvatel byla vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry vychází
z prognózy Českého statistického úřadu (dále je „ČSÚ“) ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100.
Specifické míry úmrtnosti do značné míry kopírují vývoj predikovaných hodnot ČSÚ pro jejich střední variantu. V rámci
predikce byla předpokládána stagnace specifických plodností na váženém průměru posledních 3 let.
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Tabulka 1 Predikovaný vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin
Rok
Věková skupina
2020

2025

2030

0–14 let

2 282 (13,9 %)

2 206 (13,8 %)

2 076 (13,4 %)

15–64 let

10 615 (64,9 %)

10 125 (63,3 %)

9 648 (62,1 %)

65 a více let

3 468 (21,2 %)

3 652 (22,9 %)

3 812 (24,5 %)

793 (4,8 %)

853 (5,3 %)

995 (6,4 %)

16 365 (100 %)

15 992 (100 %)

15 536 (100 %)

z toho 80 a více let
Celkem
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ

Predikovaný vývoj podílu dětí a osob v postproduktivním věku na celkové populaci ve městě Uherský Brod je
znázorněn v grafu č. 4. Podíl dětí na obyvatelstvu města by se měl do roku 2023 zvyšovat, kdy dosáhne svého
maxima 14,04 % a následně se předpokládá každoroční pokles až na hodnotu 13,36 % v roce 2030. Naproti
tomu se u postproduktivní populace predikuje zvyšování podílu na populaci po celé sledované období
s konečnou hodnotou 24,54 % v roce 2030. Trend ve snižování podílu dětí a růstu podílu obyvatel ve věku 65
let a více můžeme očekávat i v následujících letech.
Graf 4 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob ve věku 65 a více let na celkové populaci města Uherský Brod
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3.2.3 Závěry demografické analýzy a její implikace v oblasti sportu
Na základě provedených analytických prací v oblasti demografie města Uherský Brod lze vyvodit jistá
doporučení pro politiku města v oblasti efektivního rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. Zásadní výzvou
pro vedení města bude nabídnout obyvatelům a návštěvníkům města sportovní infrastrukturu, která splňuje
jejich potřeby a preference. Důležité je sledovat měnící se požadavky obyvatel v souvislosti se změnami
v demografii a včasně reagovat vhodným přizpůsobením sportovní vybavenosti a infrastruktury města.
Do roku 2030 je ve městě Uherský Brod očekáván každoroční pokles v počtu obyvatel. Pokles se týká skupin
dětí a obyvatel produktivního věku. Naopak se počítá s nárůstem počtu obyvatel ve věkové skupině 65 let
a více. Město by se tak mělo připravit na problémy spojené se stárnutím obyvatelstva a vytvořit vhodné
podmínky k udržení pohybových schopností a zdravého životního stylu starších obyvatel. Je vhodné také cílit
na rozvoj komunitního života obyvatel a věnovat tak prostor nesoutěžním formám sportovních aktivit, které
podporují soudržnost a možnost zapojit tak nejširší komunitu města. Současně je žádoucí vytvořit adekvátní
podmínky pro využití sportu jako integračního nástroje pro všechny sociální a věkové skupiny, zároveň tak
dochází k interkulturní výchově. Sport je všeobecně známým prostředkem k rozvoji spolupráce, soudržnosti,
respektování pravidel a snižování sociálních rozdílů. Tvorba podmínek pro realizaci a podporu pohybových
aktivit pro všechny obyvatele bez rozdílu věku či ekonomického a sociálního statusu by tak mělo být hlavním
cílem Koncepce rozvoje sportu. Tento cíl by se měl vztahovat jak na organizované, tak i neorganizované
sportovce.
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPORTU VE MĚSTĚ
Předmětem analýzy stávajícího stavu nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě Uherský
Brod jsou zejména sportovní spolky a sdružení na území města, sportovní infrastruktura v majetku města,
která je dostupná široké veřejnosti, a dále pak sportovní programy či akce realizované na území města.
Rovněž jsou sledována sportovní zařízení, která jsou spravována školami (příspěvkovými organizacemi)
a soukromým sektorem.

4.1 Aktéři v oblasti sportu
Zde jsou identifikováni klíčoví aktéři v oblasti sportu. Níže uvedené subjekty buď sami ovlivňují sportovní
nabídku a vytváří podmínky pro realizaci sportu ve městě Uherský Brod, nebo jsou ovlivňováni rozhodováním
jiných aktérů v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. V textu níže jsou rovněž popsána jednání a vzájemné
vztahy těchto zainteresovaných skupin.
Stát
Stát se v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury podílí utvářením legislativního rámce a také
materiální (finanční) podporou. Rovněž prostřednictvím operačních programů (dále také „OP“) dochází
k přerozdělení finančních zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů (dále také „ESIF“).
V rámci České republiky jsou pak OP doplňovány dotačními programy z rozpočtu ministerstev, krajů, měst
a svazků měst a obcí. Tyto dotace představují doplňkové zdroje financování projektových záměrů. Výzvy
v rámci všech dotačních zdrojů jsou vyhlašovány průběžně v daném programovém období. Lze se řídit
předběžnými harmonogramy jednotlivých OP a předpokládat možnosti financování projektů. Dále je možné
vycházet ze zpracovaných resortních strategií (např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020) a koncepcí
(např. Koncepce podpory sportu 2016-2025), přičemž lze očekávat, že v budoucnu dojde k naplnění a snaze
k dosažení cílů a aktivit těchto klíčových strategických dokumentů.
Zákon o podpoře sportu z roku 2001 pak utváří legislativní rámec v oblasti sportu a definuje sport jako veřejně
prospěšnou činnost. Tento zákon rovněž upravuje pravomoci a stanovuje povinnosti orgánů státní správy
a územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Dle § 3 zákona o podpoře sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jenž je klíčovým ministerstvem
v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, má za cíl vytvořit následující podmínky pro sport a jeho
rozvoj:
a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke schválení;
b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu;
c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu;
d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce
tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul;
e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport
zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na
sportovních akcích v České republice a zahraničí;
f)

vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program
prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží;
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g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti
dopingu ve sportu4;
h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost;
i)

koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra;

j)

vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu
podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí
této podpory.5

Dalšími zainteresovanými ministerstvy jsou Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, které ve své působnosti
vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních
talentů, zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. Ministerstvo zdravotnictví pak
ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním
talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů
ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní,
dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.6
Majoritní výdaje jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Tato částka je programově
rozdělena na investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se Zákonem o podpoře
sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další zdroje jsou z rozpočtu Ministerstva vnitra
a Ministerstva obrany, které jsou určeny výhradně na podporu reprezentace. V souladu s Koncepcí podpory
sportu 2016-2025 je záměrem cíleně navyšovat objem prostředků na sport ze stávajících 0,3 %
na 1 % státního rozpočtu.
Kraj
Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu na krajské úrovni. Především
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
spoluobčanů. Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, které
poskytují pro sportovní činnost občanů. Kraje dále zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
a kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení.
Klíčovým dokumentem na této úrovni je Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji, jenž
analyzuje současný stav sportu na území kraje, stanovuje priority a vymezuje oblasti podpory sportu
a pohybových aktivit jeho obyvatel v souladu s § 6a zákona o podpoře sportu. Dle tohoto dokumentu bude
Zlínský kraj usilovat o:
•

zajištění široké nabídky sportovních aktivit;

•

zajištění úplné a kvalitní sportovní infrastruktury;

•

spolupráci v oblasti sportu a jeho propagaci.

Stanovených cílů má být dosaženo kombinací různých přístupů zahrnujících organizační, personální,
technické i finanční aspekty. Zlínský kraj má za cíl sportovní oblast na svém území i nadále podporovat

4

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.
§ 3, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
6
§ 4, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
5
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dostatečným objemem finančních prostředků tak, aby mohlo být dosaženo stanovených pozitivních efektů.
Zlínský kraj deklaruje také zájem sehrát důležitou roli při rozvíjení spolupráce mezi zainteresovanými aktéry
sportovního prostředí na svém území včetně společného řešení otázek financování tělovýchovy a sportu, ale
například také při propagaci sportu ve společnosti (aktivity nefinančního charakteru).
Město Uherský Brod
Vedení města Uherský Brod si klade za cíl v souladu s tímto dokumentem podporovat sport na svém území.
Rozvoj sportu a sportovní infrastruktury je primárně obsažen v rámci programového cíle 3.2 Programu rozvoje
města Uherský Brod na období 2015–2021. V tomto kontextu město deklaruje svůj záměr, a to:
•

rozvíjet podmínky pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb a zájmů obyvatel města i návštěvníků
všech věkových kategorií, vč. doplňování chybějící infrastruktury;

•

zlepšit podmínky pro spolkovou činnost v městských zařízeních;

•

posilovat atraktivitu města podporou široké nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí.

Podpora sportu ve městě je dále ukotvena v programovém prohlášení Rady města Uherský Brod 2018-2022,
které definuje klíčové oblasti, které má vedení města v daném volebním období v plánu realizovat. Podpora
oblasti sportu je dle programového prohlášení deklarována následujícími způsoby:
•

pokračováním v rekonstrukci a modernizaci stávajících sportovišť, popřípadě budování dalšího
sportovního zázemí;

•

vybudováním nového moderního venkovního koupaliště v areálu CPA Delfín s garancí přiměřené ceny
vstupného;

•

majetkovým a projekčním připravením stavby moderního volnočasového areálu;

•

podporou vyžití studentů v oblasti sportu a volnočasových aktivit ve městě;

•

využitím přírodního potenciálu města s akcentem na cykloturistiku, horskou turistiku, sportovní
a rekreačně poznávací turistiku;

•

podporou sportovních a volnočasových aktivit;

•

rozvojem sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras.

Výkon samosprávy na úseku kultury, školství a sportu vč. koncepční činnosti ve městě Uherský Brod zajišťuje
Odbor školství, kultury a sportu. Odbor metodicky řídí příspěvkové organizace a ekonomicky zabezpečuje
provoz škol a školských zařízení. Ve stanoveném rozsahu pak zabezpečuje činnost Komise sportovní.
Komise sportovní definuje kritéria pro poskytování finančních prostředků sportovním subjektům a projednává
žádosti o poskytnutí dotace sportovním subjektům z rozpočtu města. Komise sportovní rovněž provádí
kontrolu účelného čerpání dotačních prostředků podporovaných sportovních organizací nebo sportovních akcí.
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Sportovní organizace
Ve městě Uherský Brod je široká základna sportovních organizací, kdy v roce 2019 město Uherský Brod
finančně podpořilo 13 sportovních organizací. Celková velikost členské základny tvoří více než
2 400 sportovně aktivních osob. Reálný počet aktivních obyvatel, kteří jsou členy sportovních klubů, spolků
a sdružení, je ale nižší, protože lze předpokládat, že členské základny sportovních klubů, spolků a sdružení
se překrývají.
Z výše uvedeného je zřejmé, že sportovní nabídka města, která je zajišťována těmito sportovními
organizacemi, je velmi významná a vypovídá o nepostradatelné úloze spolkového sektoru v nabídce
sportovních aktivit pro obyvatele města Uherský Brod a sledovaného mikroregionu.
Soukromý sektor
Soukromý sektor je zejména ve velkých městech významným aktérem, který prostřednictvím komerčního
sportu významně navyšuje nabídku sportovních a volnočasových aktivit. Podílí se na vytváření sportovního
zázemí a nabídky zejména pro neorganizované formy sportovních aktivit (např. fitness) a relaxační služby.
Výhodou soukromého sportu je jeho vysoká flexibilita, kdy sportovní průmysl reaguje velmi rychle na měnící
se trendy a poptávku po sportovních aktivitách a doplňuje tak spektrum aktivit ve sportu o ty, které mají
prvotně charakter ziskové činnosti. V Uherském Brodě je relativně malé zastoupení komerčních subjektů
poskytujících služby v oblasti sportu. O to větší význam v rozvoji sportu mají výše uvedené subjekty.
Soukromý sektor je zároveň nepostradatelný z hlediska sponzoringu sportovních klubů, spolků a sdružení,
jejichž existence a udržení stávající nabídky a kvality sportovních aktivit je v některých případech bytostně
závislá na existenci sponzorských darů ze strany soukromého sektoru.
Občané
Občané města Uherský Brod jsou klíčovým aktérem, který představuje stranu poptávky po sportovních
aktivitách. Role sportu v životě lidí je nepostradatelná, nejen že rozvíjí pohybovou zdatnost a přispívá
ke zdravému životnímu stylu, ale vytváří rovněž integrační potenciál, kdy převážná většina sportovních aktivit
je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly a podporuje spolupráci
a soudržnost. Sport je pro občany města jak zdrojem aktivního vyžití, tak místem sousedského života
a rozvoje mezilidských vztahů.
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4.2 Současný stav nabídky sportu
Níže v tabulce č. 2 je představena současná situace z hlediska členství ve sportovních klubech a sdruženích
na území města Uherský Brod, kdy předmětem zájmu je zejména analýza současné nabídky sportovních
aktivit. Následující tabulka překládá údaje prezentuje z hlediska velikosti členské základny sportovních
organizací aktivně působících ve městě Uherský Brod.
Velikost členské základy byla získána na základě dat poskytnutých Odborem školství, kultury a sportu města
Uherský Brod. K 31. 12. 2018 je městem evidováno více než 2 400 členů, kteří jsou sportovně aktivní v rámci
alespoň jedné z níže uvedených sportovních organizací aktivně působících na území města Uherský Brod.
S ohledem na fluktuaci počtu členů má následující tabulka spíše orientační charakter. Lze očekávat, že
členské základny sportovních oddílů, klubů, spolků a sdružení se budou překrývat, tedy celkový počet těch
aktivních obyvatel, kteří jsou členy těchto sportovních organizací, je reálně nižší.
Tabulka 2 Počty členů sportovních organizací ve městě Uherský Brod k 31. 12. 2018
Sportovní organizace

Celkem členů

Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod

520 členů

Český sportovní klub Uherský Brod

330 členů

TJ Spartak Uherský Brod, z.s.

305 členů

Orel jednota Uherský Brod

260 členů

HC Spartak Uherský Brod, z.s.

154 členů

1. AC Uherský Brod, z.s.

146 členů

TJ Tatran Havřice, z.s.

140 členů

Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.

124 členů

IHC Uherský Brod

122 členů

Sportovní klub mládeže Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s.

101 členů

TJ Sokol Újezdec – Těšov, z.s.

135 členů

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

65 členů

ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub 0073 Uherský Brod

57 členů

Celkem

2 404 členů

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod
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Dále jsou ve stručnosti charakterizovány sportovní organizace, které působí na území města Uherský Brod.
Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod
Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod je z hlediska členské základny největší sportovní organizací na území
města Uherský Brod s celkovým počtem 520 členů (k 31. 12. 2018). Tato tělocvičná jednota působí na adrese
Svatopluka Čecha 1137, 688 01 Uherský Brod a zaměřuje se na sportovce všech věkových skupin. Tělocvičná
jednota zastřešuje několik sportovních oddílů a nabízí mnoho různých sportů jako je badminton, judo,
horolezectví, sportovní gymnastiku, atletiku, tenis, volejbal, aikido. Dále je jednotou nabízeno několik druhů
cvičení určených primárně pro ženy a děti. Tělocvičná jednota, kromě sportovního vyžití, pořádá rozmanité
akce pro své členy a obyvatele města Uherský Brod po celý rok. Příkladem akcí může být Brodský Máj
(již proběhl 17. ročník), Brodfest, Noc světel, Dětské Šibřinky (13. ročník), Setkání s Mikulášem a jeho
družinou či Noc sokoloven. Na základě nabídky sportů, sportovní infrastruktury a pořádaných akcí můžeme
říct, že se jedná o velmi významný spolek ve městě Uherský Brod.
Český sportovní klub Uhersk ý Brod
Český sportovní klub Uherský Brod je fotbalový klub s dlouholetou historií, která se datuje až do roku 1893,
kdy byl klub založen a řadí se tak mezi nejstarší fotbalové kluby v ČR. Fotbalový klub má druhou největší
členskou základnu ze sportovních organizací Uherského Brodu s celkovým počtem 330 členů (k 31.12.2018)
a působí na adrese Prakšická 1421, Uherský Brod. Klub má celkem 8 týmů (A-tým, Ženy, Dorost KP, Dorost
KS, Starší žáci KP U15, Mladší žáci KP U13, Starší přípravka U11, Mladší přípravka U9), které doplňuje
Fotbalová školička určena pro nejmladší členy klubu. A-tým klubu se účastní soutěže Moravskoslezská
fotbalová liga a v sezóně 2017/2018 skončil na 10. místě. Klub působí na stadionu Lapač s umělým trávníkem
a pro soutěžní zápasy vyžívá Orelský stadion. Z pohledu historie klubu a počtu členů je ČSK významnou
sportovní organizací ve městě Uherský Brod.
TJ Spartak Uherský Brod, z.s.
TJ Spartak Uherský Brod má ve městě Uherský Brod také mnohaletou historii a v současnosti se řadí na třetí
místo z hlediska počtu členů (305 k 31.12.2018) členské základny. Spolek zastřešuje sportovní oddíly plavání,
basketbalu, kulturistiky, volejbalu a šachů. Basketbalový klub se 14 týmy je největším klubem působícím pod
TJ Spartak. V klubu jsou zastoupeny různé věkové kategorie mužů i žen a nechybí ani tým veteránů. Muži se
účastní Jihomoravské ligy. Volejbalový klub má v současnosti 3 ženské týmy (Žákyně, Kadetky, Ženy)
doplněné o přípravku. Plavecký klub je rozdělen do 3 týmů: A-závodní (20 členů), Nábor (13 členů), C-kondiční
(13 členů). TJ Spartak dále nabízí možnost využívání posilovny a sauny. Z hlediska počtu členů a nabídky
sportů je TJ Spartak důležitou sportovní organizací pro město Uherský Brod.
Orel jednota Uherský Brod
Orel jednota Uherský Brod je sportovní organizace spadající pod známý spolek Orel, křesťanská sportovní
organizace. Jednota má celkem 260 členů a zastřešuje sportovní kluby fotbalu, florbalu, stolního tenisu,
aerobiku, cykloturistiky a tenisu. Klub florbalu je největším klubem jednoty, který má celkem 9 týmů (muži
A, muži B, dorostenci, muži OFL, dorostenci OFL, mladší žáci OFL, starší žáci OFL, elévové, juniorky žáci).
Fotbalový klub má týmy 3 (muži, žáci, přípravka). V historii působilo pod jednotou i nohejbalové družstvo.
Jednota nabízí široký výběr sportovních aktivit a s jejím vysokým počtem členů se jedná o důležitý spolek
města.
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HC Spartak Uherský Brod, z.s.
HC Spartak je hokejový klub s počtem 154 členů (k 31. 12. 2018). Byl založen v roce 1941 a v současnosti se
účastní Jihomoravské a Zlínské krajské ligy. V klubu působí tým mužů (23 hráčů), juniorů (23 hráčů), mládež
starší žáci (13 hráčů), mládež mladší žáci (17 hráčů), mládež 4. třída (18 hráčů), mládež 3. třída (13 hráčů),
2. třída, přípravka a předškoláci. Klub realizuje tréninky na zimním stadionu CPA Delfín na adrese Lipová
703, Uherský Brod.
1. AC Uherský Brod, z.s.
Sportovní klub AC Uherský Brod s počtem členů 146 (k 31. 12. 2018) byl založen v roce 1996 za účelem
možnosti účastnit se řádných atletických soutěží. V současnosti již v klubu není atletický oddíl aktivní a působí
zde oddíly florbalu, aerobiku a volejbalu. Florbalový oddíl má 5 týmů (přípravka, elévi, mladší žáci, starší
žáci, muži), ženy ukončili činnost týmu po sezóně 2016/2017. Tým mužů se účastní soutěže Zlínské ligy mužů
a tým dorostenců se účastní 1. Ligy dorostenců. Volejbalový oddíl má jeden tým volejbalistek mladších žákyň,
který hraje krajskou soutěž. Oddíl aerobiku navštěvuje okolo 50 děvčat a pravidelně se účastní soutěže
Aerobic Tour.
TJ Tatran Havřice, z.s.
TJ Tatran Havřice je amatérský fotbalový klub založený v roce 1927. V současnosti má klub 140 členů
a A-tým klubu hraje soutěž I.B třídu ve skupině C. ve Zlínském kraji. V roce 2019 se tým účastnil
mezinárodního turnaje v Maďarsku.
Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.
Sportovní Klub Uherský Brod je tenisový klub založený v roce 2014. Klub má 124 členů (k 31.12.2018)
a poskytuje přípravu k tenisu pro děti od 4 let. Tréninky probíhají po celý rok díky přetlakové hale s umělým
povrchem, která umožňuje i trénink v zimě. Sportovní Klub Uherský Brod spolu s Tenisovou školou TSRM
pořádali v roce 2018 tenisový kemp v Chorvatském Umagu.
IHC Uherský Brod
Historie In-line hokejového klubu Uh. Brod sahá k roku 2000, kdy se vytvořil tým z hráčů ledního hokeje.
Za tu dobu se členská základna klubu rozrostla a k 31.12.2018 čítala 122 členů. V současnosti má klub tým
mužů, juniorů, mladších žáků, přípravky a mini přípravky. Tým mužů se účastní nejvyšší soutěže v ČR Stilmat
Extraligy.
Sportovní klub mládeže Výsluní Uherský Brod, ČASPV z.s.
Sportovní klub mládeže Výsluní Uherský Brod, ČASPV byl založen v roce 1996. Klub měl k 31.12.2018 celkem
101 členů. Je provozovatelem sportovního klubu juda pro děti a mládež. Oddíl s dlouholetou tradicí je
rozdělen na začátečníky, přípravku a pokročilé judisty, které trénují zkušení trenéři. Oddíl se zaměřuje
zejména na trénování dětí a mladistvých (od 4 let). Členové oddílu juda se pravidelně účastní
celorepublikových turnajů Českého poháru, což jsou kvalifikační turnaje pro přímý postup na Přebor České
republiky. Svěřenci trenérů dosahují na těchto turnajích velmi dobrých výsledků. Kromě toho tato sportovní
organizace pořádá sportovní soustředění a letní tábory.
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TJ Sokol Újezdec-Těšov, z.s.
TJ Sokol Újezdec-Těšov byl založen v roce 1919. Jedná se o klub, ve kterém působí oddíly kopané a stolního
tenisu. K datu 31.12.2018 čítala členská základna klubu celkem 135 sportovců (oddíl kopané 105 členů, oddíl
stolního tenisu 30 členů). Velmi aktivní jsou zejména mládežnické kategorie jak ve fotbale, tak ve stolním
tenisu. V sezoně 2019/2020 muži (dospělí) hrají 1.A třídu, dorost krajskou soutěž Zlínského kraje, žáci
a přípravka hrají okresní přebor, resp. okresní soutěž přípravek Uherského Hradiště, a předpřípravka se
účastní turnajů. V rámci oddílu stolního tenisu zde působí celkem pět týmů mužů, kdy jeden hraje krajskou
soutěž a zbylé týmy okresní úroveň.
Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.
Bruslařský klub Uherský Brod byl založený v roce 2014. Ke dni 31.12.2018 čítala členská základna 65 členů.
V klubu jsou děti rozděleny do 4 kategorií (Závodníci starší, Závodníci mladší, Přípravka, Školička bruslení).
Trénink sportovců zajišťují 4 trenérky.
ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub 0073 Uherský Brod
Sportovně střelecký klub Uherský Brod je klub s dlouholetou historií v oblasti sportovní střelby. V roce 1955
vznikl jako okresní střelecký klub Svazarmu. Byl prvním klubem v ČR, který pořádal Mistrovství České
republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní. Klub také pravidelně pořádá soutěže s názvem Velká cena
Uherský Brod. K 31.12.2018 měl klub 57 členů. Klub má vlastní vybavení i střelnici, která je dostupná
veřejnosti ve vyhrazených časech.

4.3 Současný stav sportovní infrastruktury
Součástí analýzy současného stavu sportovní infrastruktury jsou:
•

sportovní infrastruktura v majetku města Uherský Brod, která je dostupná široké veřejnosti;

•

sportovní zařízení, která jsou spravována školskými zařízeními;

•

sportovní zařízení v majetku spolků či soukromých subjektů.

4.3.1 Sportovní infrastruktura v majetku města a sportovních organizací
Management sportovních zařízení ve městě Uherský Brod, stejně jako v řadě jiných měst, nabývá různých
forem. Za účelem provozu a správy provozně nejnáročnějších a nejnákladnějších zařízení město zřídilo
příspěvkovou organizaci – CPA Delfín Uherský Brod. Tato organizace má za cíl efektivní správu aquaparku,
venkovního koupaliště, zimního stadionu, stadionu Lapač a skateparku. Další sportovní zařízení ve vlastnictví
města jsou spravována sportovními kluby na základě příkazní či nájemní smlouvy. Příkladem tohoto typu
správy majetku je sportovní hala v Havřicích nebo sportovní hala Spartak.
V souladu s platnou legislativou je umožněno městům a obcím využívat několika forem správy vlastního
majetku – sportovních zařízení. Dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a města pro tyto účely zřizovat a zakládat:
a) vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity;
b) příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk,
c) obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Stránka | 23
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod

Uherský Brod využívá různých forem managementu pro různé typy sportovních zařízení a usiluje o jejich
efektivní údržbu. Pro správu provozně náročnějších sportovišť byla zřízena již zmíněná příspěvková
organizace CPA Delfín Uherský Brod.
Ke správě sportovních zařízení, která jsou méně provozně náročná a jež slouží zejména k pravidelným
a organizovaným formám sportovních aktivit (např. fotbalová hřiště), je vhodnou formou managementu
pronájem nebo výpůjčka sportovním organizacím (např. sportovní hala Spartak). V případě výpůjčky je
sportovní infrastruktura poskytována sportovním organizacím zpravidla za netržních podmínek. Výměnou za
to sportovní organizace musí zajistit řádný provoz a údržbu svěřeného sportovního zařízení.
Přímé řízení infrastruktury, která je ve správě města, je vhodná zejména v případě takových sportovních
zařízení, která jsou volně přístupná široké veřejnosti a vyžadují především výdaje na údržbu a provoz. To je
zajišťováno prostřednictvím příspěvkové organizace města Technické služby Uherský Brod, p.o. (dále také
„TSUB“). Oproti výše uvedeným formám managementu jsou takto spravovaná sportovní zařízení
a volnočasové areály zpravidla volně přístupné veřejnosti (např. dětská hřiště).
V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury v majetku města Uherský Brod nebo
sportoviště ve vlastnictví sportovních jednot a klubů. Je zde zobrazena pouze formální a páteřní sportovní
infrastruktura (sportovní haly, fotbalová hřiště aj.). Neformální sportovní infrastruktura (např. dětská hřiště),
která tvoří doplňkové sportovní a volnočasové zázemí města Uherský Brod, nejsou v následujícím obrázku
z důvodu vyšší přehlednosti znázorněna.
Červenou barvou jsou vyznačena sportovní zařízení, která jsou vlastněna a spravována městem Uherský Brod,
nebo jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Modrou barvou jsou pak znázorněna sportovní zařízení, která
jsou spravována a vlastněna tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby nebo spolky. V kulatých závorkách
jsou jmenovány sportovní organizace, jež zajišťují běžný provoz sportovních zařízení. Kromě těchto
sportovišť dovytváří sportovní infrastrukturu města řada sportovních zařízení v majetku škol nebo
v soukromém vlastnictví. Jelikož se těmito sportovišti zabývají následující podkapitoly, v následujícím
obrázku tak nejsou tato sportovní zařízení zobrazena.
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Obrázek 2 Mapa sportovní infrastruktury v majetku města Uherský Brod a sportovních organizací

Zdroj: Vlastní zpracování
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Níže jsou představena sportovní zařízení v majetku města nebo v majetku sportovních organizací, která tato
zařízení využívají, a to včetně základní charakteristiky, rozměrů sportovišť apod.
Dětské dopravní hřiště (č. 1)
Dětské dopravní hřiště bylo vybudováno v roce 2008 městem Uherský Brod. Toto
sportovně-naučné zařízení spravuje Základní škola Na Výsluní Uherský Brod.
Dopravní hřiště je využíváno v rámci výuky dopravní výchovy žáky mateřských
a základních škol. Zejména v odpoledních hodinách je otevřené pro veřejnost.
Součástí areálu je rovněž i odborná učebna dopravní výchovy.
Dopravní hřiště je využíváno k pravidelné dopravní výchově žáků
uherskobrodských školských zařízení, ale i školami z blízkých a spádových oblastí
a rodiči s dětmi.
Skatepark (č. 2)
Skatepark je lokalizován v těsné blízkosti stadionu Lapač. Toto sportovní zařízení
je určeno výhradně pro kola BMX, skateboardy, in-line brusle nebo freestylové
koloběžky. V rámci skateparku je vytvořena sestava překážek pro realizaci
freestyle sportovních disciplín. Vstup na toto sportoviště je volný s výjimkou dětí
do deseti let, ty mohou navštívit park pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Park
není pod stálým dozorem správce. Provozní doba parku je: březen-září 8.00 20.00 hod., říjen-únor 9.00 - 17:00 hod.
Fotbalové hřiště Havřice (č. 3)
Fotbalové hřiště Havřice je situováno v jedné z částí Uherského Brodu –
Havřicích. Jedná se o sportoviště s přírodním povrchem (102 x 68 m), které je
využíváno sportovním klubem TJ Tatran Havřice, z.s. a je v majetku výše
uvedené sportovní organizace, jež zajišťuje provoz a údržbu tohoto sportoviště.
Součástí tohoto sportovního zařízení jsou rovněž kabiny včetně sportovního
zázemí.
Sportovní hala Havřice (č. 4, č. 5)
Sportovní hala Havřice je majetkem města Uherský Brod a je spravována
Tělovýchovnou jednotou Tatran Havřice na základě příkazní smlouvy. V blízkosti
sportovní haly je rovněž situováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Sportovní hala prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2018. Kromě výše
uvedené sportovní organizace TJ Tatran Havřice je sportovní zařízení využíváno
také místní základní školou a také domovem mládeže.
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Sportovní hala TJ Spartak (č. 6)
Sportovní hala TJ Spartak je součástí areálu Sokolského stadionu. Spolu
s ubytovnou tvoří komplex TJ Spartak Uherský Brod. V budově sportovní haly je
dále k dispozici sauna či posilovna. Ta je určena jak ke kondičnímu, tak
i závodnímu posilování. Sportovní hala je v majetku města Uherský Brod
a prostřednictvím nájemního vztahu je provozována výše uvedenou sportovní
organizací. Provozní doba sportovní haly je 6:30 - 22:00 hod. Téměř 50 % provozní
doby na palubovce sportovní haly je využíváno členy TJ Spartaku.
Sokolský sportovní areál (č. 7, č. 8, č. 9)
Sokolský sportovní areál je utvářen sokolským stadionem, tělocvičnou, šesti
tenisovými kurty (tenisové kurty nad restaurací U Karla včetně haly jsou
v majetku města, tenisové kurty blíže sokolskému stadionu jsou v majetku
TJ Sokol Uherský Brod) a volejbalovým hřištěm. Tělocvična je dostatečně
vybavená pro různé druhy sportů. Je vhodná jak pro gymnastiku, tak míčové
sporty jako je basketbal, volejbal, florbal, kopaná apod. Dále je tato tělocvična
využívána oddílem badmintonu pro tréninky i rekreační hru. Součástí areálu je
rovněž horolezecká a boulderová stěna a samostatná tělocvična určená primárně
pro úpolové sporty.
Stadion Lapač (č. 10, č. 11)
Stadion Lapač tvoří páteřní infrastrukturu města Uherský Brod. Jedná se
o víceúčelové sportovní zařízení, které je tvořeno fotbalovým hřištěm s umělou
trávou třetí generace a osvětlením (100 x 68 m), atletickými sektory (4 dráhy 400
m s umělým povrchem, 6 sprinterskými drahami 100 m s umělým povrchem,
2 pískovými doskočišti, výškařskými sektory) a dvěma tréninkovými hřišti menších
rozměrů (40 x 20 m) s umělou trávou. Součástí areálu jsou dvě budovy se šatnami
a přilehlou tribunou. V blízkosti se rovněž nachází workoutové a skateboardové
hřiště. V průběhu školního roku je stadion přednostně vyčleněn pro školy
a školská zařízení v pracovní dny do 15:00 hodin. Užívání stadionu pro školy
a školská zařízení je zdarma. Sportovní kluby a oddíly za užití hrací plochy, kabin
a sprch hradí provozovateli poplatek dle platného ceníku. V odpoledních
hodinách je sportovní infrastruktura využívána zejména fotbalovým klubem ČSK
Uherský Brod v rámci pravidelných tréninkových jednotek. V zimním období je
toto hřiště dáno k dispozici i ostatním fotbalovým klubům k zajištění zimní
přípravy a k turnajům.
Workoutové hřiště (č. 12)
Workoutové hřiště je určeno volně k užívání veřejnosti ve věku od 15 let. Dětem
do patnácti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let.
Workoutové hřiště je vybaveno různými druhy zařízení určených pro posilování
s váhou vlastního těla. Nejčastějšími prvky workoutového hřiště jsou hrazdy
různých velikostí, závěsná zařízení, žebříky, lavičky, tyče či bradla. Provozní
doba je dána provozní dobou areálu Lapač.
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Venkovní koupaliště (č. 13)
Venkovní koupaliště se nachází mimo areál krytého aquaparku Delfín nad centrem
města Uherský Brod. Jedná se o koupaliště se třemi samostatnými bazény bez
vodních atrakcí s travnatým prostorem. Součástí areálu je plavecký bazén,
dětský bazén a dětské koupaliště. Plavecký bazén je vybaven osmi drahami se
startovacími bloky rozměru 25 x 17 m s maximální hloubkou 2,9 m a minimální
hloubkou 1,6 m. Bazén je určený pouze pro plavce. V rámci areálu jsou
k dispozici volnočasové travnaté plochy a hřiště na plážový volejbal.
Sportovní střelnice (č. 14)
Sportovní střelnice se nachází 2 km severně od Uherského Brodu. Umožňuje
střelbu na vzdálenosti do 100 metrů. Střelnice je rozdělena na tři samostatná
krytá střeliště, z nichž dvě jsou vybavena vždy vybavena otočnými rámy pro
disciplíny RP, SP a VP. Ve třetí části střelnice je možné trénovat disciplíny IPSC,
LOS. Toto sportoviště je v majetku a správě sportovní organizace ČSS, z.s. Sportovně střeleckého klubu 0073 Uherský Brod.
Sportovní areál TJ Sokol Újezdec – Těšov (č. 15)
Sportovní areál se nachází po pravé straně přímo u hlavního silničního tahu
z Uherského Brodu na Luhačovice na rozhraní obcí Újezdce a Těšova. V areálu
jsou k dispozici dvě travnatá hřiště na fotbal (50 x 90 m a 60 x 90 m). Dále pak
betonová plocha pro nohejbal, volejbal, tenis a basketbal. Tenisový kurt je
v současnosti zřizován tělovýchovnou jednotou Sokol Újezdec – Těšov.
Tělocvična na Mariánském náměstí (č. 16)
Budova tělocvičny se nachází v centru města, je rohovým domem na křižovatce
ulic Úzká a Příčná. V roce 2017 prošla tělocvična rekonstrukcí, která souvisela se
zateplením tohoto sportovního objektu. Tělocvična je využívána jak sportovními
oddíly, tak širokou sportovní veřejností. Tělocvična je v přímé správě města.
V letech 2018 a 2019 byla provedena celková rekonstrukce tělocvičny (zateplení
obvodových stěn, výměna oken a dveří, výměna osvětlení a oprava sociálního
zařízení).
Tenisové kurty Zátiší (č. 17)
V rámci tohoto tenisového areálu je k dispozici moderní venkovní antukový
tenisový kurt. Pro hraní v zimním období slouží přetlaková hala s umělým
povrchem, která poskytuje vhodné podmínky pro tenis či badminton a je
intenzivně využívaná zejména v zimním období. K dispozici jsou šatny včetně
sociálního. Sportovní areál je v provozu od 07:00 do 22:00 hod. Po domluvě je
možné zapůjčit si i potřebné sportovní vybavení.
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Zimní stadion (č. 18)
Zimní stadion je jedním z páteřních sportovních zařízení v Uherském Brodě, které
poskytuje potřebnou sportovní infrastrukturu zejména hokejovému oddílu
HC Uherský Brod, krasobruslařskému klubu a široké veřejnosti z města
i z regionu. V hlavní sezóně nabízí ledovou plochu v době od září do konce
března. V uvedeném období je nabízena ledová plocha k pronájmu pro
organizované i neorganizované skupiny a pro bruslení veřejnosti pravidelně
sobotu a neděli od 14:15 do 15:45 hodin, během svátků a školních prázdnin od
13:00 do 14:30 hod. Stadion má kapacitu 2 500 osob na stání a 700 osob k sezení.
Rozměr hrací plochy je 58,93 x 29 m. Mimo hlavní sezónu (duben–srpen) je na
stadionu instalována in-line plocha.
Aquapark (č. 19)
Aquapark představuje významné sportovní a volnočasové zařízení ve městě
Uherský Brod. Nachází se zde šesti dráhový bazén o velikosti 25 x 12,4 m
s vodními reproduktory, podvodním osvětlením a vodní stěnovou masáží
s proměnlivou hloubkou 1,2 až 1,6 m. Dále se zde nachází zábavní bazén
kruhovitého tvaru v průměru 18 m s podvodním osvětlením a proměnlivou
hloubkou 1 až 1,25 m. Do bazénu jsou integrovány jednotlivé zábavněvolnočasové atrakce. Dále se v rámci tohoto provozu sportovně-volnočasového
zařízení nachází finská sauna a solné tepidarium. Aquapark je otevřen pro
veřejnost v rámci kondičního plavání každý všední den od 6:00 do 8:00
a o víkendech od 8:00 do 9:00.
Fotbalové hřiště Orel Jednota (č. 20)
Fotbalové hřiště Orel Jednota je součástí Orelského stadionu situovaného vedle
Zimního stadionu CPA Delfín a slouží výhradně k provozování sportu a sportovních
aktivit. Hřiště je využíváno fotbalovým klubem Orel Uherský Brod k tréninkům
žáků a přípravky, které probíhají v pondělí od 17:30 do 19:00 a ve čtvrtek od
16:45 do 19:00. Hřiště je bezplatně k dispozici fotbalovému klubu ČSK Uherský
Brod k zajištění tréninků a mistrovských utkání. Provozní doba hřiště je rozdělena
na zimní a letní období a vstup na hřiště je možný jen se souhlasem správce.
Hřiště je denně otevřené od 8:00 do 21:00 a je možné si ho pronajmout pro
tréninky nebo fotbalový zápas. Na stadionu jsou dostupné při pronájmu kabinky
i sprchy. V areálu je dále lokalizováno venkovní víceúčelové hřiště a 3 tenisové
kurty (viz dále).
Tenisové kurty Orel jednota (č. 21)
Tenisové kurty sportovní organizace Orel jednota Uherský Brod jsou součástí
Orelského stadionu. Zde jsou k dispozici 3 kurty s antukovým povrchem. Areál je
otevřený v průběhu sezóny denně od 7:00 do 21:00. Hřiště je kromě veřejnosti
využívané zejména tenisovým klubem sportovní organizace Orel jednota Uherský
Brod a v průběhu roku se zde pravidelně pořádají klubové tenisové turnaje.
Na kurtu č. 3 je za příplatek možné osvětlení herní plochy.
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Cyklostezky a cyklotrasy
Snahou města Uherský Brod (viz kapitola 6. Strategie rozvoje města) je propojení města pomocí cyklistických
stezek s obcemi ležícími bezprostředně v jeho okolí tak, aby místní obyvatelé měli možnost využívat
bezmotorovou dopravu pro cesty do práce a do škol a turisté pro cesty napříč regionem. Jde o podporu
zdravého a ekologického způsobu dopravy v regionech Slovácka, které jsou svým převážně rovinatým terénem
v údolí řeky Olšavy a Moravy podél Baťova kanálu z pohledu cyklistů oblíbené a perspektivní pro další rozvoj.
Budováním cyklistických stezek se rozšiřuje síť cyklostezek v regionu a přispívá se ke zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů, kteří jsou odkloněni od frekventovaných silnic.
Cyklistické stezky vychází paprskovitě z města ve směru do Šumic, Nivnice, Luhačovic a místní části Havřice.
Zbývající trasy směrem na Prakšice a Vlčnov se připravují. Neustále také probíhají úpravy propojení
cyklistických stezek městem jak formou cyklotras, cyklistických pruhů, tak i zcela novými propojeními dle
aktuálních požadavků. Jedním z aktuálních případů je vytvoření propojení mezi Slováckým náměstím
a sídlištěm Olšava. Zde byla v polovině roku 2019 otevřena integrovaná lávka pro cyklisty a pěší. Lávka měří
583 metrů a její součástí jsou 2 lávky (Všezvěd a Všudybud). Lávka Všezvěd (křížení s řekou Olšava) je dlouhá
68 m a lávka Všudybud (křížení s komunikací I/50) je dlouhá 68,6 m. Čistá průjezdná šířka integrované stezky
je 3 m. Na lávkách je průjezdná šířka rozšířená na 3,5 m. Povrch stezky je z asfaltobetonu. Důvodem ke
stavbě bylo jednak propojení sídliště Olšava s dalšími částmi města, ale také navázání na cyklostezku Uherský
Brod – Nivnice. Dalším důvodem k výstavbě bylo ulehčení cesty lidem, kteří jsou zaměstnáni ve Slováckých
strojírnách či průmyslové zóně v Nivnici.
Cyklistická stezka Nivnice – Uherský Brod byla dokončena v roce 2009 a měří 2 987 m. Na území Uherského
Brodu je tato cyklostezka dlouhá 1 388 m. Nivnická část má délku 1 599 m. Je obousměrná, dvoupruhová,
široká 3 m, s betonovým povrchem a veřejným osvětlením. Tato cyklostezka začíná na sídlišti Olšava
v Uherském Brodě a tvoří propojení okraje města s širokým okolím Slovácka. Cyklistická stezka do obce
Nivnice je součástí regionální trasy R6 (Troják – Zlín – Luhačovice – Uherský Brod – Nivnice – státní hranice).
Navazuje na ni značená cyklotrasa č. 5053 Suchá Loz – Bánov – Bystřice pod Lopeníkem, a hlavně cyklotrasa
Dolní Němčí – Hluk – Ostrožská Lhota – Uherský Ostroh, mezi obcemi se jedná vždy o nově vybudovanou
zpevněnou cyklistickou stezku. Tato trasa je součástí značené Uherskohradišťské vinařské stezky délky 75
km, která je převážně rovinatá a je ideální pro celodenní rodinný výlet. Vede převážně jen mírně zvlněnou
pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostezkách.
V Uherském Ostrohu je dále možné navázat na mezinárodní dálkovou cyklotrasu EURO VELO 4. Cyklistická
stezka Nivnice – Uherský Brod je součástí značené cyklotrasy č. 5266, která ve městě Uherský Brod navazuje
na další značenou cyklotrasu č. 5049 (Uherské Hradiště – Mistřice – Hradčovice – Drslavice – Uherský Brod –
Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Pitín). Součástí této trasy je v roce 2008 dokončená první
cyklistická stezka na území města „Cyklistická stezky Újezdec u Luhačovic – Šumice“. Její délka je 1 679 m,
z toho na území města leží 519 m, zbylých 1 160 m leží na katastru obce Šumice. Byla vybudována jako
obousměrná, dvoupruhová o šířce 2,5 m, s povrchem z asfaltového betonu. Cyklistická stezka z města Uherský
Brod do obce Šumice se stala součástí regionální cyklotrasy R4. Cyklisté již nemusí využívat silně
frekventovanou silnici II/495, ale bezpečnější úsek cyklotrasy. Bezprostředně na ni se napojuje „Cyklistická
stezka Újezdec u Luhačovic“, která vznikla jako propojení cyklostezky do Šumic s již vybudovaným úsekem
projektu „Cyklistická stezka Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice, část katastrálního území Újezdec
u Luhačovic“. Jde o obousměrnou dvoupruhovou stezku šířky 3 m, s živičným povrchem o celkové délce
2 818 m. Cyklistická stezka představuje nejkratší možné dopravní spojení Uherského Brodu a obce Šumice,
což činí úsek velmi atraktivní a nejbezpečnější pro dojížďku do zaměstnání a škol. Tento úsek je klíčovým
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a jediným významným propojením dvou regionálních cyklotras R4 a R6. Propojení vedoucí mimo hlavní silniční
tah na Luhačovice bylo dokončeno v listopadu 2013.
V roce 2010 a 2011 vznikly 2 úseky „Cyklistické stezky Uherský Brod – Havřice“. Celková délka obou úseků je
3 106 m, s šířkou v průměru 3 m (v některých úsecích 2,5 m). Cyklostezka je obousměrná, s krytem
z asfaltového betonu, oboustranně lemovaným zapuštěným silničním obrubníkem. Město Uherský Brod se ve
spolupráci s obcí Prakšice podílí na plánování „Cyklistické stezky Uherský Brod – Prakšice“. Část na území
Prakšic byla vybudována v roce 2009. Na ni bude navazovat úsek do Uherského Brodu, na který je již
zpracována projektová dokumentace. Dále je plánována cyklostezka Uherský Brod – Vlčnov.
Po realizaci propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava budeme dle návrhové části Generelu dopravy
města Uherský Brod pokračovat v budování cyklistických pruhů na vytížených komunikacích tak, aby měli
cyklisté svůj vymezený prostor při průjezdu městem. Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm
Olšava – lávka pro pěší a cyklisty propojující sídliště Olšava a zbytek města v celkové délce 583,0 m. Stavba
přemosťuje silnici I/50 a řeku Olšavu. Začátek cyklostezky je na Slováckém náměstí, dále pokračuje směrem
k řece Olšavě, kterou překonává po nově navržené lávce. Za řekou je provedeno napojení (přeložka) stávající
polní cesty. Zde končí I. etapa, jejíž realizace proběhla v letech 2017/2018 a celková délka I. úseku je
350 m. II. etapa začíná v místě křížení polní cesty za řekou Olšavou, vede přes cíp volné krajiny, druhou
téměř identickou lávkou překonává státní silnici I/50 a končí vyústěním na ulici Dělnická na sídlišti Olšava,
kde začíná již dříve zrealizovaná cyklistická stezka vedoucí do obce Nivnice. Délka II. etapy cyklostezky je
233 m a je realizována v roce 2019.7
Město Uherský Brod a jeho blízké okolí disponuje hned několika značenými cyklotrasami. Tyto cyklotrasy jsou
přehledně zaznamenány v následující tabulce.
Tabulka 3 Seznam cyklotras ve městě Uherský Brod a jeho okolí
Průběh cyklotrasy

7

Délka trasy

Uherský Brod – Šumice – Nezdenice – Záhorovice – Bojkovice – Komňa – Lopeník – Březová –
Volenov – Nivnice – Uherský Brod

46,9 km

Uherský Brod – Havířce – Drslavice – Hradčovice (rozhledna Lhotka) - Prakšice – Uherský Brod

21,4 km

Uherský Brod – Nivnice – Dolní Němčí – Babí hora – Boršice u Blatnice – Blatnička – Blatnice pod
sv. Antonínem – Ostrožská Lhota – Ostrožská Nová Ves – Kunovice – Veletiny – Hradčovice –
Drslavice – Uherský Brod

64,1 km

Uherský Brod – Nivnice – Slavkov – Horní Němčí – Velká Javořina – Vápenky – Nová Lhota –
Suchovské Mlýny – Suchov – Boršice u Blatnice – Slavkov – Nivnice – Uherský Brod

61,7 km

Uherský Brod – Prakšice – Drslavice – Pepčín – Vlčnov – Dolní Němčí – Nivnice – Uherský Brod

15,2 km

Uherský Brod – Maršov – Pašovice – Mistřice – Rozhledna Rovnina – Hradčovice – Drslavice –
Uherský Brod

42,5 km

Podklady zaslané Městským úřadem Uherský Brod.
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Průběh cyklotrasy

Délka trasy

Uherský Brod – Šumice – Nezdenice – Bánov – Suchá Loz – Nivnice – Uherský Brod

25,8 km

Uherský Brod – Nivnice – Březová – Lopeník – Vyškovec – Starý Hrozenkov – Žítková – Pitín –
Bojkovice – Nezdenice – Šumice – Uherský Brod

67,0 km

Uherský Brod – Šumice – Nezdenice – Rudice – Kladná Žilín – Luhačovice – Pozlovice – Řetechov
– Luhačovice – Biskupce – Polichno – Újezdec u Luhačovic – Uherský Brod

52,7 km

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod

Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že v majetku města Uherský Brod je významná sportovní
infrastruktura. Město uherský Brod má za cíl s úsilím řádného hospodáře při plánování výstavby sportovních
zařízení nejprve rekonstruovat vybudované kapacity (více viz kapitola 6. Strategie rozvoje města) s ohledem
na dlouhodobé budoucí užívání. Tento princip je v přímém souladu s v souladu s Koncepcí podpory sportu
2016-2025.
Obrázek 3 Mapa cyklostezek a cyklotras

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod
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Dětská hřiště
Město Uherský Brod disponuje v současné době přibližně 60 dětskými hřišti nebo sportovně volnočasovými
zařízeními a prvky, které přispívají k rozvoji pohybových aktivit zejména u dětí a mladistvých. Tato zařízení
jsou spravována městskou příspěvkovou organizací Technické služby města Uherský Brod, p.o. a větší
rekonstrukce jsou realizovány Odborem investic města. Obrázek níže znázorňuje prostorovou distribuci
těchto sportovně volnočasových zařízení.
Obrázek 4 Mapa dětských hřišť ve městě Uherský Brod

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod

V roce 2017 proběhlo zmapování dostupnosti, vytíženosti a vybavenosti dětských hřišť, a to včetně posouzení
technického stavu. Následně byla zpracována geografická analýza města v souvislosti s aktuální strukturou
dětských hřišť a sportovně-rekreačních ploch. Posuzováno bylo celkové působení a využívání jednotlivých
hřišť. Z analýzy vyplynulo, že území města je hřišti dobře pokryto a díky dlouhodobé obnově se nacházejí
v dobrém technickém stavu.
Byla zvolena cesta vytvoření tzv. centrálních hřišť, tedy sítě sportovně-rekreačních ploch a doplňkové sítě
„běžných“ dětských hřišť. Hřiště, která jsou již v naprosto nefunkčním stavu a která jsou v blízkosti výhodněji
položených lokalit, byla navržena k úplnému zrušení. U centrálních hřišť je vždy stanovena jejich vzorová
vybavenost s ohledem na věkové kategorie dětí, pro které jsou konkrétní hřiště primárně určena. Součástí
každého centrálního hřiště by mělo být kryté stanoviště – posezení pod pergolou nebo altán a oplocení. Dále
jsou tato centrální hřiště pravidelněji a intenzivněji udržována a oproti běžným hřištím jsou dále přednostně
vybavována novými herními prvky a potřebným mobiliářem.
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Dětská hřiště nacházející se v Uherském Brodě jsou strukturována následovně (viz číslování v předchozím
obrázku):
• centrální hřiště (čísla 101 až 113);
•

sportoviště (čísla 201 až 220);

•

běžná dětská hřiště (čísla 121 až 150);

•

fitness hřiště (čísla 301 a 302);

•

hřiště na dožití (čísla 181 až 186).

Dětská hřiště, která byla vyhodnocena jako k ponechání na dožití, byla obnovována v letech 2000 až 2010,
ale dnes již dosluhují a město Uherský Brod neplánuje jejich další rozvoj. 8 V tabulce č. 4 je uveden výčet
současných dětských hřišť a volně otevřených sportovišť.
Tabulka 4 Výčet dětských hřišť ve městě Uherský Brod
Číslování

Číslování

8

Název / lokalita
Nové

Staré

Nové

Staré

U plynárny

101
211

3

Okružní II

121

2

Úlehly

102

4

Větrná

122

6

Šaripova

103
210

15

Za Výškáčem

123

8

Osvoboditelů

104

17

Družstevní II

124

9

Za Májem III

105

21

Šaripova

125

15

Partyzánů

106
214

26

Obchodní

126

16

Neradice I

107

30

Luhanova I

127

23

Židovna, Jirchářská

108

32

Rtm. Křivdy

128

25

Na Výsluní

109

42

Za Humny II

129

28

Havřice za halou

110
217

46

Židovna, Za Zaldou

130

34

Trávníky

111

53

Nám. Svobody

131

38

Polní – Olšava

112

55

Horní valy

132

39

Nad ZŠ Újezdec

113

65

U Cihelny

133

41

Běžná dětská hřiště

Centrální hřiště

Název / lokalita

Dětské hřiště s číslem 183 bylo již zrušeno.
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Číslování

Číslování
Název / lokalita
Nové

Staré

Větrná

201

5

Na Chmelnici

134

43

za Májem I

202

10

Údolní

136

47

Obchodní

203

13

Na Dlouhých I

137

48

Osvoboditelů

204

18

Na Dlouhých II

138

49

za Májem II

205

20

Komenského sady

139

50

Horní valy

206

40

Jabloňová

141

52

Těšov pod Rubanisky

207

58

Javořinská – Olšava

142
302

54

Vedle malých schodů

208

64

Rybářská

144

57

Těšov – MŠ

209

66

Těšov pod Rubanisky

145

59

Židovna, Tkalcovská

212

33

Široká – Újezdec

146

61

Židovna, U Fortny

213

36

Havřice – pod MŠ

147

62

Ječná

215
135

45

Babí louka

148

63

Jana Švermy

216
140

51

nad ZŠ Újezdec

149

67

Neradice II

218

31

220
143

Revoluční

301

22

Škrlovecká – Olšava

56

Vinohradská – Újezdec

185

60

Družstevní I

181

7

Židovna - Jirchařská II

186

35

Obchodní

182

11

Prosná

281

44

Komenského

184

37

Běžná dětská hřiště

Staré

Fitness
hřiště

Nové

Hřiště na dožití

Hřiště na dožití

Sportoviště

Název / lokalita

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod
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4.3.2 Školy a školská zařízení a jejich sportovní infrastruktura
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské
unie je až 85 % pohybových aktivit dětí a mládeže zajišťováno ve školách 9. Z tohoto závěru je patrné, že
význam školních zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na území města Uherský Brod
je 19 škol/školských zařízení, z toho 13 je zřizováno městem Uherský Brod. Školy a školská zařízení, která
sídlí ve městě Uherský Brod, jsou zobrazena v tabulce č. 5. Data vychází z rejstříku škol a školských zařízení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Tabulka 5 Seznam školských zařízení v Uherském Brodě
Název školského zařízení

Typ sportoviště (počet)

Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka
2030, okres Uherské Hradiště
Prim. Hájka 2030, 688 01 Uherský Brod

•

Dětské hřiště

Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí
16, okres Uherské Hradiště
Mariánské nám. 16, 688 01 Uherský Brod

•

Žádné vlastní sportoviště

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha
1528, okres Uherské Hradiště
Svat. Čecha 1528, 688 01 Uherský Brod

•

Žádné vlastní sportoviště

Mateřská škola, Uherský Brod – Těšov, Školní 130,
okres Uherské Hradiště
Školní 130, Těšov, 687 34 Uherský Brod

•

Dětské hřiště

Zřizovatel

Město Uherský Brod
Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky
2148, okres Uherské Hradiště
U Školky 2148, 688 01 Uherský Brod

•

Dětské hřiště

Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639,
okres Uherské Hradiště
Obchodní 1639, 688 01 Uherský Brod

•

Dětské hřiště

Základní škola a Mateřská škola Uherský BrodHavřice, příspěvková organizace
Brodská 117, Havřice, 688 01 Uherský Brod

•

Hřiště u školní družiny

•

Tělocvična

•

Venkovní multifunkční hřiště

Základní škola a Mateřská škola Uherský BrodÚjezdec, příspěvková organizace
Podhájí 291, Újezdec, 687 34 Uherský Brod

9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025.
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Název školského zařízení
Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí
41, okres Uherské Hradiště
Mariánské nám. 41, 688 01 Uherský Brod

Typ sportoviště (počet)
•

Tělocvična (2x)

•

Venkovní multifunkční hřiště

•

Tělocvična

•

Gymnastický sál

•

Venkovní multifunkční hřiště

•

Beachvolejbalové hřiště

•

Herna na stolní tenis

•

Tělocvična

•

Gymnastický sál

•

Posilovna

•

Dětské hřiště (2x)

•

Lezecká stěna

•

Sály pro zájmovou činnost

•

Venkovní multifunkční hřiště

Střední škola – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod
Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

•

Žádné vlastní sportoviště

Základní umělecká škola Uherský Brod
Mariánské nám. 65, 688 01 Uherský Brod

•

Taneční sál

Střední odborné učiliště Uherský Brod
Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

•

Venkovní multifunkční hřiště

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady
1420, okres Uherské Hradiště10
Za Humny 1420, 688 01 Uherský Brod

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047,
okres Uherské Hradiště11
Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace
Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod

Zřizovatel

Město Uherský Brod

Zlínský kraj

10

Školské zařízení disponuje sportovními třídami nebo třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
V roce 2019, v návaznosti na úspěšný projekt AŠSK „Sportuj ve škole“ a sportovní kroužky Školního klubu a školní
družiny ZŠ Výsluní, vznikl ve spolupráci se ZŠ Na Výsluní Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Výsluní Uherský Brod, pobočný
spolek. Tento pobočný spolek převzal všechny sportovní činnosti, které zaštiťovaly Školní klub a Školní družina a svou
činnost rozšířil na všechny žáky školy (projekt Hodina pohybu navíc), žáky ostatních škol i veřejnost. Hlavním cílem ŠSK
Výsluní je nabídnout vhodné sportovní vyžití pro co největší počet dětí. Školní sportovní klub Výsluní založil šest nových
sportovních oddílů, které nabízí sportovní vyžití pro všechny zájemce. Jedná se o tyto sporty: atletika, duatlon/triatlon,
aerobik a fitness, softball, kin-ball, judo.
11

Stránka | 37
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod

Název školského zařízení

Typ sportoviště (počet)
•

Tělocvična (2x)

•

Posilovna (2x)

•

Herna na stolní tenis

•

Taneční sál

•

Tělocvična

•

Venkovní multifunkční hřiště

•

Posilovna

Základní škola Čtverka, Uherský Brod
Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

•

Tělocvična

Katolická základní škola v Uherském Brodě
Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod

•

Žádné vlastní sportoviště

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Zřizovatel

Zlínský kraj

Zlínský kraj
Arcibiskupství
olomoucké

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rejstřík škol a školských zařízení

Převážná většina výše uvedených školských zařízení disponuje sportovní nebo volnočasovou infrastrukturou.
Ta je využívána zejména v rámci hodin tělesné výchovy, případně zájmovými kroužky školy, nebo v případě
mateřských škol k rozvoji základní pohybové gramotnosti formou aktivních volnočasových aktivit.
V odpoledních hodinách je tato infastruktura zpravidla otevřena veřejnosti nebo je využívána místními
sportovními organizacemi. V následujícím obrázku je znázorněna prostorová distribuce školských zařízení.
Červenou barvou jsou znázorněna školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Uherský Brod. Barvou
modrou jsou pak označena ostatní školská zařízení.
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Obrázek 5 Mapa škol a školských zařízení ve městě Uherský Brod

Zdroj: Vlastní zpracování

Z hlediska nabídky sportovních aktivit pro děti a mládež má nezastupitelné postavení Dům dětí a mládeže
Uherský Brod. Toto zařízení vytváří ve městě Uherský Brod širokou nabídku sportovně volnočasových aktivit.
Mezi kroužky, které tato organizace nabízí, patři například gymnastika, parkour, trampolíny, úpolové sporty,
tanec, cvičení atd. Město Uherský Brod si uvědomuje rostoucí význam volnočasových nesoutěžních aktivit
(viz opatření 1.2.3 Rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež). Záměrem je rozšířit výběr sportovních
aktivit a zvýšit tak celkový zájem o sport u dětí a mladistvých, a to podporou aktivního trávení volného času
prostřednictvím materiální i nemateriální podpory.
Město Uherský Brod by rovněž v rámci rozvoje školního sportu rádo diskutovalo o možnostech rozšíření časové
dotace hodin tělesné výchovy na tři hodiny týdně, a to zejména na školách, u nichž je město Uherský Brod
zřizovatelem (viz opatření 1.2.3 Rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež).
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4.3.3 Sportovní infrastruktura v majetku soukromého sektoru
Níže je představena sportovní infrastruktura, která je v majetku komerčních subjektů. Cílem komerčního
sektoru je maximalizace čistého ekonomického zisku. Z toho důvodu jsou komerční subjekty zpravidla
orientovány na určitý segment sportovních aktivit, který má potenciál vytvářet zisk. V České republice se
komerční sektor v oblasti sportovní nabídky zaměřuje především na sportovní služby individuálního
charakteru, jako jsou fitness, squash, tenis, bowling a jiné. V následující tabulce jsou vyjmenována sportovní
zařízení ve vlastnictví sportovních organizací a komerčních subjektů.
Tabulka 6 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví komerčního sektoru
Subjekt

Adresa

Sportovní infrastruktura

Studio Be Free

Bří Lužů 131, 688 01 Uherský Brod

•

Fitness centrum

Hany Bany Uherský Brod

Moravská 85, 68801 Uherský Brod

•

Fitness centrum

MIRILINE STUDIO s.r.o.

Nerudova 297, 688 01 Uherský Brod

•

Fitness centrum

Namasté yoga studio

Masarykovo nám. 69, 68801 Uherský Brod

•

Studio na jógu

Zdroj: Vlastní šetření
Uvedený výčet sportovní infrastruktury soukromého sektoru má spíše ilustrativní charakter a nemusí být

vyčerpávající. Výhodou soukromého sektoru v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury je jeho vysoká
konkurenceschopnost a flexibilita. Sportovní průmysl reaguje velmi pružně na měnící se trendy a poptávku
a doplňuje tak spektrum sportovních aktivit o ty, které mají prvotně charakter ziskové činnosti. Je tak zřejmá
orientace na poskytování sportovních služeb zejména individuálního charakteru, čemuž odpovídá i specifická
sportovní zařízení, jako jsou např. fitness centra. Ve městě Uherský Brod je zastoupení komerčního sektoru
na tvorbě sportovní infrastruktury na nízké úrovni.
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4.4 Vytíženost sportovišť
Předmětem provedené analýzy vytíženosti sportovišť ve městě Uherský Brod byla zejména krytá sportoviště,
fotbalová hřiště a tenisové kurty, a to z důvodu vytvoření komplexního analytického rámce pro návrhovou
část Koncepce rozvoje sportu. Potřeba zjištění vytíženosti právě těchto sportovišť vzešla z jednání pracovních
skupin pro oblast sportu, jež se uskutečnila ve dnech 30. 5. 2019 a 9. 7. 2019.
Krytá sportoviště
Vytíženost všech krytých uherskobrodských sportovišť v času od 7:00 hod. do 22:00 hod je vyznačena v grafu
č. 5. Modrá část znázorňuje podíl, jakým se na celkové vytíženosti sportovních zařízení podílí sport v rámci
hodin tělesné výchovy. Červená část představuje využití v rámci mimoškolních pravidelných aktivit.
Graf 5 Průměrná vytíženost vnitřních sportovišť ve městě Uherský Brod (mimo víkendy od 7:00 do 22:00 hod.)

ZŠ Na Výsluní - Velká tělocvična

90,0 %

Sportovní hala TJ Spartak

88,7 %

Gymnázium JAK - Velká tělocvična

88,0 %

Sokol - Velká tělocvična

83,3 %

ZŠ Újezdec - Tělocvična

80,0 %

Tělocvična Mariánské náměstí

78,5 %
73,3 %

ZŠ Pod Vinohrady - Velká tělocvična
ZŠ Na Výsluní - Malá tělocvična

71,3

Sportovní hala - Havřice

63,3 %

SPŠ OA - Tělocvična

60,0 %

ZŠ Pod Vinohrady - Malá tělocvična

59,3 %
55,3 %

Gymnázium JAK - Malá tělocvična

52,3 %

ZŠ Mariánské nám. - Velká tělocvična
Sokol - Malá tělocvična

37,3 %

DDM - Zrcadlový sál (107)

26,0 %

DDM - Máj

23,3 %

ZŠ Mariánské nám. - Malá tělocvična

19,3 %

DDM - Velký sál (012)

13,3 %

DDM - Zrcadlový sál (108)

9,3 %
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací
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Z grafu je patrné, že mezi nejvytíženější vnitřní sportovní zařízení patří velká tělocvična v ZŠ Na Výsluní,
sportovní hala TJ Spartak nebo velká tělocvična ve školském zařízení Gymnázium J. A. Komenského. U těchto
sportovišť celková vytíženost v čase 7:00 – 22:00 hod. dosahuje, nebo se pohybuje kolem úrovně 90 %. Je
však nutné podoktnout, že v dopoledních hodinách, kdy jsou sportoviště využívána školami, nemusí vyplněná
vytíženost odpovídat reálné vytíženosti – sportoviště je vyhrazeno k užívaní škol za účelem výuky v rámci
hodin tělesní výchovy, tedy uzavřeno veřejnosti, ale nemusí být v celém časovém intervalu aktivně užíváno.
Z grafu č. 6, který se zabývá vytížeností krytých sportovišť škol v rámci pravidelné sportovní činnosti mimo
hodiny vyhrazené tělesné výchově, vyplývá, že tělocvična Střední průmyslové školy a obchodní akademie
Uherský Brod není mimo hodiny vyučování využívána k pravidelné sportovní činnosti. Je však v čase od 16:00
hod. přístupná veřejnosti (není vyhrazena pro pravidelné sportovní aktivity). Reálná vytíženost tak může být
řádově vyšší. Zde je nutné podotknout, že každé školské zařízení se veřejnosti a sportovním organizacím
otevírá v jiný čas (např. ZŠ Na Výsluní v 14:30, zatímco např. ZŠ Újezdec v 16:00). Proto je pro každé
sportovní zařízení analyzována vytíženost za různě dlouhý časový interval.
Graf 6 Průměrná vytíženost vnitřních školních sportovišť mimo výuku (v čase od 14:30 až 16:00 do 22:00)
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64%

Tělocvična Mariánské náměstí
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ZŠ Mariánské nám. - Velká tělocvična

12%

ZŠ Mariánské nám. - Malá tělocvična
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací

Dále je v grafu č. 7 uvedena procentuální vytíženost v jednotlivých časech, kdy byla sledována všechna krytá
sportoviště od 7:00 hod. do 22:00 hod. Je zřejmé, že nejvíce exponovaným časem je interval mezi 9:00
a 17:30 hod., kdy obsazenost dosahuje cca 70 %.
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Graf 7 Průměrná vytíženost všech vnitřních sportovišť v čase ve městě Uherský Brod (mimo víkendy)
100%
80%
60%
40%
20%

21:30-22:00

21:00-21:30

20:30-21:00

20:00-20:30

19:30-20:00

19:00-19:30

18:30-19:00

18:00-18:30

17:30-18:00

17:00-17:30

16:30-17:00

16:00-16:30

15:30-16:00

15:00-15:30

14:30-15:00

14:00-14:30

13:30-14:00

13:00-13:30

12:30-13:00

12:00-12:30

11:30-12:00

11:00-11:30

10:30-11:00

9:30-10:00

10:00-10:30

9:00-9:30

8:30-9:00

8:00-8:30

7:30-8:00

7:00-7:30

0%

Vytíženost (v %)
Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací

Řada sportů ke sportovní činnosti vyžaduje jisté rozměry hrací plochy. Z tohoto důvodu je následující grafické
znázornění zaměřeno na velká krytá sportoviště, jejichž delší strana hrací plochy je o délce alespoň 20 metrů.
Průměrné rozměry těchto velkých hracích ploch byly 26,7 metrů x 14,4 metrů a průměrná výška stropu byla
9,3 metrů. Vytíženost těchto velkých krytých sportovišť v časech od 9:00 do 13:30 a od 15:30 do 18:30 hod.
přesahuje 90 % (v některých časech dochází dokonce ke 100% vytížení). Na základě těchto skutečností lze
konstatovat, že ve vybraných časech jsou vnitřní sportoviště plně vytížena a neumožňují další rozvoj
sportovních aktivit, které jsou náročné na velikost hrací nebo tělocvičné plochy.
Graf 8 Průměrná vytíženost velkých vnitřních sportovišť v čase ve městě Uherský Brod (mimo víkendy)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací
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Průměrná vytíženost těchto jednotlivých velkých sportovišť v průběhu celého pracovního týdne v čase od
7:00 do 22:00 hod. je popsána v následujícím grafickém znázornění. Z něj vyplývá, že nejvytíženějšími
sportovišti jsou: velká tělocvična u ZŠ Na Výsluní (90 %), sportovní hala TJ Spartak (89 %) a velká tělocvična
u Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy Uherský Brod (88 %). Naopak nejméně vytíženými velkými
sportovišti jsou sportovní hala Havřice a tělocvična Mariánské náměstí (63 a 65 %). Tato dvě méně vytěžovaná
velká sportoviště jsou však oproti ostatním sportovním zařízením méně zatížena primárně v dopoledních
hodinách. Dopolední časy však nejsou příliš vhodné pro pravidelnou sportovní činnost sportovních organizací,
a tedy nelze říci, že by tato nižší vytíženost znamenala významnou příležitost ke zvýšení efektivity využití
těchto dvou sportovních zařízení.
Graf 9 Průměrná vytíženost velkých vnitřních sportovišť
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací
Větší detail je znázorněn dále, kdy jsou jednotlivá sportovní zařízení sledována v tříhodinových časových

intervalech. Vyplývá z něj, že sportovní zařízení, která nejsou v majetku škol, jsou spíše méně využívaná
v dopoledních hodinách a také v poledne, ve večerních hodinách jsou spíše využívána krytá sportoviště
v majetku nebo ve správě sportovních organizací (viz velká tělocvična TJ Sokol nebo sportovní hala
TJ Spartak). V čase od 16:00 do 19:00 hod. s výjimkou tělocvičny Mariánské náměstí (83 %) překračuje
vytíženost všech velkých sportovišť úroveň 90 %. V tomto exponovaném čase jsou velká krytá sportoviště ve
městě Uherský Brod takřka plně využita.
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Graf 10 Vytíženost velkých vnitřních sportovišť ve vybraných časech
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací

Fotbalová hřiště
Analýza vytíženosti se dále zaměřila na využití fotbalových hřišť za účelem pravidelné sportovní činnosti.
Dle získaných dat je nejvytíženějším fotbalovým hřištěm Orelský stadion, který je v čase od 15:30 hod.
do 20:00 hod. využit z 82,2 %. Druhým nejvytíženějším fotbalovým hřištěm je sportoviště v Havřicích (64,0 %
v čase od 15:30 hod. do 20:00 hod.). Průměrná vytíženost fotbalových hřišť v rámci sledovaného časového
intervalu byla na úrovni 56,4 %. V jiných časech (mimo sportovní utkání) nejsou fotbalová hřiště využívána
k pravidelné sportovní činnosti uherskobrodských sportovních organizací. V grafu níže je uvedena průměrná
týdenní vytíženost fotbalových hřišť v rámci hodinových časových intervalů, a to v letním období
(mimo víkendy).
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Graf 11 Vytíženost fotbalových hřišť ve městě Uherský Brod ve vybraných časech (letní provoz mimo víkendy)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací

Následují uvedené grafické znázornění prezentuje průměrnou vytíženost fotbalových hřišť v čase. Mimo
sledovaný časový interval nejsou sledovaná sportovní zařízení využívána k pravidelné sportovní činnosti
uherskobrodských sportovních organizací. Z níže uvedeného je zřejmé, že tato sportoviště jsou
nejintenzivněji využívána v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. (průměrná vytíženost fotbalových hřišť v tomto
čase je na úrovni 88 %).
Graf 12 Průměrná vytíženost fotbalových hřišť (letní provoz mimo víkendy)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací
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Tenisové kurty
Ve městě Uherský Brod jsou tenisové kurty ve třech lokalitách a aktuálně se zde nachází celkem 10 antukových
kurtů a jeden krytý kurt s umělým povrchem.
Následující graf uvádí vytíženost této sportovní infrastruktury v průběhu celého týdne (včetně víkendů).
Z uvedeného je zřejmé, že obsazenost tenisových kurtů je mezi 14:30 až 15:30 hod., kdy je celková kapacita
tenisových kurtů ve městě Uherský Brod vytížena z 62,3 %. Levá osa a vyznačené plochy vyjadřují celkovou
vytíženost tenisových kurtů vzhledem k podílu jednotlivých zařízení na celkové kapacitě tenisových kurtů ve
městě Uherský Brod. Pravá osa a přerušované čáry značí vytíženost daného zařízení vzhledem ke své
maximální kapacitě. Z níže uvedeného vychází, že průměrná vytíženost tenisových kurtů ve městě Uherský
Brod dosahuje úrovně 37,8 % (v čase od 8:00 hod do 22:00 hod.). Dle dat získaných od příslušných sportovních
klubů jsou nejintenzivněji využívány tenisové kurty sportovní organizace Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.
Vytíženost evidovaná touto organizací však nemusí odpovídat reálném využití sportovní infrastruktury
(viz dále). Sportovní zařízení v Zátiší je k dispozici pouze registrovaným členům, a tedy není volně průstupné
veřejnosti.
Graf 13 Vytíženost tenisových kurtů ve městě Uherský Brod (včetně víkendů)
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Zdroj: Vlastní zpracování dle dat sportovních organizací
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První tenisový areál je umístěn v těsné blízkosti Orelského stadionu. Zde jsou k dispozici 3 kurty s antukovým
povrchem. Areál je otevřený v průběhu sezóny denně od 7:00 do 21:00 hod. Hřiště je kromě veřejnosti
využívané zejména tenisovým klubem sportovní organizace Orel jednota Uherský Brod a v průběhu roku se
zde pravidelně pořádají klubové tenisové turnaje. Na kurtu č. 3 je za příplatek možné osvětlení herní plochy.
Využití tohoto sportovního areálu v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. je v průměru 26,5 %.
Druhým tenisovým areálem jsou kurty ve sportovním areálu TJ Sokol Uherský Brod. Zde se nachází celkem
šest antukových kurtů. Některé kurty jsou v zimním období zakrývány. Využití tohoto sportovního areálu
v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. je v průměru 25,2 %.
Třetí areál je umístěn v ulici Zátiší. Zde je k dispozici moderní venkovní antukový tenisový kurt. Pro hraní
v zimním období slouží pak přetlaková hala s umělým povrchem, která poskytuje vhodné podmínky pro tenis
či badminton a je intenzivně využívaná zejména v zimním období. Sportovní areál je v provozu od 07:00 do
22:00 hod. Aktuálně je areál modernizován, kdy dochází k výstavbě multifunkční sportovní haly, která umožní
hrát dále například squash. Zařízení je k dispozici pouze členům organizace Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.,
kdy každý člen má svůj vyhrazený čas, kdy má sportoviště k dispozici. V tomto čase je sportoviště vyhrazeno
konkrétním členům, nemusí být však reálně využito. Dle získaných dat jsou časy v tomto sportovním zařízení
rezervovány každý den od 9:00 hod. do 22:00 hod.
Vzhledem k tomu, že v nejvíce exponovaný čas jsou tenisové kurty sportovními organizacemi využity
v průměru z 62,3 %, lze říci, že veřejnost má dostatečný prostor k využití této sportovní infrastruktury
a kapacita tenisových kurtů je dostatečná.

4.5 Spádovost sportovních zařízení města Uherský Brod
Analýza spádovosti je zaměřena na sportovní infrastrukturu v majetku města Uherský Brod, školských
zařízení, sportovních klubů a komerčních subjektů. Sportovní infrastruktura na území města Uherský Brod
vytváří významné sportovní a volnočasové centrum Zlínského kraje. Tento fakt potvrzuje existence některých
klíčových sportovních a volnočasových zařízení, která jsou regionálního významu, jako je zimní stadion či
aquapark. Městem nebo jeho okolí rovněž prochází řada cyklostezek nebo cyklotras.
Z pohledu analýzy dojezdového času do města Uherský Brod je město do 30 minut dostupné asi pro
263 tisíc osob. Je tak zřejmé, že sportovní infrastruktura Uherského Brodu může sloužit nejen jeho
obyvatelům a návštěvníkům, ale též lidem z širého okolí, a to včetně slovenského příhraničí. Město Uherský
Brod z hlediska spádovosti plní pro řadu obcí sledovaného regionu roli města, které nahrazuje některá
chybějící sportovní zařízení v těchto obcích. Následující tabulka zobrazuje počet obyvatel, jež jsou
v dojezdové vzdálenosti 10, 20 a 30 minut z centra Uherský Brod.
Tabulka 7 Spádovost města Uherský Brod
Dojezdová vzdálenost

Počet obcí

Počet obyvatel

Do 10 minut od Uherského Brodu

7

25 366 obyv.

Do 20 minut od Uherského Brodu

38

67 430 obyv.

Do 30 minut od Uherského Brodu

100

263 422 obyv.

Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet v programu QGIS
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Mezi nejvýznamnější města, pro která je město Uherský Brod v dojezdové vzdálenosti do 30 minut jízdy
automobilem, lze zařadit města Uherské Hradiště, Napajedla nebo Slavičín. Následující mapa zobrazuje
jednotlivé oblasti dle dojezdové vzdálenosti do centra města. V mapě jsou rozlišeny dojezdové vzdálenosti
10, 20 a 30 minut, a to osobním automobilem. Červená barva představuje spádovou oblast, ze které je
Uherský Brod dostupný do 10 minut jízdy. Barvou fialovou je znázorněna oblast, ze které je Uherský Brod
dostupný do 20 minut jízdy. Oranžová barva pak označuje území, ze kterého je Uherský Brod dostupný do 30
minut jízdy osobním automobilem. Z mapy je zřejmé, že tato oblast pokrývá část Zlínského kraje, a také
území velmi malou část území Slovenska.
Obrázek 6 Mapa spádovosti města Uherský Brod

Zdroj: Vlastní zpracování v programu QGIS
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4.6 Sportovní akce
Sportovní akce jsou vhodným nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů do pohybových aktivit
a propagace sportu, ale i rozvoje žádoucí spolupráce zainteresovaných subjektů jak na místní úrovni, tak
směrem k vertikální spolupráci (město, kraj, stát). Níže jsou prezentovány nejvýznamnější tradiční sportovní
akce konané ve městě Uherský Brod.
Tabulka 8 Sportovní akce konané ve městě Uherský Brod
Tradiční
termín

Sportovní akce

Sport

Pořadatel

Tradiční počet
účastníků

Krasobruslení

Bruslařský klub
Uherský Brod, z.s.

200

•

Brodské mládí

•

Velká cena města UB

Únor /
Březen

•

Gambrinus Cup

Fotbal

Český sportovní klub
Uherský Brod

Neuvedeno

Únor

•

Slovácké Oupn

Sportovní
lezení

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

15-25

Judo

Sportovní klub
mládeže Výsluní
Uherský Brod, ČASPV,
z.s.

150-180

Fotbal

Český sportovní klub
Uherský Brod

Neuvedeno

Běh

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

150

Plavání

TJ Spartak Uherský
Brod, z.s.

200-250

Leden

Březen

•

Lízátkový turnaj

Březen

•

Gazda Cup

Duben

•

Komenského půlka

Duben

•

Závody o pohár Javořiny

Duben /
červen

•

Turnaje družstev

Tenis

TJ Sokol Újezdec –
Těšov, z.s.

12

Květen

•

Memoriál Ing. Slavíčka

Tenis

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

50

Květen

•

Brodský Máj

Všestranný
sport

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

350

Květen

•

Turnaj smíšených družstev

Volejbal

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

50

•

Olympiáda mateřských škol

•

Olympiáda školních družin

Červen

Atletika

Město Uherský Brod
Školy a školská zařízení

200-300
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Tradiční
termín

Sportovní akce

Sport

Pořadatel

Tradiční počet
účastníků

Všestranný
sport

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

50

Florbal

TJ Sokol Újezdec –
Těšov, z.s.

Neuvedeno

Judo

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

150

Všestranný
sport

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

80

Červen

•

Ukončení cvičebního roku

Srpen

•

Memoriál dvou legend

Září

•

Memoriál Ing. Thoře

Září

•

Noc sokoloven

Září

•

Výstup na Velkou Javořinu

Turistika

Tělocvičná jednota
Sokol Uherský Brod

180

Září

•

Memoriál Vladimíra Skřivánka

Basketbal

TJ Spartak Uherský
Brod, z.s.

Neuvedeno

Listopad

•

Memoriál Antonína Hrubého

Fotbal

Orel jednota Uherský
Brod

60

Prosinec

•

Vánoční florbalový turnaj

Florbal

Orel jednota Uherský
Brod

50–60

Prosinec

•

O pohár města Uherský Brod

Hokej

HC Spartak Uherský
Brod, z.s.

Neuvedeno

Prosinec

•

Kamenex Cup

Fotbal

Český sportovní klub
Uherský Brod

Neuvedeno

Zdroj: Dotazníkové šetření, Městský úřad Uherský Brod

Finanční podpora sportovních akcí je poskytována v režimu dotačního řízení (více viz kapitola 5. Financování
sportu).
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4.7 Výsledky dotazníkového šetření
Za účelem zjištění názorů klíčových subjektů v oblasti rozvoje sportu bylo provedeno šetření mezi školskými
zařízeními a sportovními organizacemi aktivně působícími ve městě Uherský Brod. Šetření realizované v rámci
tvorby Koncepce rozvoje sportu tak doplňuje výsledky průzkumu ve městě Uherský Brod (2014), které bylo
zaměřeno na názory občanů12.
Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly. První část se věnuje výsledkům dotazníkového šetření, jež
mapovalo názory představitelů školních zařízení v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. Druhá
část se zabývá názory a postřehy sportovních organizací aktivně působících ve městě Uherský Brod.

4.7.1 Výsledky dotazníkového šetření ve školských zařízení
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem jedenáct školských zařízení, která disponují vlastními
tělovýchovnými prostory ve městě Uherský Brod. V rámci šetření byla oslovena všechna relevantní školská
zařízení, přičemž některá nedisponují vlastními sportovišti, proto se dotazníkového šetření nezúčastnila,
resp. nebyla oslovena (zejména mateřské školy). V následující tabulce jsou uvedena školská zařízení, která
se dotazníkového šetření zúčastnila.
Tabulka 9 Školská zařízení a počet žáků

Název školského zařízení

12

Počet žáků ve
školním roce
2018/2019

Člen
AŠSK ČR

1

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod

457

Ano

2

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

650

Ano

3

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková
organizace

122

Ano

4

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková
organizace

85

Ano

5

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské
Hradiště

455

Ano

6

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské
Hradiště

465

Ano

7

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

220

Ano

8

Katolická základní škola v Uherském Brodě

135

Ano

Po očištění dat byl počet respondentů účastnících se tohoto šetření 1 442 osob.
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Název školského zařízení

Počet žáků ve
školním roce
2018/2019

Člen
AŠSK ČR

9

Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

675

Ne

10

Střední odborné učiliště Uherský Brod

350

Ano

11

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

300

Ano

Zdroj: Dotazníkové šetření

Vyjma Domu dětí a mládeže, který má specifické postavení, disponuje sportovními třídami nebo třídami
s rozšířenou výukou tělesné výchovy pouze jedno školské zařízení, a to Základní škola Pod Vinohrady. Zde
jsou aktuálně otevřeny 4 třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, které navštěvuje 89 žáků.
Školská zařízení hodnotila kvalitu svých celkem 27 sportovišť. Z níže uvedených grafů vyplývá, že 44,4 %
školních sportovišť byla hodnocena jako velmi dobrá, v 18,5 % případů jako dobrá, v 29,6 % jako dostatečná
a 7,4 % jako nedostatečná. Jako nedostatečná (z hlediska kvality) hodnotila svá sportoviště pouze Základní
škola Uherský Brod, Na Výsluní 2047, a to posilovnu a dětské venkovní hřiště v zahradě školy (většina zbylých
sportovišť je naopak v rámci tohoto školského zařízení hodnocena velmi dobře). Vybavenost svých sportovišť
hodnotí školská zařízení v 63,6 % případů dobře, ve 27,3 % velmi dobře a v 9,1 % je dle jejich názoru sportovní
vybavenost nedostatečná. Jako nedostatečnou označil svou vybavenost sportovní infrastruktury pouze Dům
dětí a mládeže Uherský Brod (zde DDM postrádá například další vybavení pro sportovní gymnastiku).
Graf 14 Hodnocení kvality vlastních sportovišť

Graf 15 Hodnocení vybavenosti vlastních sportovišť
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Zdroj: Dotazníkové šetření
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Školy a školská zařízení hodnotí kvalitu svých celkem 19 vnitřních zařízení v 47,4 % velmi dobře, v 15,8 %
dobře, v 31,6 % dostatečně a v 5,3 % nedostatečně. Kvalitu svých venkovních sportovišť hodnotila školská
zařízení z 37,5 % jako velmi dobrou, v 25 % jako dobrou, v 25 % jako dostatečnou a v 12,5 % jako
nedostatečnou. Z níže uvedeného je zřejmé, že školy hodnotí spíše pozitivněji svá vnitřní sportoviště.
Graf 16 Hodnocení kvality vlastních vnitřních sportovišť

Graf 17 Hodnocení
sportovišť
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Vytíženost školních sportovišť hodnotí 55,6 % školských zařízení tak, že tato sportoviště jsou optimálně
vytížená (poptávka se rovná nabídce). Ve zbylých 44,4 % jsou školní sportoviště hodnocena jako ne zcela
vytížená. Žádná ze škol nehodnotí svá sportoviště jako přetížená. Celkem 5 sportovišť nebylo hodnoceno.
Graf 18 Hodnocení vytíženosti školských sportovišť

Sportoviště není zcela vytíženo

44,4%

Sportoviště je optimálně využito

55,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Zdroj: Dotazníkové šetření

Školy často svou sportovní infrastrukturu dávají k dispozici k užívání sportovním organizacím a veřejnosti.
Sedm škol z jedenácti (63,6 %) umožňuje užívat školská zařízení v odpoledních hodinách. Dvě školská zařízení
(18,2 %) umožňují užívání sportovní infrastruktury o víkendech. V prázdninovém provozu jsou dvě školy
v omezeném provozu otevřené veřejnosti a sportovním organizacím. Pouze ve dvou školách není umožněno
využívat sportovní infrastrukturu mimo hodiny tělesné výchovy, a to na Základní škole a Mateřské škole
Uherský Brod-Havřice a Střední škole – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod.
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Graf 19 Dostupnost školní sportovní infrastruktury
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Jiné

Zdroj: Dotazníkové šetření

Školy využívají sportoviště, která nejsou součástí školského zařízení, nejčastěji pravidelně (56,3 %),
z toho 3 až 5x týdně (34,4 %) a 1 až 2x týdně (21,9 %). Nepravidelně (v závislosti na podmínkách alespoň
1 až 2x měsíčně) jsou nevlastní sportoviště škol užívána v 12,5 % případů. Zcela nepravidelně, alespoň však
několikrát do roka, jsou nevlastní sportoviště školskými zařízeními využívána ve 31,3 % případů. Z hlediska
využívaných sportovišť, jež nejsou součástí školských zařízení, je sportovní infrastruktura ve městě, kterou
školy využívají (např. stadion Lapač, bazén apod.) hodnocena v 55,2 % jako velmi dobrá, v 37,9 % jako dobrá
a pouze v 6,9 % jako dostatečná.
Graf 20 Pravidelnost užívání nevlastních sportovišť

Graf 21 Hodnocení kvality užívaných sportovišť,
které nejsou součástí školských zařízení
6,9%
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21,9%
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55,2%

12,5%
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(3-5x týdně)

Pravidelně
(1-2x týdně)

Nepravidelně
Zcela
(1-2x měsíčně) nepravidelně

Velmi dobrá

Dobrá

Dostačující

Nedostačující

Zdroj: Dotazníkové šetření

V následující matici je znázorněno, jaká nevlastní sportoviště ve městě Uherský Brod využívají školy za
účelem tělovýchovných aktivit. Zároveň je zde znázorněno hodnocení kvality jednotlivých sportovních
zařízení.
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Tabulka 10 Využití a hodnocení nevlastních sportovišť školskými zařízeními
Školská zařízení / Sportoviště

Tělocvična
Mariánské
náměstí

Stadion Lapač

Plavecký bazén

Blíže neurčené
venkovní hřiště

Zimní stadion

Sokolovna

Sportovní hala
Spartak

Sportovní hala
Havřice

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Uherský Brod

─

Velmi dobrá

Velmi dobrá

─

Velmi dobrá

─

─

─

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský
Brod

─

Dobrá

Velmi dobrá

─

Dostatečná

Dostatečná

Dobrá

─

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice,
příspěvková organizace

─

─

Velmi dobrá

─

Velmi dobrá

─

─

Dobrá

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec,
příspěvková organizace

─

─

─

Velmi dobrá

─

─

─

─

Dobrá

Velmi dobrá

─

─

─

─

─

─

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420,
okres Uherské Hradiště

─

Velmi dobrá

Velmi dobrá

Dobrá

─

─

─

─

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047,
okres Uherské Hradiště

─

Velmi dobrá

Velmi dobrá

─

Velmi dobrá

─

─

─

Dobrá

─

Dobrá

Dobrá

─

─

─

─

Nehodnoceno

─

─

─

─

─

─

─

Střední odborné učiliště Uherský Brod

─

Dobrá

Nehodnoceno

─

Nehodnoceno

─

─

─

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod

─

Velmi dobrá

Velmi dobrá

─

Velmi dobrá

─

Dobrá

─

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41,
okres Uherské Hradiště

Katolická základní škola v Uherském Brodě
DDM Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Z hlediska majetkoprávního vztahu jsou ve většině případů (66,7 %) nevlastní sportoviště školskými zařízeními
pronajímána. Ve 26,7 % jsou pak sportoviště volně přístupná, tedy školské zařízení neplatí za užívání sportovní
infrastruktury.
Spolupráci s městským úřadem v oblasti sportu hodnotila čtyři (36,4 %) školská zařízení jako velmi dobrou
a pět školských zařízení (45,5 %) vnímalo spolupráci s městským úřadem jako dobrou. Pouze příspěvková
organizace Dům dětí a mládeže Uherský Brod (9,1 %) hodnotí spolupráci jako dostačující. Střední průmyslová
škola a Obchodní akademie Uherský Brod (9,1 %) vnímá spolupráci s úřadem jako nedostačující.
Graf 22 Majetkoprávní vztah mezi školským zařízením
a vlastníkem sportoviště

Graf 23 Hodnocení spolupráce škol s městským úřadem
v oblasti sportu
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
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Platíme nájem za
Sportovní
Sportovní
sportovní
infrastruktura je infrastrukturu
infrastrukturu. volně přístupná.
máme ve
výpůjčce.

Jiné

45,5%
Velmi dobrá

Dobrá

Dostačující

Nedostačující

Zdroj: Dotazníkové šetření
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4.7.1 Výsledky dotazníkového šetření ve sportovních organizacích
Průzkumu zaměřeného na vytíženost sportovních zařízení se zúčastnilo 12 z 1313 sportovních organizací
aktivně působících ve městě Uherský Brod, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 11 Sportovní organizace a počet členů
Sportovní organizace

Celkem členů

1

Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod

520 členů

2

Český sportovní klub Uherský Brod

330 členů

3

TJ Spartak Uherský Brod, z.s.

305 členů

4

Orel jednota Uherský Brod

260 členů

5

HC Spartak Uherský Brod, z.s.

171 členů

6

1. AC Uherský Brod, z.s.

190 členů

7

TJ Tatran Havřice, z.s.

140 členů

8

Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.

124 členů

9

IHC Uherský Brod

145 členů

10

Sportovní klub mládeže Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s.

101 členů

11

TJ Sokol Újezdec – Těšov, z.s.

135 členů

12

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

65 členů

Zdroj: Dotazníkové šetření

Sportovní organizace aktivně působící ve městě Uherský Brod obecně hodnotí sportovní infrastrukturu dobře
nebo velmi dobře, a to v 83,0 %. Pouze Bruslařský klub Uherský Brod, z.s. není spokojen s kvalitou zimního
stadionu z důvodu neodpovídajícího zázemí na zimním stadionu a nedostatku tréninkových jednotek zejména
v odpoledních hodinách a o víkendech. Nejčastějším vlastníkem hodnocených sportovišť bylo město Uherský
Brod (36,2 %). Dalších 34,0 % z hodnocených sportovišť bylo v majetku školských zařízení (i zde je patrná
nepostradatelná role škol na sportovní infrastruktuře města). Ve 14,9 % je vlastníkem sportoviště sama
organizace a v 8,5 % případů je to jiná sportovní organizace. Pod možností „jiné“ sportovní organizace uváděli
sportovní infrastrukturu ve vlastnictví měst Uherské Hradiště nebo Uherský Ostroh.

13

Dotazníkového šetření se neúčastnila sportovní organizace ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub 0073 Uherský Brod
(57 členů), která je velmi specifická a nevyužívá standardních sportovních infrastruktur.
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Graf 24 Hodnocení kvality užívaných sportovišť

Graf 25 Vlastník hodnocených sportovišť
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6,4%
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Jiná sportovní organizace

Jiné

Zdroj: Dotazníkové šetření

Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že šest z dvanácti (50,0 %) sportovních organizací by ocenilo vyšší
otevřenost školních sportovišť v odpoledních hodinách. Velmi žádaná je také vyšší otevřenost sportovní
infrastruktury v prázdninovém provozu, kterou by ocenily čtyři sportovní organizace (33,3 %). Dvě sportovní
organizace (16,6 %) by ocenily vyšší otevřenost školních sportovišť o víkendech.
Ve většině případů (72,3 %) mají sportovní organizace prostory v pronájmu, v 14,9 % případů je sama
organizace vlastníkem sportoviště a v 4,3 % má sportovní organizace zařízení ve výpůjčce.
Graf 26 Zájem sportovních organizací o vyšší otevřenost
školních sportovišť

Graf 27 Majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi
sportoviště
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Zdroj: Dotazníkové šetření
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Sportovní organizace využívají hodnocená sportoviště nejčastěji v rámci pravidelných týdenních tréninků,
a to v 72,3 %. Z toho 46,8 % z dotázaných sportovních organizací odpovědělo, že tato sportoviště využívá
3 až 5x týdně. Dalších 25,5 % odpovědělo, že uvedenou sportovní infrastrukturu využívá 1 až 2x týdně.
Nepravidelně využívá sportoviště 19,1 % sportovních organizací a zcela nepravidelně (alespoň několikrát do
roka) 8,5 %. Sportovní vybavenost města Uherský Brod je sportovními organizacemi hodnocena velmi
pozitivně. Osm sportovních organizací (66,7 %) uvedlo, že je úroveň sportovní vybavenosti města dobrá
nebo velmi dobrá. Zbylé čtyři organizace (33,3 %) označily sportovní vybavenost města za dostačující.
Graf 28 Pravidelnost využívání sportovních zařízení

Graf 29 Hodnocení sportovní vybavenosti města
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Finanční podporu ze strany města Uherský Brod hodnotilo devět sportovních organizací (75,0 %) jako dobrou
nebo velmi dobrou. Dvě sportovní organizace (16,7 %) ji hodnotily jako dostatečnou a pouze HC Spartak
Uherský Brod, z.s. se domnívá, že finanční podpora sportu ze strany města Uherský Brod je nedostatečná
(8,3 %). Nefinanční podporu sportu městem Uherský Brod hodnotilo deset sportovních organizací (83,3 %)
velmi dobře nebo dobře. Pouze pro dva respondenty je nefinanční podpora města dostatečná (16,7 %).
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Graf 30 Hodnocení finanční podpory města

Graf 31 Hodnocení nefinanční podpory města
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Z grafu č. 32 je zřejmé, že finanční podpora ze strany města je pro značnou část sportovních organizací
takřka existenční. Celkem 11 z 12 dotazovaných sportovních organizací hodnotilo finanční podporu města
jako nejvýznamnější nebo významný zdroj financování.
Graf 32 Hodnocení důležitosti zdrojů financování
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Zdroj: Dotazníkové šetření

Stránka | 61
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod

Sportovní organizace hodnotí medializaci sportovních aktivit městem, stejně jako komunikaci s městem
Uherský Brod, v oblasti rozvoje sportu velmi pozitivně. Jedenáct sportovních organizací (91,7 %) hodnotilo
medializaci sportu a komunikaci s městem jako velmi dobrou nebo dobrou. Pouze Sportovní klub mládeže
Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s. (8,3 %) ji hodnotil jako dostačující.
Graf 33 Hodnocení medializace sportovních aktivit
městem

Graf 34 Hodnocení komunikace s městem v oblasti
sportu
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Zdroj: Dotazníkové šetření
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4.8 SWOT analýza
Provedená SWOT analýza byla zaměřena na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje hrozeb, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu nabídky
sportu a sportovní infrastruktury a z prvního a druhého jednání pracovní skupiny, které se uskutečnily dne
30. 5. a 9. 7. 2019. Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT
analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány dále.
Tabulka 12 SWOT analýza
Siné stránky

•

Vhodné
podmínky
pro
neorganizované
i organizované formy sportovních aktivit.
Přítomnost sportovních zařízení, která nejsou
v řadě měst k dispozici (např. krytý bazén, zimní
stadion, venkovní koupaliště).

•

Aktivní zapojení trenérů a dalších osob, kteří se
dobrovolně podílí na rozvoji sportu ve městě.

•

Finanční podpora sportovních organizací ve
městě (převážná část sportovních organizací
hodnotila město Uherský Brod jako svůj
nejdůležitější zdroj financováních prostředků).

Slabé stránky

•

Nedostatky sportovních klubů v oblasti čerpání
finančních prostředků z národních zdrojů
(důsledkem
nedodržení
termínu
nebo
administrativních chyb se některým klubům
nedaří čerpat neinvestiční dotace MŠMT).

•

Některá stárnoucí sportovní a volnočasová
zařízení
a
jejich
zhoršující
se
stav
(např. venkovní bazénové koupaliště, hřiště
u ZŠ Pod Vinohrady).

•

Kapacita
vnitřních
sportovních
prostor
(s odpovídajícími rozměry a vybavením) je
v žádaných časech plně vytížena a limituje další
rozvoj sportovních aktivit.

•

Vysoký počet dětských hřišť a jiných venkovních
sportovně-volnočasových zařízení.

•

Pestrá nabídka sportovních aktivit.

•

•

Aktivní přístup města v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.

Omezené možnosti sponzoringu sportovních
organizací.

•

Nedostatečná
proaktivita
sportovních
organizací do medializace a prezentace
sportovních aktivit přítomných ve městě
Uherský Brod (např. prostřednictvím městských
sdělovacích kanálů).

•

Nízká vybavenost města pro sportování seniorů
(např. nedostatečná doprovodná infrastruktura
pro elektrokola) a nízká medializace nabídky
sportovních akcí pořádaných mj. pro občany
v seniorském věku.

•

Pravidelné oceňování sportovců a sportovních
kolektivů a dalších sportovně zainteresovaných
osob.

•

Vysoké
zapojení
školských
zařízení
do
sportovních akcí AŠSK ČR a významná podpora
města školních sportovních soutěží.

•

Úspěchy místních sportovců a reprezentace
Uherského
Brodu
na
celorepublikové
i mezinárodní úrovni.
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Příležitosti

•

•

Dobudování
a
rekonstrukce
sportovní
infrastruktury
(např.
venkovní
bazénové
koupaliště,
multifunkční
sportovní
hala).
Nahrazování
nevyhovujících
a
dožitých
sportovních objektů.
Dokončení sítě cyklostezek, turistických cest
a cyklotras včetně zvýšení jejich vybavenosti
a atraktivity (např. ve směru Vlčnov a Prakšice).

•

Efektivně koordinovat sportovní a volnočasové
aktivity zejména určené pro děti a mládež
(horizontální a vertikální spolupráce).

•

Využití státní politiky v oblasti sportu a možné
využití finančních prostředků ze strukturálních
a investičních programů ke krytí zejména
investičních nákladů do sportovní infrastruktury.

•

Zintenzivnění
a
zefektivnění
komunikace
a spolupráce (horizontální i vertikální) mezi
klíčovými aktéry v oblasti sportu (město,
sportovní kluby, školská zařízení aj.).

•

Pravidelné pořádání sportovního dne určeného
primárně pro děti a mládež za účelem prezentace
sportovních klubů a náboru nových členů.

•

Ustanovení sportovního referenta, jehož náplní
bude komunikace se sportovními organizacemi,
koordinace sportovní činnosti a medializace
sportu ve městě, metodická podpora sportovním
klubům (např. podpora v oblasti neinvestičních
dotací z MŠMT).

•

Zaměření se na nabídku pohybových aktivit pro
seniory (s ohledem na současný a předpokládaný
demografický vývoj).

Hrozby

•

Zhoršující se stav některých sportovišť v případě
nerealizace potřebných investic a pravidelných
výdajů na provoz a běžnou údržbu sportovišť.

•

Stárnutí obyvatelstva a snižující se počet
obyvatel organizovaných v rámci sportovních
klubů.

•

Nepřipravenost města na výzvy spojené
s demografickým
stárnutím
populace
(např. nevhodné cílení nabídky sportovních
aktivit).

•

Ohrožení sportovní nabídky v případě snížení
finančních prostředků alokovaných městem
Uherský Brod na podporu sportu – vysoká závislost
sportovních organizací na dotačním programu
města.

•

Nedostatek trenérů (lektorů) ve sportovních
oddílech (např. z důvodu demografického
stárnutí).

•

Nezdravá
konkurence
mezi
sportovními
organizacemi (např. přetahování sportovně
aktivních členů vedoucí k tříštění finančních
prostředků).

Zdroj: Jednání pracovních skupin (30. 5. a 9. 7. 2019)

Silné stránky
Jednou z nejsilnějších stránek Uherského Brodu ve vztahu ke sportovní nabídce města je přítomnost
některých sportovišť, která řada obdobně velkých měst postrádá. Konkrétně pak můžeme hovořit
o přítomnosti zimního stadionu, krytého bazénu, nebo venkovního koupaliště. Přítomnost těchto sportovních
zařízení činí z Uherského Brodu významné sportovní spádové město daného regionu. Atraktivní prostředí spolu
s výše uvedenou skutečností vytváří v Uherském Brodě vhodné podmínky pro rozvoj organizovaných
a neorganizovaných sportovních aktivit.
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Významným pozitivem pro rozvoj sportovních aktivit je dále aktivní zapojení trenérů a dalších osob, kteří se
mnohdy zcela dobrovolně a bezúplatně podílí na rozvoji sportu ve městě. Tato skutečnost ústí i v relativně
pestrou nabídku sportovních aktivit, kterou vytvářejí přítomné sportovní organizace. Silnou stránkou je
rovněž aktivní přístup města v oblasti zkvalitňování sportovní infrastruktury a významná materiální podpora
sportovních organizací, které považují finanční podporu města Uherský Brod jako svůj nejdůležitější zdroj
finančních prostředků. Z důvodu omezených možností sponzoringu sportovních organizací komerčním
sektorem je to právě město, které z velké části substituuje jinak významný zdroj finančních prostředků.
Z hlediska volnočasově-sportovní infrastruktury je pozitivním zjištěním vysoký počet dětských hřiště. Dětská
hřiště nevytváří primární sportovní infrastrukturu města, ale mohou významně přispívat k rozvoji základní
pohybové gramotnosti dětí. Významným pozitivem je rovněž pořádání akce „Sportovec roku“, jež je
realizována jednou za dva roky. Na této akci dochází k ocenění sportovců, sportovních kolektivů, ale nově
také trenérů, školských učitelů a dětí uherskobrodských základních a středních škol. V tomto kontextu je
nutné zmínit také vysoké zapojení školských zařízení do sportovních akcí pořádaných Asociací školních
sportovních klub České republiky (dále také „AŠSK ČR“), přičemž město účast a konání školních sportovních
soutěží dlouhodobě podporuje. O dobré práci s mládeží hovoří i úspěchy místních sportovců a reprezentace
Uherského Brodu na celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Slabé stránky
Slabé stránky města Uherský Brod představují skutečnosti, které byly zjištěny v rámci analytických prací nebo
jednání pracovních skupin, přičemž město má za cíl odpovídajícím způsobem reagovat na tyto zjištěné
nedostatky bránící rozvoji sportu. Prvním významným zjištěním, které bylo identifikované v rámci jednání
pracovní skupiny konané dne 30. 5. 2019, je skutečnost, že některé kluby byly neúspěšné v oblasti čerpání
neinvestičních dotačních prostředků z MŠMT. MŠMT je významným zdrojem finančních prostředků a tato
skutečnost může mít citelný dopad na fungování sportovních klubů. Město proto má za cíl poskytovat klubům
metodickou podporu tak, aby se tato skutečnost neopakovala (více viz kapitola 6. Strategie rozvoje sportu).
Mezi slabé stránky města Uherský Brod dále patří některá nevyhovující sportovní a volnočasová zařízení
(např. venkovní koupaliště nebo sportoviště ZŠ Pod Vinohrady), jejichž výstavba a modernizace je jednou
z hlavních priorit města. Jiné investiční aktivity jsou do jisté míry podmíněny možnostmi vícezdrojového
financování a existencí vhodného dotačního programu. Pro fungování sportovních klubů jsou rovněž
problematické omezené možnosti sponzoringu z důvodu nízkého počtu velkých společností, které omezují
možnosti financování sportovních organizací ze soukromého sektoru. Významným limitujícím faktorem jsou
rovněž vytížené kapacity vnitřních velkých sportovních prostor, jak vyplývá z jednání pracovních skupin
a také z provedené analýzy vytíženosti těchto sportovišť. Z provedeného šetření vyplývá, že řada
uherskobrodských sportovišť je skutečně v odpoledních časech takřka plně vytížena, což brání rozvoji další
nabídky sportovních aktivit.
Město si rovněž uvědomuje nedostatečnost v oblasti medializace sportovních organizací a sportovních aktivit
(např. pomocí městských sdělovacích kanálů). Tato slabá stránka je však do značné míry způsobena
nedostatečným zapojením sportovních organizací do medializace a prezentace sportovních aktivit, kdy dle
vyjádření zástupců města by Uherský Brod rád prezentoval úspěchy a skutečnosti ohledně nabízených
sportovních aktivit, nicméně postrádá věcné vstupy právě sportovních organizací.
Další slabou stránkou je nízká vybavenost města pro sportování seniorů (např. nedostatečná doprovodná
infrastruktura pro elektrokola) a nízká medializace nabídky sportovních akcí pořádaných mj. pro občany
v seniorském věku (např. turistické výlety realizované TJ Sokol Uherský Brod).
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Příležitosti
Mezi významné příležitosti města patří dobudování, rekonstrukce a modernizace sportovní a volnočasové
infrastruktury (např. venkovní bazénové koupaliště, sportoviště ZŠ Pod Vinohrady nebo další travnaté
fotbalové plochy), jejichž výstavba umožní další rozvoj sportovních a volnočasových aktivit ve městě Uherský
Brod. Tímto způsobem má město za cíl odpovídajícím způsobem reagovat na jednu z identifikovaných slabých
stránek. Dlouhodobým cílem města je rovněž dokončení sítě cyklostezek, turistických cest a cyklotras včetně
zvýšení jejich atraktivity a vybavenosti (např. instalace dobíjecích stanic na elektrokola). Právě dokončením
této sportovní infrastruktury město umožní i další rozvoj pohybových aktivit pro občany v seniorském věku,
přičemž dle demografické analýzy lze očekávat, že velikost této cílové skupiny se bude v dlouhodobém
horizontu zvyšovat.
Další příležitostí je efektivně koordinovat sportovní a volnočasové aktivity zejména určené pro děti a mládež
(horizontální a vertikální spolupráce) a obecně zintenzivnit komunikace mezi klíčovými aktéry v oblasti sportu
(město, sportovní kluby, školská zařízení aj.). Zefektivnění koordinace sportovních organizací má za cíl
zajištění efektivní distribuce sportovních aktivit v průběhu celého týdne a sportovních akcí v průběhu celého
roku (ideálně by nemělo docházet k souběhu dvou sportovních akcí, a tedy tříštění účasti široké veřejnosti
na těchto akcích). Důvodem je, aby zejména děti a mladiství mohli být aktivními členy více sportovních
organizací současně. Záměrem Uherského Brodu je rovněž zvýšit medializaci současných sportovních klubů,
a to pořádáním sportovního dne určeného primárně pro děti a mládež, a to za účelem prezentace
uherskobrodských sportovních klubů a náboru nových členů.
V současnosti je zároveň vhodné politické prostředí pro rozvoj sportovní infrastruktury města, kdy
prostřednictvím operačních programů dochází k přerozdělení finančních zdrojů z evropských strukturálních
a investičních fondů alokovaných mimo jiné na podporu sportu a do rozvoje sportovní infrastruktury. Město
má za cíl tohoto politického klimatu využít. Záměrem města je zejména modernizovat současnou nevyhovující
sportovní infrastrukturu a zkvalitňovat hustotu a návaznost sítě turistických cest a cyklostezek (viz výše).
K tomu, aby sportovní kluby nepřicházely o dotační podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky je cílem města zajištění metodické podpory sportovním klubům (více viz kapitola 6. Strategie
rozvoje sportu).
Hrozby
Významnou hrozbou je stárnoucí a zhoršující se stav některých sportovišť v případě nerealizace potřebných
investic a pravidelných výdajů na provoz a běžnou údržbu sportovních zařízení (zamezení degradace těchto
sportovišť). Obecným problémem sportu, se kterým se potýká převážná většina měst ČR, je stárnutí
obyvatelstva a snižující se počet sportovně aktivních obyvatel organizovaných v rámci sportovních oddílů.
S touto skutečností do jisté míry souvisí i další hrozba, a to nedostatek a ztráta kvalifikovaných trenérů
a dalších osob, které se dobrovolně podílí na rozvoji sportu ve městě.
Jisté riziko spočívá v silné závislosti sportovních klubů na dotačním programu města Uherský Brod, který do
jisté míry pramení z relativně slabých možností sponzoringu sportu komerčními subjekty z města či blízkého
okolí. V případě snížení finanční podpory města by se řada klubů s nejvyšší pravděpodobností dostala do
existenčních problémů. Hrozbou je rovněž nezdravá konkurence mezi sportovními organizacemi (např.
přetahování sportovně aktivních členů vedoucí k tříštění finančních prostředků).
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5. FINANCOVÁNÍ SPORTU
Níže je prezentována ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu města Uherský Brod se zaměřením
na analýzu rozpočtu města vzhledem k jeho základním parametrům, principům financování, vývojové analýze
financování sportu a distribuci prostředků sportovním organizacím, které na území města aktivně působí.
Dále je provedena analýza vývoje investičních a neinvestičních (provozních) výdajů na rozvoj sportu
a sportovní infrastruktury. Závěrem je věnován významný prostor komparativní analýze financování sportu
s obdobnými, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy.

5.1 Současný stav financování sportu
Zde jsou shrnuty základní principy financování, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky na
podporu sportu veřejnosti, sportovním spolkům a dalším subjektům v oblasti sportu. Dále je představena
základní struktura rozpočtu města se zaměřením na běžné a investiční výdaje alokované na rozvoj sportu
a podporu sportovním organizacím. Město Uherský Brod poskytuje finanční podporu na rozvoj sportu
následujícími způsoby:
A. dotace na pravidelnou celoroční činnost sportovních spolků;
B. dotace na mimořádnou jednotlivou sportovní činnost a jednorázovou sportovní akci místního
a regionálního významu, tj. turnaj, přehlídka, soutěž, utkání, mítink;
C. dotace za dosažení mimořádných úspěchů v uplynulém soutěžním období.
Výše příspěvku jsou vypočítávány dle pravidel dotačního programu města Uherský Brod ‒ Podpora sportovní
činnosti.
Celkové výdaje města (nikoli pouze na sport) se mezi lety 2014 až 2018 pohybovaly mezi 384 mil. Kč a 447
mil. Kč. Majoritní část těchto výdajů tvořily výdaje neinvestičního charakteru, jejichž podíl se v rámci
sledovaného období pohyboval kolem 66 až 76 %. Rozpočet města byl ve sledovaném období koncipován jako
přebytkový, tj. s kladným rozpočtovým saldem. Výjimkou byl rok 2014, kdy celkové výdaje cca o 37 mil. Kč
převýšily celkové příjmy města.
Dále je prezentován vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury města
mezi lety 2014–2018. Je zřejmé, že podpora sportu se v rámci sledovaného období významně měnila, a to
zejména v závislosti na investičních výdajích, které jsou vysoce pohyblivé v čase. Velmi pozitivní skutečností
je, že v posledních dvou letech, tj. v roce 2017 a 2018, podobně jako v roce 2014, se městu podařilo
investovat významné prostředky do rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury.
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Graf 35 Struktura výdajů města Uherský Brod na rozvoj sportu
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Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Následující tabulka prezentuje celkové roční výdaje města Uherský Brod, které se skládají z výdajů na údržbu
a provoz sportovních zařízení v majetku města, grantových příspěvků sportovním spolkům a sdružením
a investičních výdajů do rozvoje sportovní infrastruktury. Součástí tabulky jsou výdajové položky náležící
pododdílu rozpočtu města ‒ tělovýchova a zájmová činnost, do které spadají následující paragrafy:
•

3412 - sportovní zařízení v majetku obcí;

•

3419 - ostatní tělovýchovná činnost;

•

3421 - využití volného času dětí a mládeže;

•

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace.

Z tabulky č. 13 je patrné, že finanční prostředky alokované z rozpočtu města Uherský Brod na rozvoj sportu
a sportovní infrastruktury se za sledované období výrazně měnily. Nejvíce finančních prostředků na rozvoj
sportu bylo uvolněno v roce 2018, a to zejména v důsledku významných investičních výdajů. Nejmenší
finanční alokace v rámci sledovaného období bylo dosaženo v roce 2015, kdy město ve srovnání s rokem 2018
v rámci rozvoje sportu investovalo téměř čtyřikrát méně finančních prostředků.
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Tabulka 13 Vývoj celkových výdajů města Uherský Brod na sport (2014–2018)
Roční výdaje na sport
z rozpočtu města

2014

2015

2016

2017

2018

Provozní výdaje na rozvoj
sportu z rozpočtu města

21 442 tis. Kč

20 171 tis. Kč

26 760 tis. Kč

24 538 tis. Kč

25 919 tis. Kč

Investiční výdaje na rozvoj
sportu z rozpočtu města

8 362 tis. Kč

3 539 tis. Kč

162 tis. Kč

8 048 tis. Kč

13 507 tis. Kč

29 804 tis. Kč

23 710 tis. Kč

26 922 tis. Kč

32 586 tis. Kč

39 426 tis. Kč

Celkem

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Následující tabulka prezentuje sportovní organizace, které v letech 2016 až 2018 získávaly finanční podporu
z rozpočtu města Uherský Brod, a to v rámci dotačního programu části A – dotace na pravidelnou celoroční
činnost sportovních spolků. Tabulka obsahuje informace o počtu členských základen sportovních organizací
a výši finanční podpory z rozpočtu města těmto sportovním organizacím na podporu a rozvoj mládeže,
tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit v souladu s dotačním programem města Uherský Brod – Podpora
sportovní činnosti.
Z dat je patrné, že město Uherský Brod podporuje činnost řady sportovních organizací, které aktivně působí
na území města Uherský Brod. V roce 2018 město Uherský Brod přímo podpořilo sportovní organizace
z rozpočtu města částkou 6 mil. Kč.
Tabulka 14 Vývoj podpory sportovních organizací městem Uherský Brod (2016-2018)
Finanční
podpora
2016

Finanční
podpora
2017

Finanční
podpora
2018

146

291 tis. Kč

265 tis. Kč

270 tis. Kč

1,85 tis. Kč

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

65

266 tis. Kč

357 tis. Kč

326 tis. Kč

5,02 tis Kč

Český sportovní klub Uherský Brod

330

1 212 tis. Kč

975 tis. Kč

732 tis. Kč

2,22 tis. Kč

57

30 tis. Kč

87 tis. Kč

91 tis. Kč

1,60 tis. Kč

HC Spartak Uherský Brod z.s.

154

791 tis. Kč

811 tis. Kč

711 tis. Kč

4,62 tis. Kč

In-line hokejový spolek Uh. Brod

122

105 tis. Kč

149 tis. Kč

130 tis. Kč

1,07 tis. Kč

Orel jednota Uherský Brod

260

499 tis. Kč

596 tis. Kč

882 tis. Kč

3,39 tis. Kč

SKM Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s.

101

57 tis. Kč

70 tis. Kč

157 tis. Kč

1,55 tis. Kč

Sportovní klub Uherský Brod, z.s.

124

-

175 tis. Kč

175 tis. Kč

1,41 tis. Kč

Sportovní kluby a sdružení

1. AC Uherský Brod, z.s.

ČSS, zs. - SSK Uherský Brod

Celkový
počet členů
(2018)

Podpora na
jednoho
člena
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Celkový
počet členů
(2018)

Finanční
podpora
2016

Finanční
podpora
2017

Finanční
podpora
2018

520

863 tis. Kč

845 tis. Kč

838 tis. Kč

1,61 tis. Kč

TJ Sokol Újezdec – Těšov, z.s.

90

383 tis. Kč

431 tis. Kč

440 tis. Kč

4,89 tis. Kč

TJ Spartak Uherský Brod, z.s.

305

1 642 tis. Kč

959 tis. Kč

1 034 tis. Kč

3,39 tis. Kč

TJ Tatran Havřice

140

461 tis. Kč

230 tis. Kč

248 tis. Kč

1,77 tis. Kč

2 414

6 600 tis. Kč

5 950 tis. Kč

6 034 tis. Kč

2,50 tis. Kč

Sportovní kluby a sdružení

Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod

Celkem

Podpora na
jednoho
člena

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod

Graf č. 36 porovnává výši finančních příspěvků města Uherský Brod sportovním oddílům, které jsou
prezentovány v rámci předcházející tabulky. Graf č. 37 shrnuje výši finančních příspěvků města Uherský Brod
sportovním oddílům na jednoho člena v roce 2018. Z níže prezentovaných dat je zřejmé, že největší absolutní
příspěvek v letech 2016–2018 byl alokován následujícím pěti sportovním organizacím: TJ Spartak Uherský
Brod, z.s.; Český sportovní klub Uherský Brod, spolek; Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod; HC Spartak
Uherský Brod z.s. a Orel jednota Uherský Brod.
Graf 36 Vývoj grantových příspěvků města Uherský Brod sportovním oddílům (2016-2018)

TJ Spartak Uherský Brod, z.s.
Český sportovní klub Uherský Brod, spolek
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Zdroj: Městský úřad Uherský Brod
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Graf 37 Vývoj grantových příspěvků města Uherský Brod sportovním oddílům na jednoho člena (2018)

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.
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1. AC Uherský Brod, z.s.
TJ Tatran Havřice
Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod
ČSS, zs. - SSK Uherský Brod
SKM Výsluní Uherský Brod, ČASPV, z.s.
Sportovní klub Uherský Brod, z.s.
In-line hokejový spolek Uh. Brod
0 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

3 000 Kč

4 000 Kč

5 000 Kč

6 000 Kč

Zdroj: Městský úřad Uherský Brod

Finanční podpora sportovních akcí je poskytována v režimu dotačního řízení. Dotační program v Uherském
Brodě na podporu sportovních činností má tři části. Zde jsou představeny části „B“ a „C“, tedy ty části,
jejichž prostřednictvím město Uherský Brod podporuje pořádání sportovních akcí, a to:
•

B – na mimořádnou jednotlivou sportovní činnost a jednorázovou sportovní akci místního
a regionálního významu;

•

C – za dosažení mimořádných úspěchů v uplynulém kalendářním roce.

Pro tuto oblast bylo v roce 2017 vyčleněno celkem 200.000 Kč. Finanční prostředky byly rozděleny na základě
žádostí sportovních organizací, které hodnotila Komise sportovní. Následující tabulka prezentuje podporu
sportovních akcí ze strany města Uherský Brod. Žádosti o dotaci v rámci příspěvku na mimořádnou jednotlivou
sportovní činnost a jednorázovou sportovní akci místního a regionálního významu jsou v průměru uspokojeny
ze 40 %. Uspokojení žádostí o podporu za dosažení mimořádných úspěchů dosáhlo 66 %.
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Tabulka 15 Podpora sportovních akcí městem Uherský Brod (2017)
Podpora města Uherský Brod
Žadatel

Sportovní akce
Absolutně v tis. Kč

Relativně v %
oproti žádosti

TJ Spartak Uherský Brod

O pohár Javořiny

10 tis. Kč

66 %

TJ Spartak Uherský Brod

Memoriál Vladimíra Skřivánka

5 tis. Kč

100 %

Orel jednota Uherský Brod

Memoriál Antonína Hrubého

7,5 tis. Kč

75 %

Orel jednota Uherský Brod

Vánoční florbalový turnaj

7,5 tis. Kč

50 %

HC Spartak Uherský Brod

Turnaj v minihokeji „O pohár města“

15 tis. Kč

100 %

SKM Výsluní Uherský Brod ČASPV

Lízátkový turnaj

6 tis. Kč

60 %

SKM Výsluní Uherský Brod ČASPV

O pohár starosty Uherského Brodu

6,5 tis. Kč

65 %

Bruslařský klub Uherský Brod

Brodské mládí

6 tis. Kč

26 %

Bruslařský klub Uherský Brod

Velká cena města Uherský Brod

6,5 tis. Kč

25 %

ČSK Uherský Brod

Vánoční turnaj žen

5 tis. Kč

25 %

ČSK Uherský Brod

Gazda Cup

5 tis. Kč

25 %

ČSK Uherský Brod

Zimní turnaj mužů

5 tis. Kč

25 %

TJ Sokol Uherský Brod

Komenského půlka

5 tis. Kč

16 %

TJ Sokol Uherský Brod

Slovácké oupn

5 tis. Kč

50 %

TJ Sokol Uherský Brod

Memoriál Ing. Slavíčka

5 tis. Kč

50 %

Mimořádné úspěchy jednotlivců

Úspěchy a podpora reprezentace

100 tis. Kč

66 %

200 tis. Kč

50 %

Celkem
Zdroj: Městský úřad Uherský Brod

5.2 Komparativní analýza
Komparativní analýza podpory sportu ve městě Uherský Brod přináší srovnání s městy České republiky, jež
jsou obdobné velikosti a nacházejí se v obdobných socioekonomických podmínkách. Výsledky této analýzy
přináší ucelený obraz o postavení sportu ve městě Uherský Brod v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni
municipalit České republiky. V následující tabulce jsou porovnávány běžné neinvestiční výdaje města Uherský
Brod s vybranými městy, které se vyznačují obdobnou velikostí a nacházejí se v blízkých socioekonomických
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podmínkách. Níže uvedené hodnoty jsou platné k roku 2018 tak, aby byla dodržena místní a časová
porovnatelnost sledovaných charakteristik.
Město Uherský Brod alokuje na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury 7,8 % z celkových ročních
neinvestičních výdajů města. V porovnání s ostatními městy město Uherský Brod podporuje sport na svém
území lehce nadprůměrně. Z hlediska procentuálního vyjádření je sport více podporován
např. v Litoměřicích, Kopřivnici, Sokolově, Otrokovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. Pohledem na
neinvestiční výdaje na sport, které jsou přepočítané na jednoho obyvatele města, vychází město Uherský
Brod s 1 569 Kč na obyvatele taktéž jako nadprůměrné.
Do neinvestiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky:
•

běžné výdaje na tělovýchovnou činnost;

•

běžné výdaje na využití volného času dětí a mládeže;

•

běžné výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci;

•

běžné výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst.

Tabulka 16 Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Uherský Brod (2018)
Počet obyvatel
(1. 1. 2018)

Neinvestiční
výdaje na sport

Neinvestiční
výdaje celkem

Podíl
neinvestičních
výdajů na sport

Neinvestiční
výdaje na sport
v Kč na obyv.

16 522

25 919 tis. Kč

333 674 tis. Kč

7,8 %

1 569 Kč/obyv.

Sokolov

23 438

42 487 tis. Kč

487 156 tis. Kč

8,7 %

1 813 Kč/obyv.

Rožnov pod Radhoštěm

16 469

21 736 tis. Kč

271 478 tis. Kč

8,0 %

1 320 Kč/obyv.

Otrokovice

17 932

26 918 tis. Kč

333 458 tis. Kč

8,1 %

1 501 Kč/obyv.

Hranice

18 213

14 201 tis. Kč

297 786 tis. Kč

4,8 %

780 Kč/obyv.

Valašské Meziříčí

22 200

16 314 tis. Kč

413 487 tis. Kč

4,0 %

735 Kč/obyv.

Litoměřice

24 045

59 189 tis. Kč

476 881 tis. Kč

12,4 %

2 462 Kč/obyv.

Klatovy

22 288

15 627 tis. Kč

409 998 tis. Kč

3,8 %

701 Kč/obyv.

Kopřivnice

22 091

32 487 tis. Kč

339 488 tis. Kč

9,6 %

1 471 Kč/obyv.

Průměr

20 355

28 320 tis. Kč

373 712 tis. Kč

7,6 %

1 391 Kč/obyv.

Město / parametr

Uherský Brod

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, ČSÚ

Výše investovaných finančních prostředků do sportovní infrastruktury je porovnána v tabulce č. 17. Z důvodu,
že investiční finanční prostředky na budování sportovní infrastruktury nejsou zpravidla alokovány
v pravidelném intervalu, tj. mají nárazový charakter, je v následující tabulce uvedena průměrná hodnota za
posledních 5 let (tj. roky 2014 až 2018). Město Uherský Brod v porovnání s komparovanými městy investuje
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do rozvoje sportovní infrastruktury výrazně méně, než je běžné, a to 5,7 % z celkových ročních investičních
výdajů. V případě porovnání investičních výdajů vynaložených na rozvoj sportovní infrastruktury, které jsou
přepočítané na jednoho obyvatele města, vychází město Uherský Brod s 407 Kč na obyvatele taktéž jako
podprůměrné.
Do investiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky:
•

investiční výdaje na tělovýchovnou činnost;

•

investiční výdaje na využití volného času dětí a mládeže;

•

investiční výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci;

•

investiční výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst.

Tabulka 17 Komparativní analýza investiční podpory sportu města Uherský Brod (2014–2018)
Počet obyvatel
(1. 1. 2018)

Investiční
výdaje na sport

Investiční
výdaje celkem

Podíl
investičních
výdajů na sport

Investiční
výdaje na sport
v Kč na obyv.

16 522

6 724 tis. Kč

118 745 tis. Kč

5,7 %

407 Kč/obyv.

Sokolov

23 438

32 871 tis. Kč

120 432 tis. Kč

27,3 %

1 402 Kč/obyv.

Rožnov pod Radhoštěm

16 469

7 788 tis. Kč

55 622 tis. Kč

14,0 %

473 Kč/obyv.

Otrokovice

17 932

20 714 tis. Kč

77 978 tis. Kč

26,6 %

1 155 Kč/obyv.

Hranice na Moravě

18 213

2 142 tis. Kč

101 798 tis. Kč

2,1 %

118 Kč/obyv.

Valašské Meziříčí

22 200

8 972 tis. Kč

137 418 tis. Kč

6,5 %

404 Kč/obyv.

Litoměřice

24 045

7 689 tis. Kč

128 892 tis. Kč

6,0 %

320 Kč/obyv.

Klatovy

22 288

18 739 tis. Kč

147 999 tis. Kč

12,7 %

841 Kč/obyv.

Kopřivnice

22 091

20 953 tis. Kč

127 698 tis. Kč

16,4 %

948 Kč/obyv.

Průměr

20 355

14 066 tis. Kč

112 954 tis. Kč

12,5 %

691 Kč/obyv.

Město / parametr

Uherský Brod

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, ČSÚ

Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které jsou prezentovány v rámci
předcházejících tabulek. Je zřejmé, že město Uherský Brod v rámci komparovaných měst alokuje na rozvoj
sportu v rámci neinvestiční podpory více finančních prostředků, než je průměr sledovaných měst. Průměrné
roční neinvestiční výdaje komparovaných měst jsou na úrovni 1 391 Kč na obyvatele, zatímco město Uherský
Brod podporuje v rámci neinvestičních finančních prostředků sport částkou 1 569 Kč/obyv. V rámci srovnání
výdajů investičního charakteru se město Uherský Brod pohybuje pod průměrnou hodnotou. Průměr města
Uherský Brod byl v rámci sledovaného období 407 Kč na obyvatele, zatímco průměrná hodnota za
komparovaná města ve stejném období nabývala hodnoty 691 Kč/obyv.
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Graf 38 Srovnání investiční a neinvestiční podpory města Uherský Brod s vybranými městy
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6. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
Strategie rozvoje sportu se skládá z prioritních os v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, cílů
a optimalizačních opatření reagujících na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden
předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost, nositel opatření a ukazatel plnění,
včetně požadované tendence vývoje sledovaného indikátoru. Nositelem opatření je zejména město Uherský
Brod. Při konstrukci strategie bylo vycházeno ze strategických dokumentů města, z provedených analytických
prací a ze závěrů jednání pracovní skupiny konaných dne 30. 5. 2019, 9. 7. 2019 a 15. 10. 2019, popřípadě
z další průběžné komunikace.
Prioritní osy a strategické cíle, které byly vymezeny na základě výše uvedených jednání pracovní skupiny,
jsou zobrazeny v obrázku č. 7.
Obrázek 7 Prioritní osy města Uherský Brod v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury

1. Podpora a rozvoj
sportu pro všechny

2. Podpora
organizovaného a
výkonnostního sportu

3. Zajištění kvalitní
sportovní infrastruktury

1.1
Podpora sportovních aktivit
pro širokou veřejnost

2.1
Podpora rozvoje sportovních
organizací

3.1
Výstavba, rekonstrukce
a modernizace sportovišť

1.2
Podpora sportovních aktivit
pro děti a mládež

2.2
Podpora sportovních akcí

3.2
Výstavba volnočasového areálu
a dokončení sítě turistických
cest, cyklostezek a cyklotras

1.3
Podpora sportovních aktivit pro
sociálně ohrožené, seniory
a hendikepované

2.3
Podpora talentované mládeže
a výkonnostních sportovců

1.4
Nastavení víceúrovňové
spolupráce a monitoringu

2.4
Medializace sportovních aktivit

3.3
Efektivní řízení sportovní
infrastruktury

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 9. 7. 2019

Prioritní osy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve městě Uherský Brod byly definovány
s ohledem na Koncepci rozvoje sportu 2016-2025, jež předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu,
pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 až 2025.
Na následující straně je uvedeno schéma prioritních os, strategických cílů a jednotlivých opatření, které má
město Uherský Brod v plánu ve střednědobém horizontu realizovat za účelem dosažení stanovených cílů.
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Obrázek 8 Prioritní osy, cíle a opatření v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury

Zdroj: Vlastní zpracování

6.1 Prioritní osa 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Stanovené cíle a k nim navrhovaná opatření města Uherský Brod v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní
ose 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny jsou prezentovány v samostatných přehledových tabulkách č. 18
až 21 a vychází z jednání pracovní skupiny konaných ve dnech 30. 5., 9. 7. a 15.10. 2019. Ke každému opatření
jsou určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen
nositel opatření a předpokládaný termín zahájení realizace.
Jedná se o strategické cíle:
•

1.1: Podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost;

•

1.2: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež;

•

1.3: Podpora dostupnosti sportu pro všechny sociální skupiny;

•

1.4: Nastavení víceúrovňové spolupráce a monitoringu.

Tabulka 18 Strategický cíl 1.1 Podpora sportovních aktivit pro širokou veřejnost
Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.1: Podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
Opatření č. 1.1.1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
Ve vazbě na Koncepci podpory sportu 2016-2025, která předkládá směry rozvoje a podpory sportu v České
republice, jsou propagačně-motivační sportovní akce účinným nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů
do pohybu a sportovní propagace (např. Komenského půlka). Tyto sportovní akce jsou tradičně organizovány
spolky, ale jsou otevřeny široké veřejnosti, tj. i nečlenům sportovní organizace.
Město Uherský Brod si klade za cíl rozvíjet zájem obyvatel o sport a zdravý životní styl. Proto je město připraveno
aktivně podporovat sportovní akce pro širokou veřejnost prostřednictvím přímé materiální i nemateriální
podpory. Sportovní události mj. přispívají k rozvoji společenského života a dobrým mezilidským vztahům.
Dle predikovaného demografického vývoje ve městě, který předpokládá stárnutí populace města, je záměrem
podporovat sportovní akce jak soutěžního, tak i nesoutěžního charakteru, kterých se může účastnit nejširší
skupina obyvatel, včetně seniorů.
Do nemateriální podpory sportovních akcí pro širokou veřejnost lze zařadit: propagaci sportovních akcí
prostřednictvím městských sdělovacích kanálů, spolupráci v oblasti zajištění kontroly dopravy a bezpečnosti nebo
spolupráci v oblasti poskytnutí sportovní infrastruktury v majetku města za zvýhodněných podmínek. Podpora
a míra zapojení ze strany města se odvíjí od množství získaných zkušeností města s daným pořadatelským
subjektem, významu a tradici sportovní události. Realizace tohoto opatření je úzce spojena s přímými náklady,
které se promítají do různých kapitol rozpočtu města. Kromě této podpory jsou v rámci opatření 2.2.1 a 2.2.2
podporovány běžné jednorázové/opakující se a vrcholové sportovní akce.
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
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Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.1: Podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Pořádající subjekty

Běžné výdaje města:
Méně než 50 tis. Kč14

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

Počet konaných sportovní akcí pro širokou veřejnost.
Výše podpory alokované na podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost.

Opatření č. 1.1.2: Prezentace města prostřednictvím akcí pro širokou veřejnost
Uherský Brod má za cíl efektivně informovat občany města ohledně sportovního dění a prezentovat se
prostřednictvím sportovních akcí za účelem zvýšení atraktivity města Uherský Brod. Pořádání sportovních
a společenských akcí přináší městu celou řadu synergických efektů.
V souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025 mohou být významné sportovní akce nástrojem pro zapojení
vysokého počtu občanů do pohybových aktivit, ale také se mohou zasadit o rozvoj žádoucí (horizontální
i vertikální) spolupráce sportovně-zainteresovaných subjektů, a to nejen na místní úrovni. Významné sportovní
akce mohou vytvářet impuls pro zvýšení návštěvnosti sportovních akcí, motivují občany k aktivnímu trávení
volného času a zvyšují prestiž města.
Sportovní události jsou významnou součástí společenského života, proto je cílem města Uherský Brod i nadále
podporovat a rozvíjet sportovní akce, do kterých se může (aktivně i pasivně) zapojit široká veřejnost. Rovněž je
záměrem města prostřednictvím tohoto opatření reagovat na současné demografické stárnutí populace a usilovat
o zapojení všech skupin obyvatelstva do sportovního života. V tomto kontextu je udržení pohybových schopností
starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva.
Město disponuje vhodnými informačními kanály, nicméně zejména z důvodu pasivity sportovních organizací
nedochází k plnému využití jejich potenciálu. Opatření 1.4.1 usiluje o iniciaci spolupráce a pravidelné
komunikace mezi klíčovými aktéry sportu. Zintenzivnění prezentace sportovních organizací směrem k občanům
a propagace města prostřednictvím akcí pro širokou veřejnost by mělo být jedním z bodů, na kterých by město
Uherský Brod rádo pracovalo.
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2020

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Město Uherský Brod

Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Pořádající subjekty
Indikátor plnění:
•

Počet konaných sportovní akcí pro širokou veřejnost.

14

Nejsou započítány nepřímé náklady skryté do různých kapitol rozpočtu města, jako je zajištění kontroly dopravy
a bezpečnosti na sportovních akcích apod.
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Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.1: Podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
Opatření č. 1.1.3: Efektivní časová koordinace sportovních akcí pro širokou veřejnost
Město Uherský Brod má za cíl efektivně koordinovat sportovní akce konané ve městě a v jeho blízkém okolí tak,
aby nedocházelo k souběhu dvou a více sportovních událostí v jeden časový okamžik. Záměrem města je zasadit
se o rovnoměrnou a kontinuální distribuci sportovních akcí, a to jak událostí s aktivním zapojením široké
veřejnosti, tak těch, kde je očekávána jejich pasivní účast v roli diváků. Implementace opatření není spojena
s finančními náklady.
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2020

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Město Uherský Brod

Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Neměřitelné

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019

Tabulka 19 Strategický cíl 1.2 Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež
Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.2: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež
Opatření č. 1.2.1: Podpora renovace tělocvičného školního vybavení
Město Uherský Brod má za cíl se aktivně podílet na spolufinancování renovace tělocvičného a sportovního
vybavení, které je využíváno nejen školskými zařízeními v rámci hodin tělesné výchovy, tělovýchovnými kroužky,
sportovními organizacemi, ale také širokou veřejností.
Ve městě se nachází celkem 16 škol a školských zařízení, z nichž 13 je zřizováno městem Uherský Brod. Záměrem
města je rozvíjet jejich vybavenost, a to z důvodu plného využití potenciálu těchto zařízení. Cílem je tak
poskytnout žákům školských zařízení kvalitní zázemí k rozvoji základní pohybové gramotnosti a zároveň zvýšit
sportovní vybavenost tak, aby odpovídala nárokům sportovních organizací a široké veřejnosti, kterým má být tato
sportovní infrastruktura dostupnější.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Školská zařízení

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Méně než 20 tis. Kč

Indikátor plnění:
•
•

Počet podpořených škol a školských zařízení.
Výše podpory alokované na renovaci tělocvičného školního vybavení.
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Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.2: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež
Opatření č. 1.2.2: Podpora zapojení škol do sportovních soutěží (AŠSK ČR)
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) je až 85 % pohybových
aktivit dětí a mládeže zajišťováno ve školách, z čehož je patrné, že školní sportovní zařízení jsou v oblasti sportu
nenahraditelná.15 Město Uherský Brod má za cíl rozvíjet a podporovat školní sport, a to prostřednicím materiální
(součást příspěvků města na provoz školských zařízení) a nemateriální podpory školních sportovních soutěží
a školních klubů.
Opatření se skládá z následujících aktivit:
•

úhrada cestovného nebo nákladů na ubytování;

•

prezentace sportovních soutěží nebo výsledků školních sportovních klubů;

•

vypůjčení sportovní infrastruktury v majetku města za účelem pořádání školních sportovních soutěží;

•

umožnění využívání infrastruktury v majetku města za účelem tréninků školních sportovních klubů apod.

Město Uherský Brod má za cíl ve spolupráci se školskými zařízeními a Asociací školních sportovních klubů České
republiky rozvíjet sport na školách a stimulovat účast školních sportovních klubů na sportovních soutěžích
regionálního i nadregionálního rozsahu.
V roce 2019, v návaznosti na úspěšný projekt AŠSK „Sportuj ve škole“ a sportovní kroužky Školního klubu a školní
družiny ZŠ Výsluní, vznikl ve spolupráci se ZŠ Na Výsluní Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Výsluní Uherský Brod,
pobočný spolek. Tento pobočný spolek převzal všechny sportovní činnosti, které zaštiťovaly Školní klub a Školní
družina a svou činnost rozšířil na všechny žáky školy (projekt Hodina pohybu navíc), žáky ostatních škol
i veřejnost. Město Uherský Brod by rádo podpořilo tuto iniciativu i na dalších uherskobrodských školách.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Školská zařízení
AŠSK ČR

Běžné výdaje města:
40 tis. Kč – 60 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•
•
•

Počet podpořených škol zapojených do sportovních soutěží (AŠSK ČR).
Výše podpory alokované na úhradu nákladů souvisejících s činností školních klubů v rámci sport. soutěží.
Počet žáků zapojených do soutěžních aktivit v rámci AŠSK ČR.
Počet školních sportovních klubů v rámci AŠSK ČR.

15

Ve školním roce 2018/2019 se v rámci akcí AŠSK ČR pořádaných ZŠ Pod Vinohrady účastnilo v rámci 17 soutěží na 1 842
žáků).
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Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.2: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež
Opatření č. 1.2.3: Rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež
Město Uherský Brod cílí na rozšiřování nabídky sportovních aktivit pro děti a mládež, zejména pak prostřednictvím
podpory sportovních organizací (v rámci opatření č. 2.1.1: Materiální a nemateriální podpora sportovních
organizací), podpory Domu dětí a mládeže Uherský Brod nebo rozvoje tělovýchovy na školách mimo hodiny
vyučování (mimoškolní tělocvik).
Záměrem je rozšířit výběr sportovních aktivit a podpořit tak celkový zájem o sport u dětí a mladistvých, a to
podporou aktivního trávení volného času prostřednictvím materiální i nemateriální podpory. Město Uherský Brod
by rovněž nad rámec tohoto opatření rádo diskutovalo možnosti rozšíření časové dotace hodin tělesné výchovy
na tři hodiny týdně, a to zejména na školách, u nichž je město Uherský Brod zřizovatelem (průnik s opatřeními
1.2.2: Podpora zapojení škol do sportovních soutěží (AŠSK ČR) a 1.2.4: Podpora sportovních soutěží pro školní
mládež (mimo AŠSK)).
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Školská zařízení

Běžné výdaje města:
300 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Výše podpory alokované na podporu Domu dětí a mládeže Uherský Brod.

Opatření č. 1.2.4: Podpora sportovních soutěží pro školní mládež (mimo AŠSK)
Cílem tohoto opatření je pokračovat v aktivní podpoře sportovních soutěží pro děti a mládež (např. Olympiáda
družin a mateřských škol), a to materiální i nemateriální podporou turnajů v rámci uherskobrodských školských
zařízení. Toto opatření se pak zaměřuje na podporu sportovních akcí pořádaných školskými zařízeními lokálního
rozsahu mimo akce AŠSK (jejich podpora je obsažena v rámci opatření č. 1.2.2).
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Školská zařízení

Běžné výdaje města:
25 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

Počet podpořených sportovních soutěží a sportovních akcí pořádaných školami a školskými zařízeními.
Výše podpory alokované na podporu školních soutěží (mimo akce AŠSK ČR).

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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Tabulka 20 Strategický cíl 1.3 Podpora dostupnosti sportu pro všechny sociální skupiny
Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.3: Podpora dostupnosti sportu pro všechny sociální skupiny
Opatření č. 1.3.1: Podpora sportu pro všechny sociální skupiny jako nástroje pro snižování sociálních rozdílů
Cílem města Uherský Brod je zvyšovat dostupnost sportovních akcí a aktivit pro všechny sociální skupiny, jako
jsou senioři, osoby zdravotně postižené nebo nízkopříjmové rodiny s dětmi. Město si uvědomuje různorodost
cílové skupiny a možná omezení (zdravotní, finanční atd.), včetně nutnosti reakce na současné demografické
trendy. Proto je Uherský Brod připraven alokovat část svých finančních prostředků na zapojení všech skupin
obyvatelstva do sportovního života. Významnou pozornost chce město Uherský Brod věnovat zapojení seniorů do
sportovních aktivit, a to zejména z důvodu predikovaného demografického vývoje. Zapojením seniorů do
sportovních aktivit by se dalo preventivně předcházet vzniku sociální izolace a pozitivně ovlivňovat jejich
zdravotní i psychický stav.
Toto opatření úzce souvisí i s dalšími opatřeními, například s rozvojem turistických cest, cyklostezek a cyklotras,
včetně zvyšování jejich atraktivity (např. revitalizovat odpočívadla pro cyklisty, instalovat uzamykatelné stojany
na kola na strategických místech ve městě a jeho blízkém okolí, instalovat dobíjecí stanice pro elektrokola apod.)
– více viz opatření č. 3.2.7. Dalším příkladem aktivity podporující sport všech sociálních skupin je pořádání
sportovních akcí pro širokou veřejnost, jež mohou mít vícegenerační charakter. Aktivita rovněž může nabývat
podoby příspěvku na sportovní vybavení nebo sportovní členství, jehož cílem je snižovat bariéry v účasti na
sportovních aktivitách. Tyto příspěvky by měly podobu individuální mimořádné dotace.
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2020

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Méně než 25 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Výše finanční podpory alokovaná na podporu cílových skupin.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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Tabulka 21 Strategický cíl 1.4 Nastavení víceúrovňové spolupráce a monitoringu
Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.4: Nastavení víceúrovňové spolupráce a monitoringu
Opatření č. 1.4.1: Iniciace spolupráce a komunikace (horizontální i vertikální) mezi klíčovými aktéry sportu
Město Uherský Brod si klade za cíl rozvíjet komunikaci a synergii mezi představiteli města, krajem, školskými
zařízeními, spolkovým a soukromým sportovním sektorem apod. Aktivity náležící tomuto opatření mohou mít
podobu pravidelného setkávání (např. na tříměsíční bázi). Cílem opatření je pravidelné získávání podnětů
a informací o vývoji a stavu potřeb sportovních organizací a dalších zainteresovaných subjektů.
Opatření má vazbu na opatření 2.1.3 týkající se rozvoje metodické podpory sportovních organizací, kdy za účelem
rozvoje komunikace a synergie mezi představiteli města a spolkovým sportovním sektorem město uvažuje zřídit
pozici referenta pro oblast sportu tak, aby nedocházelo např. k problémům v oblasti čerpání finančních
prostředků z národních zdrojů (viz slabá stránka v rámci SWOT analýzy).
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2020

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Město Uherský Brod

Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

Počet realizovaných setkání zainteresovaných subjektů.
Zřízení pozice referenta pro oblast sportu.

Opatření č. 1.4.2: Monitoring sportovních aktivit
Zajištění pravidelného sběru dat ze sportovního prostředí je klíčové s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích
procesů města a efektivní dotační politiku v oblasti rozvoje sportu. Toto opatření již probíhá, kdy město Uherský
Brod sbírá informace o vývoji sportovních aktivit (např. o velikosti a struktuře členské základny). Důvodem je
rozdělování finančních prostředků uherskobrodským sportovním organizacím.
Město zároveň může na základě pravidelného monitoringu stanovit indikátory plnění definovaných cílů v oblasti
sportu a sledovat dlouhodobý vývoj sportovní participace, popřípadě zapojení specifických skupin obyvatelstva
do sportovních aktivit. Následně je možné tyto indikátory objektivně vyhodnocovat.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Vytvoření každoročního reportu obsahujícího informace dle předem definovaných cílů (např. velikost a
segmentace členských základen jednotlivých sportovních organizací).
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Prioritní osa č. 1: Podpora a rozvoj sportu pro všechny
Strategický cíl č. 1.4: Nastavení víceúrovňové spolupráce a monitoringu
Opatření č. 1.4.3: Pravidelná aktualizace a hlášení sportovních akcí do "Kalendáře akcí" města Uherský Brod
Jednou z priorit města Uherský Brod je dosáhnout kvalitní a efektivní komunikace s obyvateli (průnik s opatřením
č. 1.1.2: Prezentace města prostřednictvím akcí pro širokou veřejnost) skrze pravidelnou aktualizaci a hlášení
sportovních akcí do „Kalendáře akcí“ města Uherský Brod. Ten se nachází na Informačním a turistickém portálu
města.
Cílem je efektivně informovat obyvatele Uherského Brodu a blízkého okolí o sportovních událostech, akcích,
soutěžích a naplno využít potenciálu tohoto komunikačního kanálu.
sportovních aktivitách. Tyto příspěvky by měly podobu individuální mimořádné dotace.
Toto opatření má opakující se charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo
docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2020

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:

Investiční výdaje města:

Bez dopadu

Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Funkční a aktualizovaný "Kalendář akcí" města Uherský Brod, jenž bude dobře přístupný veřejnosti.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019

6.2 Prioritní osa 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategické cíle města Uherský Brod v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 2: Podpora
organizovaného a výkonnostního sportu a konkrétní opatření jsou navrženy na základě jednání pracovní
skupiny konaného dne 9. 7. 2019 a jsou prezentovány v samostatných přehledových tabulkách č. 22 až 25.
Ke každému opatření jsou určeny prostředky z rozpočtu města (pokud jsou známy), které jsou nezbytné
k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel opatření a předpokládaný termín zahájení realizace
opatření.
Jedná se o strategické cíle:
•

2.1: Podpora rozvoj sportovních organizací;

•

2.2: Podpora sportovních akcí;

•

2.3: Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců.
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Tabulka 22 Strategický cíl 2.1 Podpora rozvoje sportovních organizací
Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.1: Podpora rozvoje sportovních organizací
Opatření č. 2.1.1: Materiální a nemateriální podpora sportovních organizací
Město Uherský Brod si uvědomuje nepostradatelný význam sportovních organizací, jež utváří nabídku sportovních
aktivit a podporuje sportovní organizace prostřednictvím přímé materiální podpory. Dotace z rozpočtu města
jsou poskytovány na základě žádostí na pravidelnou celoroční činnost sportovních spolků, na mimořádnou
jednotlivou sportovní činnost (sportovní akce – opatření 2.2.1 a 2.2.2) a za dosažení mimořádných úspěchů
v uplynulém soutěžním období (viz opatření 2.3.1: Odměňování významných sportovních úspěchů).
Záměrem města je i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí na
území města, a tuto podporu držet alespoň na současné úrovni tak, aby nedocházelo k ohrožení kvality a kvantity
nabízených sportovních aktivit16.
Kromě materiální podpory je Uherský Brod připraven podpořit sportovní organizace také podporou
nemateriálního charakteru, zejména pak propagací sportovních organizací prostřednictvím městských
sdělovacích kanálů, zajištěním metodické podpory nebo poskytováním sportovní infrastruktury v majetku města
uherskobrodským sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek (viz dále).
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
5 900 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

Výše finančních prostředků alokovaných podporu sportovních organizaci.
Počet podpořených sportovních organizací.

Opatření č. 2.1.2: Poskytování městských sportovišť sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek
Sportoviště ve vlastnictví města jsou v řadě případů sportovním organizacím poskytována za zvýhodněných
(netržních) podmínek, a to prostřednictvím nájemního nebo výpůjčního vztahu. Uherský Brod má za cíl i nadále
svou sportovní infrastrukturu poskytovat sportovním organizacím za takových podmínek, které umožní další
rozvoj nabídky a kvality sportovních aktivit.
Město i nadále plánuje pokračovat v této formě podpory, tj. krýt výdaje, které jsou spojené s užíváním sportovní
infrastruktury uherskobrodskými sportovními spolky a sdruženími bez nároku na uhrazení tržní ceny nájemného.
Veškeré běžné výdaje spojené s poskytováním městských sportovišť sportovním organizacím, jsou zahrnuty do
výdajů města na běžnou údržbu městských sportovišť.
Termín realizace:
Probíhající

16

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Součástí běžné údržby
sportovní infrastruktury

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Resp. finanční podporu navyšovat spolu s růstem cen tak, aby se reálná finanční podpora nesnížila.
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Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.1: Podpora rozvoje sportovních organizací
Indikátor plnění:
•

Neměřitelné

Opatření č. 2.1.3: Zajištění metodické podpory sportovních organizací
Město Uherský Brod má za cíl posilovat metodickou podporu sportovních organizací tak, aby se sportovní
organizace mohly primárně soustředit na samotnou sportovní činnost a nedocházelo k problémům sportovních
klubů s čerpáním finančních prostředků z národních zdrojů. Za tímto účelem město uvažuje o vymezení části
kapacity některého z věcně odpovědných pracovníků tak, aby tento pracovník zastával funkci referenta v oblasti
rozvoje sportu, který by měl na starosti koordinaci sportovních akcí (aktualizace sportovního kalendáře), dotační
politiku, svolávání sportovní komise apod. Jeho úkolem by byla komunikace se sportovními organizacemi,
metodická podpora v oblasti čerpání finančních prostředků na celoroční činnost, na pořádání sportovních akcí
nebo na rekonstrukce či výstavby vlastních sportovních zařízení z národních zdrojů, ESIF apod.
Náplní práce referenta v oblasti rozvoje sportu by dále byl monitoring vytíženosti uherskobrodských sportovišť
(viz opatření 3.3.1 Monitoring a řízení vytížení sportovní infrastruktury).
Město Uherský Brod má za cíl minimálně prověřit, zda by některému z věcně odpovědných pracovníků bylo možné
tuto agendu přidělit, nebo zda by bylo nutné zřídit nové pracovní místo. V obou případech lze uvažovat o vytížení
kapacity daného pracovníka na úrovni – 0,3 plného pracovního úvazku.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
60 tis. – 90 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Neměřitelné

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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Tabulka 23 Strategický cíl 2.2 Podpora sportovních akcí
Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.2: Podpora sportovních akcí
Opatření č. 2.2.1: Podpora (materiální i nemateriální) vrcholových sportovních akcí regionálního
a nadregionálního rozsahu
Cílem města Uherský Brod je podpora významných sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu.
Vrcholné sportovní akce významně přispívají k propagaci sportu, ale i k rozvoji žádoucí spolupráce různých
sportovně-zainteresovaných subjektů, a to jak na místní úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci. Vrcholné
sportovní akce přispívají ke zviditelnění města, mohou přilákat potenciální investory a zvyšují atraktivitu města,
stejně tak jako celého regionu.
Kromě přímé materiální podpory má město Uherský Brod za cíl podpořit konání těchto akcí i formou nemateriální
podpory, a to: propagací sportovních akcí prostřednictvím městských sdělovacích kanálů, spoluprací v oblasti
zajištění kontroly dopravy a bezpečnosti, spoluprací v oblasti poskytování sportovní infrastruktury v majetku
města apod.
Nemateriální podpora vrcholových sportovních akcí a míra zapojení ze strany města je závislá na zkušenostech
města s daným pořadatelským subjektem, významem a tradicí sportovní akce. Je zřejmé, že realizace tohoto
opatření je mimo přímou podporu pořádajícího subjektu spojena i s dalšími náklady (osobní náklady, energie
apod.), které se promítají do různých kapitol rozpočtu.
Záměrem města je i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí na
území města, a tuto podporu držet alespoň na současné úrovni tak, aby nedocházelo k ohrožení kvality a kvantity
nabízených sportovních aktivit17.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:

Investiční výdaje města:

200 tis. Kč18

Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

17
18

Počet konaných významných sportovních akcí.
Výše finančních prostředků alokovaných na podporu významných sportovních akcí.

Resp. finanční podporu navyšovat spolu s růstem cen tak, aby se reálná finanční podpora nesnížila.
Společná finanční alokace v rámci opatření 2.2.1 a 2.2.2.
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Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.2: Podpora sportovních akcí
Opatření č. 2.2.2: Podpora (materiální i nemateriální) běžných jednorázových/opakujících se sportovních
akcí
Kromě podpory vrcholových akcí (viz opatření výše) je cílem Uherského Brodu podporovat běžné
jednorázové/opakující se sportovní akce lokálního rozsahu (sportovní akce a menší turnaje pořádané primárně
sportovními organizacemi).
Kromě přímé materiální podpory má město Uherský Brod za cíl v případě zájmu pořádajícího subjektu podpořit
konání těchto akcí i formou nemateriální podpory, a to: propagací sportovních akcí prostřednictvím městských
sdělovacích kanálů nebo spoluprací v oblasti poskytování sportovní infrastruktury v majetku města. Finanční
prostředky na podporu sportovních akcí jsou aktuálně alokovány v rámci příspěvku na pravidelnou celoroční
činnost a na jednotlivou sportovní činnost a jednorázovou sportovní akci místního a regionálního významu.
Záměrem města je i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí na
území města, a tuto podporu držet alespoň na současné úrovni tak, aby nedocházelo k ohrožení kvality a kvantity
nabízených sportovních aktivit19.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Investiční výdaje města:

200 tis. Kč20

Město Uherský Brod

Bez dopadu

Indikátor plnění:
•
•

Počet konaných běžných sportovních akcí.
Výše finančních prostředků alokovaných na podporu běžných sportovních akcí.

Opatření č. 2.2.3: Prezentace
a nadregionálního rozsahu

města

prostřednictvím

sportovních

akcí

lokálního,

regionálního

Město Uherský Brod usiluje o efektivní prezentaci města prostřednictvím sportovních akcí regionálního
i nadregionálního významu. Sportovní události, akce a soutěže zvyšují celkovou atraktivitu města, ale i celého
regionu, a přináší mnoho pozitivních synergických efektů. Propagačně-motivační sportovní akce jsou významné
z důvodu zatraktivnění pohybových aktivit pro různé věkové kategorie, zapojení co největšího počtu občanů do
pohybových aktivit, rozvoje spolupráce jednotlivých sportovně zainteresovaných subjektů na úrovni horizontální
i vertikální spolupráce atp.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Pořádající subjekty

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Neměřitelné

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019

19
20

Resp. finanční podporu navyšovat spolu s růstem cen tak, aby se reálná finanční podpora nesnížila.
Společná finanční alokace v rámci opatření 2.2.1 a 2.2.2.
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Tabulka 24 Strategický cíl 2.3 Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců
Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.3: Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců
Opatření č. 2.3.1: Odměňování významných sportovních úspěchů
Město Uherský Brod pravidelně vyhlašuje a oceňuje nejlepší sportovce. Významnými akcemi v tomto směru jsou
akce „Sportovec roku“ (jednou za dva roky) a „Žákovská a studentská sportovní liga“ (každoročně). Na těchto
akcích dochází k ocenění sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, školských učitelů a dětí uherskobrodských
základních a středních škol. Tyto akce mají významný společenský přesah.
Každoročně jsou významné sportovní úspěchy oceňovány prostřednictvím „Ocenění nejlepších sportovců
základních a středních škol v Uherském Brodě“. V rámci tohoto ohodnocení jsou posuzování jednotlivci ze
základních a středních škol, sportovci ze sportovních družstev či učitelé.
Město Uherský Brod má za cíl i nadále pokračovat v odměňování významných sportovních výkonů jednotlivců či
sportovních oddílů, které svou činností přispívají ke zvýšení povědomí o sportu, zvyšují prestiž sportu ve městě
a jdou dobrým příkladem ostatním. Jedná se také o vhodný nástroj interkulturní výchovy, kdy sport přispívá ke
snižování sociálních rozdílů a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportovních aktivit je vhodné
opakovaně využívat pro integraci všech sociálních skupin.
Významné úspěchy město rovněž oceňuje prostřednictvím dotačního programu části „C“, tedy dotacemi za
dosažení mimořádných úspěchů v uplynulém kalendářním roce.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Méně než 50 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Realizace akcí „Sportovec roku“, „Žákovská a studentská sportovní liga“, popřípadě dalších.

Opatření č. 2.3.2: Podpora vrcholových sportovců
Město Uherský Brod má za cíl podporovat sportovce, kteří se účastní vrcholových sportovních akcí, jejichž
úspěchy mohou významně přispět ke zvýšení atraktivity a zviditelnění města na mapě České republiky.
Reprezentace České republiky a města Uherský Brod může podněcovat další, sportovně aktivní obyvatele k rozvoji
pohybových aktivit.
Opatření se může skládat z řady aktivit materiální (např. úhrada cestovného nebo nákladů na ubytování)
i nemateriální povahy (např. poskytování sportovní infrastruktury za účelem tréninku). Město Uherský Brod již
vrcholové sportovce podporuje a má za cíl je podporovat i nadále. Vrcholoví sportovci jsou podporování
prostřednictvím dotačního programu části „C“, tedy dotacemi za dosažení mimořádných úspěchů v uplynulém
kalendářním roce21.
Termín realizace:
Probíhající

21

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Méně než 50 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

V roce 2016 byla například prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořena reprezentace oddílu v judu.

Stránka | 90
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod

Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.3: Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců
Indikátor plnění:
•
•

Počet podpořených vrcholových sportovců.
Výše finančních prostředků alokovaných na podporu vrcholných sportovců.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019

Tabulka 25 Strategický cíl 2.4 Medializace sportovních aktivit
Prioritní osa č. 2: Podpora organizovaného a výkonnostního sportu
Strategický cíl č. 2.4: Medializace sportovních aktivit
Opatření č. 2.4.1: Podpora a organizace propagačně-motivačních sportovních akcí a aktivit
Propagačně-motivační sportovní akce jsou účinným nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů do
pravidelných sportovních aktivit. Město Uherský Brod se v tomto ohledu chce primárně zaměřit prostřednictvím
tohoto opatření na děti a mládež, kdy záměrem je pravidelné pořádání sportovního dne určeného pro tuto cílovou
skupinu za účelem prezentace sportovních klubů a náboru nových členů.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Sportovní organizace

Běžné výdaje města:
Méně než 50 tis. Kč

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Realizace, popřípadě počet realizovaných propagačně-motivačních sportovních akcí.

Opatření č. 2.4.2: Medializace sportovních organizací aktivně působících ve městě
Cílem tohoto opatření je efektivně přinášet informace ohledně sportovních organizací a nabídky sportovních
aktivit ve městě Uherský Brod směrem k občanům. Opatření se skládá z následujících aktivit:
•

propagace sportovních aktivit a sportovních organizací;

•

pravidelná aktualizace nástěnek a poutačů přímo u sportovišť;

•

prezentace sportovní nabídky na městem spravovaných webových stránkách a sociálních sítích.

Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Neměřitelné.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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6.3 Prioritní osa 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategické cíle města Uherský Brod v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 3: Zajištění kvalitní
sportovní infrastruktury a jejím náležitým opatřením, která jsou navržena na základě jednání pracovní
skupiny konaného dne 9. 7. 2019, jsou prezentovány v tabulkách č. 26 až 28. Ke každému opatření jsou určeny
prostředky z rozpočtu města (pokud jsou známy), které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je
navržen nositel opatření a předpokládaný termín zahájení realizace opatření.
Jedná se o strategické cíle:
•

3.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť;

•

3.2: Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras;

•

3.3: Efektivní řízení sportovní infrastruktury.

Tabulka 26 Strategický cíl 3.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť
Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť
Opatření č. 3.1.1: Výstavba venkovního zábavního bazénu (u CPA Delfín)
Výstavba venkovních bazénů u akvaparku Delfín je dlouhodobou prioritou města Uherský Brod. Důležitost tohoto
investičního záměru dokládá i realizované šetření mezi obyvateli města (2014), kteří v oblasti sportu spatřovali
největší problém právě v nevyhovujícím letním koupališti, které je za hranou své životnosti a vyžaduje neustálé
výdaje na opravy. Sportoviště je spravováno prostřednictvím příspěvkové organizace města CPA Delfín.
Nové koupaliště by mělo vytvořit ideální podmínky pro trávení volného času v letních měsících. Zařízení by mělo
být vybaveno zábavními bazény (cca 700 m2) s vodními tryskami, skokanskou věží, skluzavkami, masážními
hlavicemi, brouzdalištěm pro děti (cca 170 m2) a dalšími atrakcemi.
Tento investiční záměr by měl být realizován mezi lety 2020-2022, přičemž předpokládané investiční výdaje
tohoto opatření jsou 78 mil. Kč bez DPH. Město Uherský Brod v souvislosti s tímto záměrem připravuje další dva
projekty, a to výstavbu poschoďového parkoviště (28 mil. Kč bez DPH) a realizaci energetického centra
(10 mil. Kč vč. DPH). Projekt na výstavbu venkovních bazénů a navazující projekty budu plně hrazeny městem.
V roce 2018 byly náklady na provoz letního koupaliště 1 165 tis. Kč. V tomto kontextu lze uvažovat, že v případě
výstavby moderního koupaliště by mohlo dojít ke snížení běžných výdajů na údržbu a provoz tohoto sportovního
zařízení. Běžné roční výdaje města budou upřesněny.22
Termín realizace:
2020-2022

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
CPA Delfín

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
95 000 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

22

Realizace.

Projekt je veden jako projektový/investiční záměr č. 71.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť
Opatření č. 3.1.2: Výstavba venkovního sportovně volnočasového areálu (u ZŠ Na Výsluní)
Město Uherský Brod má za cíl vybudovat venkovní sportovně-volnočasový areál u ZŠ Na Výsluní. Aktuálně
je projekt ve fázi zpracované projektové studie, prostřednictvím které je plánováno vybudování 2 tréninkových
fotbalových hřišť. Město vzhledem k nedostatku krytých sportovišť, zejména v zimním období (viz kapitola
4.4 Analýza vytíženosti sportovišť), uvažuje nad vybudováním jednoho fotbalového hřiště a sportovní haly.
Předpokládané investiční výdaje na výstavbu dvou fotbalových hřišť dosahují hodnoty 24 mil. Kč (z toho 16 mil.
Kč dotace a 8 mil. Kč vlastní finanční prostředky města Uherský Brod). V případě výstavby krytého sportoviště by
město uherský Brod uvažovalo o výstavbě lehké sportovní haly (o přibližných venkovních rozměrech 44 x 23 m).
Celkové náklady města na realizaci tohoto řešení jsou odhadovány na 14,5 mil Kč vč. DPH23.
Termín realizace:
2022-2023

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
MŠMT24

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
16 000 tis. Kč 25 /
14 500 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.1.3: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Pod Vinohrady
Předmětem tohoto opatření je rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Pod Vinohrady. Tuto základní školu ve
školním roce 2018/2019 navštěvovalo 465 žáků a její sportoviště jsou intenzivně využívána nejen v rámci hodin
tělesné výchovy, ale také v odpoledních hodinách uherskobrodskými sportovními organizacemi a širokou
veřejností. Současný sportovní areál ZŠ Pod Vinohrady je na hranici své životnosti a přestává být vyhovující pro
výkon pohybových aktivit. Z toho důvodu je cílem města zrekonstruovat tuto sportovní infrastrukturu, přičemž
očekávané investiční výdaje spojené s realizací tohoto opatření jsou ve výši cca 8 mil. Kč.
Termín realizace:
2020-2021

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
ZŠ Pod Vinohrady

Běžné výdaje města:
Součást běžných výdajů na
provoz školský zařízení

Investiční výdaje města:
8 000 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

23
24
25

Realizace.

Město Uherský Brod.
Případně jiné subjekty poskytující dotaci na výstavbu těchto sportovních infrastruktur.
Není započtena výše očekávané dotace.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť
Opatření č. 3.1.4: Průběžná rekonstrukce a modernizace sportovišť a dětských hřišť
Ve městě Uherský Brod je více než 60 drobných sportovišť a dětských hřišť (viz podkapitola 4.3.1 Sportovní
infrastruktura v majetku města). Tato zařízení jsou spravována městskou příspěvkovou organizací Technické
služby města Uherský Brod. S převážnou většinou těchto sportovišť město Uherský Brod počítá i v budoucnu a má
za cíl jejich průběžnou revitalizaci, aby nedošlo k jejich morálnímu ani technickému zestárnutí. Na rekonstrukci,
modernizaci a revitalizaci této sportovní infrastruktury město Uherský Brod plánuje ze svého rozpočtu vyčlenit
1 mil. až 1,2 mil. Kč ročně, popřípadě využít vícezdrojového financování v případě, že bude k dispozici
odpovídající dotační program.
Nejbližší akcí spojenou s tímto opatřením je rekonstrukce dětského hřiště „U Plynárny“, a to v rámci projektu
regenerace sídliště Pod Vinohrady (6. etapa). Celkové náklad na rekonstrukci dětského hřiště jsou cca 1 mil. Kč,
přičemž město se opakovaně snaží získat dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, a to na celý projekt
regenerace sídliště (očekávaný celkový náklad 12.5 mil. Kč). Dotace by mohla pokrýt 50 % nákladů celého
projektu, tedy i dětského hřiště.
V dalších letech jsou prioritně v plánu rekonstrukce hřišť – „Na Dlouhých I“ a „Jabloňová“, v celkové hodnotě
investice 910 tis. Kč vč. DPH.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Město Uherský Brod
TSUB, p.o.

Součást běžných výdajů
TSUB, p.o.

Investiční výdaje města:
1 000 tis. Kč – 1 200 tis.
Kč

Indikátor plnění:
•

Počet zrekonstruovaných a zmodernizovaných sportovišť a dětských hřišť.

Opatření č. 3.1.5: Rozšíření dopravního hřiště (II. etapa)
Toto sportovně naučné zařízení bylo vybudováno městem Uherský Brod v roce 2008. V roce 2018 byla dokončena
I. etapa jeho rekonstrukce a rozšíření, II. etapa zaměřená na doplňkové volnočasové aktivity různých

věkových kategorií zahrnující dětské hřiště, fitness prvky a bike park je plánována na roky 2022-2023.
Spravuje jej Základní škola Na Výsluní Uherský Brod. Je využíváno v rámci výuky dopravní výchovy žáky
mateřských a základních škol. Zejména v odpoledních hodinách je pak otevřené pro veřejnost. Význam tohoto
areálu je o to větší, že dopravní hřiště slouží celému spádovému obvodu ORP. Infrastruktura je tak dostupná dle
potřeb všem spádovým školám.
Město Uherský Brod kalkuluje odhadované investiční výdaje na 1,7 mil. Kč. 26 V rámci druhé etapy má dojít
k vytvoření nabídky doplňkových volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie zahrnující dětské hřiště,
fitness prvky a bike park. Toto opatření bezprostředně navazuje na I. etapu tohoto projektu (celkové náklady I.
etapy byly 4 mil. Kč, dotace Zlínského kraje byla 1,7 mil. Kč), kdy došlo k rozšíření areálu z 800 m2 na více než
2000 m2, zvětšení některých křižovatek tak, aby došlo ke zvýšení kapacity pro více dětí, instalaci řady prvků
svislého a vodorovného dopravního značení apod.

26

Projekt má zpracovanou kartu projektového/investičního záměru.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovišť
Termín realizace:
2022-2023

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Součást běžných výdajů na
provoz školský zařízení

Investiční výdaje města:
1 700 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.1.6: Finanční podpora sportovních organizací za účelem údržby, rekonstrukce a modernizace
jejich sportovních zařízení
Město Uherský Brod formou finanční podpory dlouhodobě podporuje rozvoj sportovní infrastruktury, která není
v majetku města, ale je spravována a vlastněna uherskobrodskými sportovními organizacemi. Město má za cíl
i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí na území města.
Záměrem je tuto podporu udržet minimálně na stávající úrovni tak, aby bylo možné stabilizovat, popřípadě dále
rozvíjet kvalitu sportovní infrastruktury ve městě Uherský Brod.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Součástí opatření 2.1.1

Investiční výdaje města:
Součástí opatření 2.1.1

Indikátor plnění:
•

Finanční alokace na podporu sportovních organizací za účelem údržby, rekonstrukce a modernizace
jejich sportovních zařízení.

Opatření č. 3.1.7: Výstavba discgolfového hřiště
Město Uherský Brod by rádo poskytlo a vytvořilo vhodné podmínky pro nové formy sportovně volnočasových
aktivit. Discgolf je aktuálně velmi populárním sportem, který kombinuje prvky frisbee a golfu. Realizace opatření
je spojena s investičním výdajem na instalaci disgolfových košů a drobné úpravy terénu ve výši cca 314 tis. Kč.
Provoz sportoviště je spojen s nízkými běžnými výdaji na sečení trávy a drobné údržbové práce a opravy.
Termín realizace:
2024

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Méně než 10 tis. Kč

Investiční výdaje města:
314 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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Tabulka 27 Strategický cíl 3.2 Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek
a cyklotras
Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.2: Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
Opatření č. 3.2.1: Výstavba cyklostezky Uherský Brod – Vlčnov
Dlouhodobým cílem města je propojit Uherský Brod s obcí Vlčnov cyklostezkou. Za tímto účelem bylo uzavřeno
Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby „Cyklostezka Uherský Brod – Vlčnov“.
Navrhovaná trasa cyklostezky začíná v Uherském Brodě v lokalitě Bajovec, pokračuje podél řeky Olšavy,
k překonání komunikace I/50 využívá podjezdu, kterým vede stávající polní cesta kolem trafostanice a končí 50
m po příjezdu do obce Vlčnov. Polohově má být stezka vedena od podjezdu pod komunikací I/50 víceméně podél
komunikace II/495 v místě navrhovaných komunikací v rámci komplexních pozemkových úprav na vedlejších
cestách v katastrálním území Uherského Brodu a Havřic.27
Odhadované celkové náklady Brodské části cyklostezky v celkové délce jsou od 22 mil. Kč vč. DPH. Město usiluje
o získání dotace z SFDI v rozsahu 85 % způsobilých výdajů. Další možností je zajistit finanční prostředky ze
Státního pozemkového úřadu. V současné chvíli má město Uherský Brod na jmenovanou investiční akci vyčleněno
v rozpočtovém výhledu na rok 2020 0,550 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace.
Termín realizace:
2020 - projekt
2022

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Obec Vlčnov

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
22 000 tis. Kč28

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.2.2: Výstavba cyklostezky Uherský Brod – Prakšice
Dalším významným cílem města Uherský Brod v oblasti rozvoje cyklodopravy je výstavba cyklostezky na trase
Uherský Brod – Prakšice (součást programového prohlášení). Město by rádo v tomto směru vybudovalo zpevněnou
stezku pro pěší a cyklisty, která zajistí bezpečné propojení Uherského Brodu s Prakšickou cyklostezkou.
Uherský Brod má na realizaci cyklostezky do Prakšic vyčleněno celkem 4 mil. Kč pro rok 2022. Odhadované
celkové náklady investice jsou 7 mil. Kč. Město usiluje o získání dotace z SFDI v rozsahu 85 % způsobilých výdajů.
Termín realizace:
2022

Nositel opatření:
Město Uherský Brod
Obec Prakšice

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
7 000 tis. Kč29

Indikátor plnění:
•

27
28
29

Realizace.

Projekt je veden jako projektový/investiční záměr č. 41.
Společná finanční alokace na realizaci opatření 3.2.1 a 3.2.2.
Dtto.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.2: Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
Opatření č. 3.2.3: Výstavba cyklotrasy Uherský Brod – Drslavice
Město Uherský Brod má dále za cíl společně s obcí Drslavice vytvořit cyklotrasu, která by jmenované obce
spojovala. Tento úsek má být vybudován jako součást plánu společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav. Jedná se o změnu polních cest DC16 a VC17 na asfaltový povrch, kdy by je bylo následně
možné využít jako cyklotrasu. Celková předpokládaná délka je 984 m. Předmětné cesty budou navazovat na
stejně upravené polní cesty v katastrálním území Drslavice. V Uherském Brodě cyklotrasa naváže v místě
železniční stanice Havřice na panelovou cestu (Havřická NS) vedoucí přes řeku Olšavu a dále. Finanční dopad ani
termín realizace daného opatření není v době přípravy Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod bude
upřesněn na základě projektových prací – zpracovává Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“).
Termín realizace:
Bude upřesněno

Nositel opatření:

Běžné výdaje města:

Město Uherský Brod
Obec Drslavice

Bez dopadu

Investiční výdaje města:
Bude upřesněno

SPÚ
Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.2.4: Výstavba cyklochodníku v ulici Pod Valy
Město Uherský Brod má dále v plánu výstavbu cyklochodníku v ulici Pod Valy, kolem firmy Česká Zbrojovka, a.s.
a dále směrem na Havřice, která by zajistila vyšší bezpečnost pěších a cyklistů. Ambicí tohoto opatření je rovněž
vyšší využití bezmotorové dopravy při cestě do zaměstnání či školy.30 Opatření je součástí projektu Uherský Brod
– ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru.
Město Uherský Brod předpokládá spolufinancování ze SFDI ve výši 85 % na způsobilé výdaje projektu.
Termín realizace:
2022

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
6 500 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.2.5: Výstavba cyklotras centrem města Uherský Brod
Cílem tohoto opatření je vybudování komplexní sítě cyklostezek a cyklotras, které budou procházet centrem
města. Mezi aktivity náležící tomuto opatření lze zařadit propojování cyklostezek vedoucích do města, vytváření
cyklopiktogramů a další opatření za účelem zkvalitnění cyklistické dopravy centrem města. Na toto opatření je
aktuálně vyčleněno z rozpočtu města 200 tis. Kč ročně. Město chce dosáhnout realizací tohoto opatření vyššího
využívání bezmotorové dopravy k pohybu centrem města (průnik s ostatními opatřeními náležícími tomuto
strategickému cíli) a rozvíjet zájem o zdravý životní styl.

30

Projekt je veden jako projektový/investiční záměr č. 279.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.2: Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
200 tis. Kč/rok

Investiční výdaje města:
Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.2.6: Výstavba mimoúrovňové pěší/cyklo komunikace spojující oblast U Žlebu – U Porážky
Za účelem zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizace dopravního propojení
bude projekčně připravována výstavba komunikace pro automobilovou dopravu, jejíž součástí bude i komunikace
pro pěší a cyklisty. Jedná se o mimoúrovňovou komunikaci propojující ulice U Žlebu a U Porážky, překonávající
železniční trať a místní komunikaci Pod Valy. Celkové předpokládané náklady akce jsou 200 mil. Kč. Odhadované
výdaje města přímo na vybudování komunikace pro pěší a cyklisty jsou ve výši 41,5 mil. bez DPH.
Realizací tohoto opatření dojde ke snížení bariér jednak pro cyklisty, ale především pro osoby s omezenou
schopností pohybu a osoby s dětskými kočárky. Město Uherský Brod bude usilovat o získání dotace ze SFDI na
výstavbu komunikací v místech křížení ve výši až 85 % způsobilých výdajů.
Termín realizace:
2024

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
50 215 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Opatření č. 3.2.7: Výstavba pěší/cyklo lávky od Slováckého náměstí do centra města Uherský Brod
Výstavbou lávky pro pěší a cyklisty ze Slováckého náměstí k Hotelu U Brány dojde k dokončení poslední,
tj. III. etapy a k absolutnímu propojení sídliště Olšava s centrem města Uherský Brod. Projekt tak navazuje na
již vybudované lávky pro pěší Všezvěd a Všudybud. Realizace lávky je však podmíněna vybudováním patrového
parkoviště v místě současného parkoviště na Slováckém náměstí, jehož stavba je v plánu do roku 2022. Účelem
této investiční akce je zajištění bezpečnějšího pohybu obyvatel ve městě včetně cyklistů, zkvalitňování
veřejného prostranství a optimalizace dopravního propojení. Dle zpracované studie, jež pracuje s rozměry lávky
o délce 246 m a šířce 3,5 metru, jsou odhadované výdaje na realizaci tohoto investičního záměru ve výši 61,5
mil. bez DPH.
Město Uherský Brod se bude snažit získat dotaci ze SFDI ve výši až 85 % způsobilých výdajů na realizaci této
investiční akce.
Termín realizace:
2024

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bez dopadu

Investiční výdaje města:
74 415 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.
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Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.2: Výstavba volnočasového areálu a dokončení sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
Opatření č. 3.2.8: Další rozvoj a zvýšení atraktivity sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
(vč. podpory elektromobility)
Město Uherský Brod má v plánu zvyšovat atraktivitu, bezpečnost, značení a obecně kvalitu současné sítě
cyklostezek a turistických cest (např. revitalizovat odpočívadla pro cyklisty, instalovat uzamykatelné stojany na
kola na strategických místech ve městě a jeho blízkém okolí, instalovat dobíjecí stanice pro elektrokola apod.).
Veškeré tyto aktivity mají přispět k rozvoji mobility a zdravého životního stylu obyvatel. Síť turistických cest,
cyklostezek a cyklotras by rovněž měla zohledňovat možná napojení na ostatní typy dopravy (např. osobní linková
doprava) a vést v blízkosti přírodních, kulturních a historických atraktivit, nebo propojovat strategická
(frekventovaná) místa.
Rozšiřování cyklistické sítě mj. závisí na možnostech financování z národních dotačních programů nebo ze
Státního fondu dopravy a infrastruktury, který přispívá na výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo na
zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. V roce 2019 bylo možné z rozpočtu SFDI poskytnout příspěvek
na vybranou akci do maximální výše 85 % z celkových uznatelných nákladů na stavební části akce.
Termín realizace:
2024

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
Bude upřesněno

Indikátor plnění:
•

Počet realizovaných aktivit.

Opatření č. 3.2.9: Realizace relaxační a odpočinkové zóny – řeka Olšava
Jedním z dlouhodobých plánů města Uherský Brod je příprava a realizace relaxační a odpočinkové zóny v okolí
řeky Olšavy, jež je místem vhodným pro rekreační vycházky. Pro podporu životního prostředí město Uherský Brod
realizuje a bude dále realizovat připravovaný koncept zelených cest v období 2018-2022, který má sloužit
k zpřístupnění krajiny města Uherský Brod pěším turistům, udržitelně propojovat město s okolní krajinou,
doplňovat a dále pečovat o zeleň či soustavně realizovat nové odpočinkové zóny.
Očekávané výdaje města Uherský Brod v letech 2021 a 2022 spojené s touto akcí jsou na úrovni 2 500 tis. Kč.31
Termín realizace:
2022

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:
Bude upřesněno

Investiční výdaje města:
2 500 tis. Kč

Indikátor plnění:
•

Realizace.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019

31

Město Uherský Brod. Střednědobý výhled rozpočtu Města Uherský Brod pro období 2019-2023 - aktualizace září 2019
[online]. [cit. 2019-10-21]. https://www.ub.cz/Public/docs/rozpocet/2019/SVR_2019-01.pdf.
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Tabulka 28 Strategický cíl 3.3 Efektivní řízení sportovní infrastruktury
Prioritní osa č. 3: Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury
Strategický cíl č. 3.3: Efektivní řízení sportovní infrastruktury
Opatření č. 3.3.1: Monitoring a řízení vytížení sportovní infrastruktury
Město Uherský Brod usiluje o efektivní monitoring vytížení sportovní infrastruktury. Tato data jsou klíčovým
faktorem s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích procesů města a efektivní dotační politiku v oblasti rozvoje
sportu. Město Uherský Brod sbírá informace o vývoji a segmentaci členských základen sportovních organizací.
Tyto informace jsou pro město podstatné z hlediska udělování dotací na činnost jednotlivých sportovních
subjektů. Město tímto způsobem může stanovit objektivní indikátory plnění definovaných cílů, sledovat
dlouhodobý vývoj sportovní participace, popřípadě zapojení specifických skupin obyvatelstva, a tyto indikátory
objektivně vyhodnocovat.
Záměrem tohoto opatření je sledovat vytížení sportovní infrastruktury tak, aby došlo k jejímu optimálnímu
vytížení v průběhu dne, týdne a celého roku. Pravidelný monitoring umožní identifikovat nedostatečně
vytěžovaná sportoviště, nebo naopak přetěžovaná zařízení, jejichž nabídka je nedostatečná. Cílem je rozvinout
a zkvalitnit rozhodovací procesy města v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury. Implementace opatření není
spojena s finančními náklady.
Analýzu vytíženosti sportovních zařízení k roku 2019 lze nalézt v kapitole 4.4 tohoto koncepčního dokumentu.
Tato data by měla být pravidelně monitorována a aktualizována s roční frekvencí. Toto opatření má opakující se
charakter (nejedná se o jednorázovou aktivitu) a k jeho naplňování by mělo docházet průběžně (každoročně).
Termín realizace:
2019 a dále

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:

Investiční výdaje města:

Bez dopadu

Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Vytvoření každoročního reportu sledujícího vytíženost uherskobrodské sportovní infrastruktury.

Opatření č. 3.3.2: Podpora vyšší otevřenosti školních sportovních hřišť
Uherský Brod má za cíl ve spolupráci se školskými zařízeními efektivně využívat kapacity sportovní infrastruktury
škol a školských zařízení. Záměrem města je plně využít potenciálu této sportovní infrastruktury, a to jak v letním
(prázdninovém provozu), tak při realizaci volnočasových, sportovních a relaxačních aktivit v sídlech s večerním
provozem či o víkendech.
Realizace tohoto opatření je spojena s přímými náklady města na správu tělovýchovných prostor a venkovních
sportovních hřišť (osobní náklady na správce školy, energie apod.). Sportoviště náležící vybraným školským
zařízením jsou již nyní např. o víkendech v omezeném provozu otevřena veřejnosti.
Termín realizace:
Probíhající

Nositel opatření:
Město Uherský Brod

Běžné výdaje města:

Investiční výdaje města:

Součást příspěvků na
provoz školských zařízení

Bez dopadu

Indikátor plnění:
•

Počet školních sportovišť zpřístupněných veřejnosti a sportovním organizacím.

Zdroj: Výstup z jednání pracovních skupin konaných ve dnech 9. 7. 2019 a 15. 10 2019
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7. IMPLEMENTACE A EVALUACE PLNĚNÍ PLÁNU
7.1 Způsob monitoringu a evaluace
Na základě schválené Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod příslušnými statutárními orgány města
bude pověřena osoba zodpovědná za monitoring a evaluaci plnění Koncepce rozvoje sportu města Uherský
Brod. Hlavním nástrojem implementace budou akční plány. Každý akční plán bude vždy formulován na jeden
kalendářní rok a bude operativně upřesňovat opatření, která mají být s ohledem na ekonomické možnosti
města, dotační programy a jiné faktory realizovaná v daném kalendářním roce. V tomto kontextu by akční
plány měly být vždy v přímém souladu se střednědobým výhledem rozpočtu města Uherský Brod tak, aby bylo
zajištěno financování plánovaných investičních akcí. Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod vznikala
v souladu s aktuálními střednědobými výhledy rozpočtu města Uherský Brod a je nutné, aby naopak budoucí
střednědobé rozpočtové výhledy braly v potaz opatření (vč. očekávaného termínu realizace) definovaná touto
koncepcí. Ke každému opatření investiční povahy by pak měly vzniknout karty investičních záměrů, dle
zaběhlé praxe města Uherský Brod.
Schéma prezentuje ilustrativní podobu navrhovaného procesu implementace definovaných opatření.
Obrázek 9 Schéma procesu implementace definovaných opatření

Zdroj: Vlastní zpracování
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Kontrolu řádného plnění aktivit vymezených akčním plánem bude mít v gesci osoba pověřená příslušným
statutárním orgánem města, tj. Zastupitelstvem města Uherský Brod. Každý rok dojde k vyhodnocení tohoto
akčního plánu, jeho aktualizaci s ohledem na nové skutečnosti a formulaci akčního plánu pro rok následující.
Součástí vyhodnocení akčního plánu bude vyhodnocení ukazatelů plnění, kdy tyto indikátory jsou vždy
uvedeny ke každému opatření této koncepce.
Akční plán bude obsahovat informace o tom, jaké aktivity již byly realizovány, v jakém stavu jsou právě
realizované aktivity, jaké aktivity jsou připravovány, a jaké plánované aktivity nemohly být oproti původnímu
plánu realizovány. Zároveň je s ohledem na aktuálnost nutná průběžná revize navrhovaných opatření. Výše
uvedený proces může vést k úpravám stávajících aktivit či navržení aktivit nových v závislosti na nových
skutečnostech. Akční plán na rok 2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.
Harmonogram upravující četnost aktualizace střednědobých a krátkodobých dokumentů týkajících se
sportovní oblasti je uveden v tabulce č. 29.
Tabulka 29 Harmonogram aktualizace dokumentů týkajících se oblasti sportu
Název dokumentu

Frekvence aktualizace

Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod

Dle potřeby32

Dotační program města Uherský Brod na podporu sportovní činnosti

Dle potřeby33

Akční plán pro oblast rozvoje sportu

1x ročně

Výzva podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu města Uherský Brod

1x ročně

Zdroj: Vlastní zpracování

32

Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod by dle dobré praxe měla být detailně revidována a aktualizována alespoň
jednou za 5 až 7 let. Drobné aktualizace však mohou být realizovány operativně a dle potřeby, kdy je nutné pružně
reagovat na nové skutečnosti (nové trendy, legislativa, stav sportovních infrastruktur, zdroje financování apod.).
33
Aktuálně je v platnosti Dotační program města Uherský Brod na podporu sportovní činnosti na období 2019-2025. Tento
program by měl být aktualizován dle potřeby v závislosti na aktuálních skutečnostech a potřebách v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.
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ZÁVĚR
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod je strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sportu
a volnočasových aktivit, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje
prioritní osy, stanovuje strategické cíle a definuje jednotlivá opatření podpory sportu, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany i návštěvníky města, a podpoří rozvoj
volnočasových aktivit ve městě. Jedná se o střednědobý koncepční dokument, který dále konkretizuje
možnosti podpory v oblasti rozvoje sportu s ohledem na dostupné finanční zdroje, jež umožní plné využití
potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch města a kvality života jeho občanů.
Na základě predikovaného demografického vývoje má město za cíl podporovat rozvoj sportovních aktivit pro
všechny skupiny obyvatel bez výjimek, zejména pak pro děti a mládež, čímž chce zajistit snižování sociálních
rozdílů. Mezi cíle města dále patří podpora vrcholového sportu, podpora sportovních organizací působících
v Uherském Brodě a podpora sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru, kterých se může účastnit
nejširší skupina obyvatel, včetně starší věkové kategorie. Sportovní akce významně přispívají k propagaci
sportu, ale i k rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů, a to jak na místní úrovni, tak směrem
k vertikální a víceúrovňové spolupráci.
Záměrem města Uherský Brod je efektivně a transparentně rozvíjet sport a sportovní infrastrukturu na svém
území a zvýšit tak atraktivitu města pro sportovně aktivní skupiny obyvatel. Za tímto účelem byly definovány
prioritní osy, strategické cíle a vymezeny adekvátní opatření, jež jsou součástí kapitoly 6. Strategie rozvoje
sportu, která povedou k dosažení stanovených cílů města v oblasti sportovní infrastruktury a sportovních
aktivit.
Vypracováním Koncepce rozvoje sportu ve své samostatné působnosti město Uherský Brod deklaruje svůj
dlouhodobý cíl, a to efektivně a transparentně rozvíjet a podporovat sport na svém území v souladu se
zákonem o podpoře sportu, veřejným zájmem a státní politikou České republiky.
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SEZNAM ZKRATEK
Tabulka 30 Seznam zkratek
Zkratka
AŠSK ČR
CPA

Význam
Asociace školních sportovních klubů České republiky
Centrum pohybových aktivit

ČR

Česká republika

ČSK

Český sportovní klub

ČSÚ

Český statistický úřad

DDM

Dům dětí a mládeže

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

EU
MŠMT

Evropská unie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠ

Mateřská škola

OP

Operační program

SFDI
SK

Státní fond dopravní infrastruktury
Sportovní klub

SPÚ

Státní pozemkový úřad

TJ

Tělovýchovná jednota

TSUB
ZŠ

Technické služby Uherský Brod
Základní škola
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Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod
Příloha č. 1 – Návrh akčního plánu na rok 2020

Datum vyhotovení: 14. 11. 2019

ÚVOD
V rámci této přílohy je uveden návrh akčního plánu pro oblast sportu na rok 2020, jenž je v souladu s
Koncepcí rozvoje sportu města Uherský Brod. V rámci tabulky na následující straně jsou rozepsána
konkrétní opatření na aktivity, která mají být v daném kalendářním roce realizována. Ke každé aktivitě je
přiřazeno číslo odpovídajícího opatření (viz Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod, kapitola 6.
Strategie rozvoje sportu). Dále je ke každé aktivitě uveden stručný popis, gestor aktivity (odpovědnost za
plnění), termín realizace, očekávaný finanční dopad, zdroj financování a prostor pro komentář.
Níže uvedený akční plán rozvoje sportu, sestavený pro rok 2020, prezentuje pouze nové mimořádné aktivity
(zejména investičního charakteru), které budou mít dopad na rozpočet města Uherský Brod. V rámci tohoto
plánu nejsou zobrazeny náklady provozní povahy (příspěvek na provoz sportovišť, dotace sportovním
organizacím, příspěvky na provoz školských zařízení apod.). Tento akční plán by měl být vyhodnocen
nejpozději k poslednímu pracovnímu dni třetího kalendářního měsíce roku následujícího po časovém určení
tohoto akčního plánu rozvoje sportu, tj. k 31. 3. 2021.
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NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2020

Opatření

Popis aktivity

Gestor aktivity

2.4.1

Realizace propagačně-motivačního sportovního dne určeného pro
děti a mládež za účelem prezentace sportovních klubů a náboru
nových členů.

Odbor školství,
kultury
a sportu

3.1.1

Výstavba venkovního zábavního bazénu u CPA Delfín – Nové
koupaliště by mělo vytvořit ideální podmínky pro trávení volného
času v letních měsících. Zařízení by mělo být vybaveno zábavními
bazény (cca 700 m2) s vodními tryskami, skokanskou věží,
skluzavkami, masážními hlavicemi, brouzdalištěm pro děti (cca 170
m2) a dalšími atrakcemi.

3.1.3

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Pod Vinohrady – Současný
sportovní areál ZŠ Pod Vinohrady je na hranici své životnosti
a přestává být vyhovující pro výkon pohybových aktivit. Z toho
důvodu je cílem města zrekonstruovat tuto sportovní
infrastrukturu.

3.1.4

Průběžná rekonstrukce a modernizace sportovišť a dětských
hřišť – průběžná rekonstrukce, revitalizace dětských hřišť ve městě
Uherský Brod.

Odbor rozvoje
města

Předpokládané náklady
aktivity (v Kč)

50 000 Kč

95 000 000 Kč

Předpokládaný termín
naplnění aktivity

Zdroj
financování

2020

Rozpočet

Zavedení nové
sportovní události.

Rozpočet

Výdaje města (95 mil.
Kč vč. DPH) budou
nerovnoměrně vcházet
do rozpočtů v letech
2020-2022.

2020-2022

Odbor rozvoje
města
Odbor školství,
kultury
a sportu
Odbor rozvoje
města

Komentář

8 000 000 Kč

2020-2021

Rozpočet

Výdaje města (8 mil.
Kč vč. DPH) budou
nerovnoměrně vcházet
do rozpočtů v letech
2020 a 2021.

1 100 000 Kč

2020

Rozpočet

-
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Opatření

Popis aktivity

Gestor aktivity

Předpokládané náklady
aktivity (v Kč)

3.2.4

Výstavba cyklotras centrem města Uherský Brod – Cílem tohoto
opatření je vybudování komplexní sítě cyklostezek a cyklotras,
které budou procházet centrem města. Mezi aktivity náležící
tomuto opatření lze zařadit propojování cyklostezek vedoucích do
města, vytváření cyklopiktogramů a další opatření za účelem
zkvalitnění cyklistické dopravy centrem města.

Odbor rozvoje
města

200 000 Kč

Předpokládaný termín
naplnění aktivity

Zdroj
financování

Komentář

2020

Rozpočet

-
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