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Evropská unie, 

MŠMT ČR

• Povinnost obcí zpracovávat plány rozvoje sportu definuje §6a, odst. 2 Zákona č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016, kterým se 
mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

• Znění zákona reflektuje výrazný posun významu sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v programových dokumentech EU, který 
vychází z faktu, že rozvoj lidské společnosti a vývoj pracovních technologií ve 21. století odstranil těžkou fyzickou práci a významně 
omezil rozsah fyzické práce, což se promítá do snížení obecné pohybové aktivity člověka,  zhoršování zdravotního stavu, nárůstu 
nadváhy a obezity a dalších civilizačních onemocnění, zhoršování kvality života a zvyšování mortality v důsledku nedostatku 
pohybu. 

MŠMT ČR, 
Obec

• Obce byly vždy základní jednotkou projevu sportovních aktivit a společně se školským systémem tvoří základ sportovní činnosti z níž 
vyrůstá báze sportu výkonnostního a sportovní reprezentace ČR, která je v péči státu.

• Podpora státu je přitom podmíněna a cílena do obcí, které podporují sport cíleně, systémově a dlouhodobě. Sport zařazen na 
obecní úrovni zařazen do priorit strategického rozvoje a je přirozenou součástí komunitního plánování obce.

Obec, 
komunita

• Podpora sportu v obci na místní úrovni musí odpovídat zjištěným místním potřebám, reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že 
finanční prostředky vynakládané na sport jsou efektivně využívány.

• Sport musí být součástí strategických rozvojových plánů obcí, preventivních programů, programů prevence kriminality a zasahuje 
též do plánu investic v podobě podpory budování a spravování sportovní infrastruktury.

Základní východiska pro tvorbu strategie podpory pohybu a sportu SMOL – dle MŠMT
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Související koncepční a strategické dokumenty v oblasti pohybu a sportu:

Obecně platné dokumenty a koncepční dokumenty Evropské unie

Vládní koncepční dokumenty, zákony

Krajské koncepční dokumenty, studie

Koncepční a územně plánovací dokumenty
Statutárního města Olomouc

• Evropská charta sportu (1992) 

• Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby (1996) 

• Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007) 

• Lisabonská smlouva Evropské Unie (2007) 

• EU Physical Activity Guidelines (2008) 

• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 
(2001 + novelizace)

• Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 
(2014); Akční plán podpory pohybové aktivity (2015)

• MŠMT - Koncepce podpory sportu 2016-2025 (2016)

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (2007)

• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (2017)

• Analýza využití sportovních zařízení škol veřejností (2009)

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji Aktualizace pro 
2014 – 2018 (2014)

• Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018)

• Plán udržitelné městské mobility Olomouc (2018)

• Územní plán města Olomouce (2017)
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Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a
pohybu na období 2018 – 2024 by měla vycházet z koncepčních
materiálů na úrovni kraje a v širším kontextu ze státní koncepce podpory
sportu a podpory zdraví. Klíčovými dokumenty jsou Koncepce podpory
sportu 2016 – 2025 (též nazývána „Sport 2025“) a Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí („Zdraví 2020”). Na krajské
úrovni je vypracována Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v
Olomouckém kraji, která byla aktualizována pro období 2014 – 2018.
Vytvářená koncepce se prolíná s mnoha strategickými a územně
plánovacími dokumenty, které má Statutární město Olomouc již
zpracovány, především se jedná o Strategický plán rozvoje města
Olomouce, Plán udržitelné městské mobility Olomouc, Územní plán a
další související koncepční dokumenty.

Návaznost koncepce sportu na ostatní strategické dokumenty

Město Olomouc

Koncepce podpory sportu města Olomouc

Olomoucký kraj

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Koncepce podpory sportu 2016-2025 („Sport 2025”)

Česká republika
Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018)

Plán udržitelné městské mobility Olomouc (2018)

Územní plán (2018)

Ministerstvo 
zdravotnictví

Národní strategie 
ochrany a podpory 
zdraví a prevence 

nemocí 
(Zdraví 2020)

Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018) Klíčové cíle vztahující se ke koncepci podpory pohybu a sportu:

1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického vybavení 
❖ modernizace školních hřišť a tělocvičen

1.2 Zefektivnit systém kvality výuky a výchovy včetně kariérového poradenství
❖ Ve spolupráci s UPOL bude rozvíjena oblast podpory pohybové aktivity, sportu a aktivního životního stylu

2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu  
❖ Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní a sportovní infrastruktury
❖ Rozvinout podmínky pro cyklistiku a pěší dostupnost turistických cílů

2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu, volný čas a sport 
❖ Nastavení realizace a koncepčního přístupu k rozvoji kultury, sportu a cestovního ruchu města Olomouce

2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické infrastruktury včetně využití potenciálu vodních toků a vodních ploch

3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování 6



Česká republika

Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018) Plán udržitelné městské mobility Olomouc (2018) Územní plán Olomouc (2018)

1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich 
technického vybavení 

❖ modernizace školních hřišť a tělocvičen

1.2 Zefektivnit systém kvality výuky a výchovy včetně 
kariérového poradenství

❖ Ve spolupráci s UPOL bude rozvíjena oblast 
podpory pohybové aktivity, sportu a aktivního 
životního stylu

2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako 
turistického cíle a spolupráci aktérů cestovního ruchu  

❖ Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, 
kulturní a sportovní infrastruktury

❖ Rozvinout podmínky pro cyklistiku a pěší 
dostupnost turistických cílů

2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro 
cestovní ruch, kulturu, volný čas a sport 

❖ Nastavení realizace a koncepčního přístupu k 
rozvoji kultury, sportu a cestovního ruchu města 
Olomouce

2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, 
kulturní, sportovní a turistické infrastruktury včetně 
využití potenciálu vodních toků a vodních ploch

3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech 
formách včetně řešení parkování

Strategický dokument, který vytváří dlouhodobý plán pro 
všechny druhy dopravních prostředků a zlepšení 
veřejného prostoru i životního prostředí.

Body plánu vztahující se k podpoře sportu a pohybu:

5.1.2. Infrastrukturní opatření v oblasti pěší dopravy a 
veřejných prostranství

❖ Realizace hlavních bezbariérových pěších tras, 
vytváření míst pro překonání komunikace

5.1.3. Infrastrukturní opatření v oblasti cyklistické dopravy
❖ pruhy ve vozovce, seznam konkrétních opatření

5.2.3. Neinfrastrukturní opatření v oblasti pěší dopravy a 
veřejných prostranství

❖ zvětšení rozsahu pěších zón v centru města, 
zohlednění pěších při značení křižovatek, atd...

5.2.4. Neinfrastrukturní opatření v oblasti cyklistické 
dopravy

❖ bikesharing, údržba a značení cyklistických tras 
a další specifická opatření

Přestože aktivní a udržitelná mobilita spadá do koncepce 
sportu a pohybu města Olomouce, nebude v rámci studie 
řešena, protože byl již vytvořen specifický koncepční 
dokument, který dané oblasti detailně pokrývá.

Územní plán řeší základní koncepci rozvoje obce a
stanovuje podmínky pro využití jednotlivě vymezených
ploch a koridorů.

Územní plán je závazný pro vydávání územních rozhodnutí,
stanovuje tak meze pro rozvoj zelených ploch, hřišť,
cyklostezek a sportovní infrastruktury, což má zásadní vliv
na rozvoj sportu, pohybových a volnočasových aktivit ve
městě Olomouc.
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Analýza životního stylu byla provedena prostřednictvím dat ze studie mezinárodní
studie o životním stylu školáků HBSC – Health Behaviour in School-aged Children
Study, která je největší výzkumnou studií o životním stylu 11 – 15 letých dětí v Evropě
se vzorkem cca 250 tis. dětí. Sběr dat se konal v Olomouci v období duben – červen
2018 (vzorek 258 dětí).

Pro analýzu byla dále využita data ze studie FTK UPOL Volný čas dětí školního věku,
která je zaměřena na aktivní trávení volného času dětí. Studie byla provedena v září –
listopadu 2017.

Analýza životního stylu dětí v Olomouci – metodika zpracování

Indikátory životního stylu použité v analýze (celkový vzorek z obou studií – 470 dětí): 

Pohybová aktivita střední intenzity – MVPA – otázka zaměřená na plnění doporučení pro pohybovou aktivitu dle světové zdravotnické organizace 
WHO – min. 60 minut pohybu každý den

Účast v organizovaném sportu – otázka zaměřená na účast dětí v organizovaných sportovních aktivitách (individuální a týmové sporty)

Preference v oblasti pohybových aktivit – zkoumány byly preference dětí v oblasti pohybu a sportu

Aktivní doprava dětí – otázka zaměřena na nejčastější způsob dopravy do školy

Věk a pohlaví

Socioekonomický status rodiny

9



Pokud děti plní doporučení na 60 minut pohybu střední intenzity každý den,
znamená to pro ně celou řadu zdravotních přínosů, zlepšení školního výkonu i
kognitivních funkcí. Zároveň je prokázán značný zdravotní efekt pro rizikové skupiny
mládeže s již rozvinutou nadváhou, obezitou či hypertenzní nemocí.

V Olomouci plní toto doporučení pouze cca 15% školáků a to i přesto, že se věnují
organizovanému sportu.
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Děti v Olomouci, které plní mezinárodní doporučení WHO pro 
pohybovou aktivitu – 60 minut pohybu každý den (v %) 

Nedostatečně aktivní Aktivní

Pohybová 
aktivita

Aktivní 
doprava  

(chůze, jízda 
na kole)

Tělesná 
výchova

Aktivní 
přestávky ve 
škole/v práci

Tanec

Rekreační 
pohybové 

aktivity

Aktivní hra (s 
kamarády na 

hřišti) 

Aktivní 
domácí práce

Organizovaný 
sportDostatek pohybu je jednou z klíčových součástí zdravého životního stylu 

jak u dětí, tak u dospělých.

Záměrně přitom používáme slovo pohyb – nikoli sport. Součástí aktivního 
životního stylu je totiž kromě sportu celá řada dalších aktivit – chůze nebo 
jízda na kole, aktivní hra, tělesná výchova, aktivní přestávka ve škole, nebo 
některé domácí práce.

Z výzkumu zaměřeného na životní styl mladé generace vyplývá, že                
z životního stylu dětí se nevytrácí sport, ale každodenní přirozený pohyb.
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V Olomouci se přibližně 65% dětí na základních školách se věnuje
organizovaným sportovním aktivitám. U chlapců je účast v
organizovaném sportu vyšší cca 70%, u dívek cca 60%.

Účast v organizovaném sportu klesá s věkem. Zatímco v pátých třídách
sportuje cca 80% dětí, v devátých třídách je to jen 50%.

Výrazně nižší účast v organizovaném sportu mají v Olomouci děti z
chudšího prostředí. U patnáctiletých teenagerů z prostředí s nižším
socio-ekonomickým statusem je zapojení do sportovních aktivit
minimální – cca 20%.

78%

66%

51%

22%

34%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5. třída

7. třída

9. třída

% výskytu školáků, kteří se alespoň jednou týdně účastní organizovaných sportovních aktivit

Účast v organizovaném sportu (%) dle věku

Ano Ne

47%

72%

76%

53%

28%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nízký

Střední

Vysoký

% výskytu školáků, kteří se alespoň jednou týdně účastní organizovaných sportovních aktivit

Účast v organizovaném sportu (%), dle 
socioekonomického statusu

Ano Ne

Sportovní kluby evidují největší úbytek aktivních členů v souvislosti s
přechodem na střední školu a dále vysokou školu, kdy se zapojení do
sportovních aktivit dále snižuje.

Jedná se problém, který je pro sportovní prostředí v ČR charakteristický,
a který se doposud nedaří koncepčně řešit.
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• Mezi 8 nejvyhledávanějších pohybových aktivit u dětí v Olomouci patří: chození ven s
kamarády, běh, fotbal, tanec, jízda na kole, posilování-workout, plavání a florbal.

• Z analýzy účasti na pohybových aktivitách vyplývá, že děti kromě organizovaného
sportu preferují méně strukturované a neorganizované aktivity (jízda na kole, běh,
workout, chození ven s kamarády) pro které je rovněž nutné vytvářet vhodné
prostředí.

TOP 8 pohybových aktivit u dětí

Chození ven s kamarády

Běh

Fotbal

Tanec

Jízda na kole

Posilování/workout

Plavání

Florbal
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Důležitou součástí celkového pohybového režimu je aktivní doprava dětí do školy a ze
školy. Olomoucké děti chodí do školy nejčastěji pěšky, případně využívají MHD.

Podíl automobilové dopravy je největší u dětí v pátých třídách – cca 15%.

Podíl dětí, které jezdí do školy na kole je v Olomouci naprosto minimální a je výrazně
nižší, než je průměr za celý Olomoucký kraj (8% v roce 2014).

Celkově se podíl dětí, které se do školy dopravují aktivně (chůze, jízda na kole) snižuje.
Roste naopak podíl automobilové dopravy s rodiči. Tento vývoj se dá v budoucnu
očekávat také v Olomouci.

43

3

48

6

45

0

47

8

52

0

34

14

0 10 20 30 40 50 60

Chůze

Jízda na kole

MHD - autobus, vlak, tramvaj

Auto

Podíl jednotlivých složek dopravy do školy u dětí na 
ZŠ v Olomouci v roce 2018 (%)

5 třída 7 třída 9 třída

2

12

32

2

52

1

8

31

2

58

1

5

22

4

68

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ostatní

Auto

MHD - autobus, vlak, tramvaj

Jízda na kole

Chůze

Trendy v dopravě dětí do škol 2006 – 2014 v ČR (%)

2006 2010 2014

13



Obsah:

I. Přehled koncepčních a strategických dokumentů návazných na oblast pohybu a sportu 

II. Analýza životního stylu dětí v Olomouci – HBSC studie

III. Analýza prostředí pro pohybovou aktivitu v Olomouci 

IV. Sportovní infrastruktura Statutárního města Olomouc

V. Financování sportu a pohybových aktivit v Olomouci

VI. Názory a postoje klíčových aktérů v oblasti sportu – focus group

VII. Hlavní zjištění

VIII. SWOT analýza

14



Analýzu prostředí pro pohybovou aktivitu provedl výzkumný tým FTK UP na základě
rozsáhlých zkušeností s touto problematikou ze světového výzkumu (viz. např.
publikace v prestižním časopise The Lancet).

Pro analýzu byly využity:

• Mapové podklady a digitalizace leteckých snímků SMOL, případně měření v
terénu.

• Údaje o počtech obyvatel z databáze SMOL a bodová vrstva obydlených objektů a
mapové podklady s využitím analýzy GIS

• Údaje z výzkumů provedených na FTK UP ohledně dostupnosti, docházkové
vzdálenosti a konektivity objektů určených pro sport a rekreaci SMOL.

• Údaje z databází SMOL ohledně dětských hřišť, sportovišť a městských parků.

Analýza prostředí pro pohybovou aktivitu v Olomouci  – metodika zpracování
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• Městské prostředí výrazným způsobem formuje jak životní styl, tak kvalitu
života

• Na území města Olomouce žije v roce 2018 celkem 100 256 obyvatel.
• Nejlidnatější městskou částí byla v roce 2018 městská část Nové Sady, kde

na rozloze 3,2 km2 žije 15 259 obyvatel
• Na území města Olomouce žije v roce 2018 celkem 15 979 dětí (v rozmezí

deseti let došlo k nárůstu počtu dětí do 15 let o 2 773)

• Směrnice zabývající se velikostí plochy sportovišť v rámci tzv. komplexní
bytové výstavby

• velikostí plochy určené pro neorganizovanou tělovýchovu a sport v
rozsahu 2,0 m2 na obyvatele, z toho 0,5 m2 pro dětská hřiště (resp.
herní hřiště) a 1,5 m2 pro hřiště mládeže a dospělých (resp. smíšení
hřiště a sportoviště) (Ústav územního rozvoje, 2006).

Městské parky

Městské parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a 
jedním ze základních typů veřejných prostranství, která utvářejí 

celkový ráz města. Na území města Olomouce se nachází několik 
městských parků o celkové rozloze 38 hektarů. 

Smíšené hřiště a sportoviště

Smíšená hřiště jsou na sebe navazující sportovní i herní prvky, 
které se vzájemně doplňují a nabízí příležitost trávení volného 

času více generacím současně. Zpravidla jsou vybaveny zařízením 
potřebným pro příslušnou hru (branky, sítě atd.). V případě 

města Olomouce se často jedná o vnitřní areály základních škol. 

Herní hřiště

Herní hřiště jsou většinou robinzonádního typu, obsahují 
typizované herní sestavy a jednotlivé herní prvky, dětské koutky a 
pískoviště doplněná houpadly. Tyto hřiště jsou vhodné obzvláště 

pro věkové kategorie 0-6, 6-12 a 12-15 let.
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Herní hřiště

Celkově se na území města Olomouce nachází
92 herních hřišť o celkové výměře 23 832 m2 (0,25 m2 na
obyvatele).

V optimálním případě by mělo připadat 0,5 m2 hřiště na
obyvatele.

Vlastníkem většiny herních hřišť (85 %) je Statutární
město Olomouc, přibližně 13 % herních hřišť je v majetku
soukromých subjektů.

Ve 4 městských částech není evidováno žádné výhradně
herní hřiště:
- Nedvězí
- Radíkov,
- Topolany
- Týneček

V každé z těchto lokalit se však nachází hřiště smíšené.

Městská část
Počet 

obyv.

Herní hřiště Vybavenost místní části

Optimální 

stav (m2)

Reálný 

stav (m2)

Rozdíl

O-R m2

m2 hřiště 

/obyv.

počet

hřišť
Vybavenost

1, Černovír a Klášterní Hradisko 1306 653 145 508 0,1 1 zcela nevyhovující
2. Droždín 1343 671,5 1188 -516,5 0,9 2 vyhovující
3. Hejčín 2154 1077 50 1027 0 1 zcela nevyhovující
4. Holice 3575 1787,5 277 1510,5 0,1 4 zcela nevyhovující
5. Chomoutov 1081 540,5 270 270,5 0,2 1 nevyhovující
6. Chválkovice 1376 688 345 343 0,3 3 nevyhovující
7. Lazce 5720 2860 745 2115 0,1 5 zcela nevyhovující
8. Lošov 720 360 73 287 0,1 1 zcela nevyhovující
9. Nedvězí 459 229,5 0 229,5 0 0 zcela nevyhovující
10. Nemilany 1222 611 450 161 0,4 1 nevyhovující
11. Tabulový Vrch1 8798 4399 1420 2979 0,2 8 nevyhovující
12. Neředín 6420 3210 1710 1500 0,3 11 nevyhovující
13. Nová Ulice 6253 3126,5 1492 1634,5 0,2 8 nevyhovující
14. Nové Hodolany 7848 3924 826 3098 0,1 6 zcela nevyhovující
15. Nové Sady 15259 7629,5 3529 4100,5 0,2 10 nevyhovující
16. Nový Svět 2469 1234,5 245 989,5 0,1 3 zcela nevyhovující
17. Olomouc-střed 6327* 3163,5 5350 -2186,5 0,8 8 vyhovující
18. Olomouc-západ 7135 3567,5 255 3312,5 0 3 zcela nevyhovující
19. Pavlovičky 910 455 60 395 0,1 1 zcela nevyhovující
20. Povel 6326 3163 1442 1721 0,2 7 nevyhovující
21. Radíkov 358 179 0 179 0 0 zcela nevyhovující
22. Řepčín 1095 547,5 3495 -2947,5 3,2 3 nadstandardní
23. Slavonín 2336 1168 170 998 0,1 2 zcela nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 4149 2074,5 130 1944,5 0 2 zcela nevyhovující
25. Svatý Kopeček 715 357,5 165 192,5 0,2 1 nevyhovující
26. Topolany 353 176,5 0 176,5 0 0 zcela nevyhovující
27. Týneček 475 237,5 0 237,5 0 0 zcela nevyhovující
Celkem 96 182 48 091 23 832 24 259 0,25 92 -

Poznámky:

*počet obyvatel bez osob nahlášených na adrese MMOL, Horní náměstí č.p. 583
1Není započítán Park Malého prince (smíšení hřiště), po připočtení plochy 14 750 m2 by Tabulový vrch byl velmi nadprůměrně vybaven (1,8 m2/obyv.). 17
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Smíšená hřiště a sportoviště

Celkově se na území města Olomouce nachází bezplatně a volně 
přístupných: 
- 20 smíšených hřišť a 
- 27 sportovišť 

o celkové výměře 97 383 m2 (1,01 m2 na obyvatele). 

V optimálním případě by mělo připadat 1,5 m2 sportoviště na 
obyvatele. 

Vlastníkem všech 20 smíšených hřišť je Statutární město 
Olomouc. Vlastníkem většiny (88 %) sportovišť je také Statutární 
město Olomouc.

Na území města Olomouce se nacházejí 5 městských částí
(Černovír a Klášterní Hradisko, Chomoutov, Chválkovice, Nemilany 
a Pavlovičky) kde není evidováno žádné smíšené hřiště nebo 
sportoviště. Vyhovující vybavenost vykazují městské části Lazce, 
Lošov, Tabulový vrch, a Olomouc-střed. Nadstandardně je 
vybaven Povel a Týneček.

Poznámky:

*počet obyvatel bez osob nahlášených na adrese MMOL, Horní náměstí č.p. 583
1Není započítán Park Malého prince (smíšení hřiště), po připočtení plochy 14 750 m2 by Tabulový vrch byl velmi nadprůměrně vybaven (1,8 m2/obyv.).

Městská část
Počet 

obyv.

Smíšené hřiště a sportoviště Vybavenost místní části

Optimální 

stav (m2)

Reálný 

stav (m2)

Rozdíl

O-R m2

m2 hřiště 

/obyv.
počet hřišť Vybavenost

1. Černovír a Klášterní Hradisko 1306 1959 0 1959 0 0 zcela nevyhovující
2. Droždín 1343 2014,5 1760 254,5 1,3 1 nevyhovující
3. Hejčín 2154 3231 520 2711 0,2 1 zcela nevyhovující
4. Holice 3575 5362,5 1075 4287,5 0,3 1 zcela nevyhovující
5. Chomoutov 1081 1621,5 0 1621,5 0 0 zcela nevyhovující
6. Chválkovice 1376 2064 0 2064 0 0 zcela nevyhovující
7. Lazce 5720 8580 8755 -175 1,5 2 vyhovující
8. Lošov 720 1080 1055 25 1,5 1 vyhovující
9. Nedvězí 459 688,5 350 338,5 0,8 1 nevyhovující
10. Nemilany 1222 1833 0 1833 0 0 zcela nevyhovující
11. Tabulový Vrch1 8798 13197 14990 -1793 1,7 3 vyhovující
12. Neředín 6420 9630 4085 5545 0,6 3 nevyhovující
13. Nová Ulice 6253 9379,5 2865 6514,5 0,5 7 zcela nevyhovující
14. Nové Hodolany 7848 11772 4665 7107 0,6 3 nevyhovující
15. Nové Sady 15259 22888,5 13813 9075,5 0,9 4 nevyhovující
16. Nový Svět 2469 3703,5 425 3278,5 0,2 1 zcela nevyhovující
17. Olomouc-střed 6327* 9490,5 17500 -8009,5 1,7 3 vyhovující
18. Olomouc-západ 7135 10702,5 2120 8582,5 0,3 3 zcela nevyhovující
19. Pavlovičky 910 1365 0 1365 0 0 zcela nevyhovující
20. Povel 6326 9489 14300 -4811 2,3 2 nadstandardní
21. Radíkov 358 537 210 327 0,6 2 nevyhovující
22. Řepčín 1095 1642,5 1000 642,5 0,9 1 nevyhovující
23. Slavonín 2336 3504 3360 144 1,4 2 nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 4149 6223,5 925 5298,5 0,2 2 zcela nevyhovující
25. Svatý Kopeček 715 1072,5 1430 -357,5 2 2 vyhovující
26. Topolany 353 529,5 600 -70,5 1,7 1 vyhovující
27. Týneček 475 712,5 1580 -867,5 3,3 1 nadstandardní

Celkem 96 182 144 273 97 383 46 890 1,0 47 -
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Celková vybavenost herními i smíšenými hřišti a sportovišti

Celkově se na území města Olomouce 
nachází 139 hřišť a sportovišť o celkové 
výměře 121 215 m2, tj. 1,26 m2 sportovní 
nebo rekreační plochy na obyvatele (Mapa 
hřišť a sportovišť). 

V optimálním případě by mělo připadat 2,0 
m2 plochy hřišť a sportoviště na obyvatele. 
Na území jsou opět patrné značné rozdíly. 
Velmi nedostatečně jsou vybaveny městské 
části Černovír a Klášterní Hradisko, 
Chomoutov a Pavlovičky. Vyhovující 
vybavenost dosahují městské části 
Olomouc-střed a Týneček, nadstandardně 
je vybaven Řepčín.

Poznámky:

*počet obyvatel bez osob nahlášených na adrese MMOL, Horní náměstí č.p. 583

Městská část
Počet 

obyv.

Sportovní a rekreační plochy Vybavenost MČ

Optimální stav 

(m2)
Reálný stav (m2)

Rozdíl

O-R m2

m2/

obyv.

počet hřišť a 

sportovišť
Vybavenost

1. Černovír a Klášterní Hradisko 1306 2612 145 2467 0,1 1 zcela nevyhovující
2. Droždín 1343 2686 2948 -262 2,2 3 vyhovující
3. Hejčín 2154 4308 570 3738 0,3 2 zcela nevyhovující
4. Holice 3575 7150 1352 5798 0,4 5 zcela nevyhovující
5. Chomoutov 1081 2162 270 1892 0,2 1 zcela nevyhovující
6. Chválkovice 1376 2752 345 2407 0,3 3 zcela nevyhovující
7. Lazce 5720 11440 9500 1940 1,7 7 nevyhovující
8. Lošov 720 1440 1128 312 1,6 2 nevyhovující
9. Nedvězí 459 918 350 568 0,8 1 nevyhovující
10. Nemilany 1222 2444 450 1994 0,4 1 zcela nevyhovující
11. Tabulový Vrch 8798 17596 16410 1186 1,9 11 vyhovující
12. Neředín 6420 12840 5795 7045 0,9 14 nevyhovující
13. Nová Ulice 6253 12506 4357 8149 0,7 15 nevyhovující
14. Nové Hodolany 7848 15696 5491 10205 0,7 9 nevyhovující
15. Nové Sady 15259 30518 17342 13176 1,1 14 nevyhovující
16. Nový Svět 2469 4938 670 4268 0,3 4 zcela nevyhovující
17. Olomouc-střed 6327* 12654 22850 -10196 3,6 11 vyhovující
18. Olomouc-západ 7135 14270 2375 11895 0,3 6 zcela nevyhovující
19. Pavlovičky 910 1820 60 1760 0,1 1 zcela nevyhovující
20. Povel 6326 12652 15742 -3090 2,5 9 vyhovující
21. Radíkov 358 716 210 506 0,6 2 nevyhovující
22. Řepčín 1095 2190 4495 -2305 4,1 4 nadstandardní
23. Slavonín 2336 4672 3530 1142 1,5 4 nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 4149 8298 1055 7243 0,3 4 zcela nevyhovující
25. Svatý Kopeček 715 1430 1595 -165 2,2 3 vyhovující
26. Topolany 353 706 600 106 1,7 1 nevyhovující
27. Týneček 475 950 1580 -630 3,3 1 vyhovující

Celkem 96 182 192 364 121 215 71 149 1,26 139 -
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Dostupnost herních a smíšených hřišť pro předškolní děti

Mapa znázorňuje dostupnost herních 
hřišť vzhledem k rozmístění 
předškolních dětí v Olomouci. 
Docházková vzdálenost dětského hřiště 
pro předškolní děti je 200 m (Maier, 
2016). 

Pouze v městských částech Tabulový 
vrch a Povel má přes 95 % dětí dostupné 
hřiště do této vzdálenosti. V ostatních 
městských částech je stav nevyhovující 
případně zcela nevyhovující.
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Dostupnost hřišť a sportovišť

Docházková vzdálenost dětského hřiště pro předškolní děti by měla být do 200 m. Mladší školní děti, mládež a dospělí by měli mít docházkovou vzdálenost ke hřišti do 500 m. 

Městská část
Obyvatele 

celkem

Dostupnost smíšených hřišť a sportovišť

500 m od bydliště

počet obyvatel (%)
Hodnocení

1. Černovír a Klášterní Hradisko 1306 840 (64,3%) zcela nevyhovující
2. Droždín 1343 1191 (88,7%) nevyhovující
3. Hejčín 2154 2154 (100%) vyhovující
4. Holice 3575 2682 (75%) nevyhovující
5. Chomoutov 1081 632 (58,5%) zcela nevyhovující
6. Chválkovice 1376 1373 (99,8%) vyhovující
7. Lazce 5720 5717 (99,9%) vyhovující
8. Lošov 720 648 (90%) nevyhovující
9. Nedvězí 459 423 (92,2%) nevyhovující
10. Nemilany 1222 858 (70,2%) zcela nevyhovující
11. Tabulový Vrch 8798 8798 (100%) vyhovující
12. Neředín 6420 6190 (96,4%) nevyhovující
13. Nová Ulice 6253 6197 (99,1%) nevyhovující
14. Nové Hodolany 7848 7848 (100%) vyhovující
15. Nové Sady 15259 15092 (98,9%) nevyhovující
16. Nový Svět 2469 2349 (95,1%) nevyhovující
17. Olomouc-střed 6327 6083 (96,1%) nevyhovující
18. Olomouc-západ 7135 6719 (94,2%) nevyhovující
19. Pavlovičky 910 776 (85,3%) nevyhovující
20. Povel 6326 6326 (100%) vyhovující
21. Radíkov 358 327 (91,3%) nevyhovující
22. Řepčín 1095 1092 (99,7%) vyhovující
23. Slavonín 2336 2016 (86,3%) nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 4149 3602 (86,8%) nevyhovující
25. Svatý Kopeček 715 692 (96,8%) nevyhovující
26. Topolany 353 351 (99,4%) nevyhovující
27. Týneček 475 428 (90,1%) nevyhovující

Celkem 96 182 91 404 (95,0 %) -

Městská část
Počet dětí 

do 6 let

Dostupnost herního nebo smíšeného hřiště

200 m od bydliště

počet dětí (%)
Hodnocení

1. Černovír a Klášterní Hradisko 93 24 (25,8 %) zcela nevyhovující
2. Droždín 91 11 (12,1 %) zcela nevyhovující
3. Hejčín 187 64 (34,2 %) zcela nevyhovující
4. Holice 208 106 (51 %) nevyhovující
5. Chomoutov 72 9 (12,5 %) zcela nevyhovující
6. Chválkovice 71 54 (76,1 %) nevyhovující
7. Lazce 374 275 (73,5 %) nevyhovující
8. Lošov 52 18 (34,6 %) zcela nevyhovující
9. Nedvězí 33 13 (39,4 %) zcela nevyhovující
10. Nemilany 96 19 (19,8 %) zcela nevyhovující
11. Tabulový Vrch 548 539 (98,4 %) vyhovující
12. Neředín 453 341 (75,3 %) nevyhovující
13. Nová Ulice 446 337 (75,6 %) nevyhovující
14. Nové Hodolany 513 332 (64,7 %) nevyhovující
15. Nové Sady 1169 821 (70,2 %) nevyhovující
16. Nový Svět 160 113 (70,6 %) nevyhovující
17. Olomouc-střed 625 97 (15,5 %) zcela nevyhovující
18. Olomouc-západ 467 291 (62,3 %) nevyhovující
19. Pavlovičky 62 19 (30,6 %) zcela nevyhovující
20. Povel 413 397 (96,1 %) vyhovující
21. Radíkov 20 10 (50 %) nevyhovující
22. Řepčín 77 29 (37,7 %) zcela nevyhovující
23. Slavonín 161 85 (52,8 %) nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 257 78 (30,4 %) zcela nevyhovující
25. Svatý Kopeček 34 9 (26,5 %) zcela nevyhovující
26. Topolany 20 15 (75 %) nevyhovující
27. Týneček 26 7 (26,9 %) zcela nevyhovující

Celkem 6 728 4 113 (61,1 %) -
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Dostupnost městských parků

Park by měl být dostupný pro obyvatele města do 400 m od bydliště, městský 
park do 1000–1500 m, pro analýzu dostupnosti parků jsme tedy zvolili 2 
kritéria; 400 m a 1250 m. 

Ve 13 městských částech je zcela nevyhovující stav, kdy prakticky žádný 
z obyvatelů nemá dostupný park do vzdálenosti 1 250 metrů. Vyhovující stav je 
v Nových Hodolanech, Olomouci-středu a Olomouci-západu.

Městská část
Obyvatele 

celkem

Dostupnost parku

400 m od bydliště

počet obyvatel (%)

1250 m od bydliště

počet obyvatel (%)
Hodnocení

1. Černovír a Klášterní Hradisko 1306 - 336 (25.7%) nevyhovující
2. Droždín 1343 - 200 (14.9%) nevyhovující
3. Hejčín 2154 1 (0%) 1997 (92.7%) nevyhovující
4. Holice 3575 - - zcela nevyhovující
5. Chomoutov 1081 - - zcela nevyhovující
6. Chválkovice 1376 - - zcela nevyhovující
7. Lazce 5720 1533 (26.8%) 5680 (99.3%) nevyhovující
8. Lošov 720 - - zcela nevyhovující
9. Nedvězí 459 - - zcela nevyhovující
10. Nemilany 1222 - - zcela nevyhovující
11. Tabulový Vrch1 8798 - 6894 (78.4%) nevyhovující
12. Neředín 6420 - 2818 (43.9%) nevyhovující
13. Nová Ulice 6253 - 1665 (26.6%) nevyhovující
14. Nové Hodolany 7848 660 (8.4%) 7848 (100%) vyhovující
15. Nové Sady 15259 1826 (12%) 10897 (71.4%) nevyhovující
16. Nový Svět 2469 - 26 (1.1%) zcela nevyhovující
17. Olomouc-střed 6327 6327 (100%) 6327 (100%) vyhovující
18. Olomouc-západ 7135 4592 (64.4%) 7135 (100%) vyhovující
19. Pavlovičky 910 - 207 (22.7%) nevyhovující
20. Povel 6326 130 (2.1%) 6148 (97.2%) nevyhovující
21. Radíkov 358 - - zcela nevyhovující
22. Řepčín 1095 - 306 (27.9%) nevyhovující
23. Slavonín 2336 - - zcela nevyhovující
24. Staré Hodolany-Bělidla 4149 - 389 (9.4%) zcela nevyhovující
25. Svatý Kopeček 715 - - zcela nevyhovující
26. Topolany 353 - - zcela nevyhovující
27. Týneček 475 - - zcela nevyhovující

Celkem 96 182 15 069 (15,7 %) 58 873 (61,2 %) -
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Dostupnost rekreačních ploch

Veřejně přístupné rekreační plochy jsou v územním plánu 
vedeny jako „plochy veřejné rekreace.“ Územní plán dále 
specifikuje, že se jedná o:
a) pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky 
veřejné zeleně a parků;
b) pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území.

Vzhledem k roztříštěnosti a různorodosti těchto ploch 
jsme zvolili hranici 5000 m2 nad kterou považujeme tyto 
plochy za prakticky využitelné pro pohybovou rekreaci.

Z mapy je patrné, že nejnižší dostupnost veřejně 
přístupných rekreačních ploch je v městských částech 
Staré Hodolany a Holice.
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Širší pohled - Současná sportovní a volnočasová infrastruktura ve městě Olomouc

Infrastruktura v 
majetku města

Školní 
infrastruktura

Spolky a 
tělovýchovné 
jednoty

Komerční sektor

Parky a zelené 
plochy

Herní hřiště Cyklostezky
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SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Olomouc, a. s. 

− Nově založená akciová společnost ve 100% vlastnictví statutárního města 
Olomouc. 

− Vznikla za účelem sjednocení správy sportovních zařízení v majetku 
statutárního města, především:

− Aquaparku

− Androva stadionu

− Plaveckého stadionu

− Zimního stadionu

− Stanovy společnosti definují její poslání takto:

„Posláním společnosti by mělo být zabezpečení potřeb obyvatel města 
Olomouce v oblasti sportu rekreačního i profesionálního, mládežnického i 
seniorského, sportu handicapovaných, částečně i v oblasti kultury (koncerty 
atp.)“

− Vznikla na základě pozitivních zkušeností z jiných měst, kde tento model již 
funguje (Ostrava, Brno...).

− V současné době má společnost pouze formální charakter a u dotyčných 
zařízení nevykonává správu. 
Budoucnost je nejistá a závisí na politickém rozhodnutí

Majetkové transakce S. m. Olomouc – sportovní infrastruktura

(období 2014 – 2018)

❖ 2014 – Odkup části akcií Aquaparku (41 mil. Kč)

❖ 2017 – Odkup zbývající části akcií Aquaparku (24 mil. Kč)

❖ 2018 – Zimní stadion - odkup malé hokejové haly, strojovny a 
dotčených pozemků (94 mil. Kč)

❖ 2018 – Odkup Androva stadionu (145 mil. Kč)
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Tabulka Náklady / Výnosy

Aquapark Olomouc

www.aqua-olomouc.cz

2014 2015 2016 2017

Počet návštěvníků 196 614 197 000 203 645 211 659

Tržby za služby (tis. Kč) 23 375 28 859 28 675 35 525

Tržby za prodané zboží (tis. Kč) 6 159 3 127 2 997 1 960

Služebné S.m. Olomouc (tis. Kč) 43 000* 43 076* 43 279* 45 809*

Výnosy celkem (tis. Kč) 72 534 75 062 74 951 83 294

Zisk/ztráta po zdanění (tis. Kč) -2 277 71 245 3 489

*služebné tvoří samostatnou položku v rozpočtu S. m. Olomouc a představuje náklady na 

provoz Aquaparku. Výše služebného odpovídá cca 216 Kč na každého návštěvníka (dle údajů za 

rok 2017).

V letech 2014 a 2017 došlo k odkupu majetkového podílu na Aquaparku Statutárním městem 

Olomouc (41,38 mil. Kč + 23,66 mil. Kč). 
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Zimní stadion Olomouc

• Zimní stadion je majetkem města, v roce 2018 byla od soukromého subjektu
odkoupena jeho poslední část (malá hokejová hala, strojovna, související
pozemky) za částku 94,43 mil. Kč.

• V současné době pronajato soukromému subjektu HC Olomouc s.r.o.
(vlastněno OL-HOCKEY GROUP a.s.) na základě smlouvy o nájmu zimního
stadionu č.MAJ-PR-NS/67/2004/Kř za 1.000 Kč/rok

• město Olomouc nese veškeré náklady související s provozem
(6,9 – 14 mil. Kč ročně)

• Do budoucna bude zimní stadion vyžadovat značné náklady na rekonstrukci, Je
vypracovaná dokumentace pro stavební povolení, která se bude v roce 2019
aktualizovat..

www.hc-olomouc.cz

Hokejová sezona 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

Počet návštěvníků (A tým) 163 373 144 687 131 002 143 340

Utkání za sezonu 41 34 35 36
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Plavecký stadion Olomouc

Provozovatelem plaveckého stadionu v Olomouci je společnost OLTERM & TD
Olomouc, a.s., společný podnik Veolia Energie ČR, a.s. (66%) a Statutárního města
Olomouc (34%). Součástí plaveckého stadionu jsou krytý bazén, venkovní letní
bazén, dětský bazén a tobogán.

www.olterm.cz

2014 2015 2016 2017
Počet návštěvníků 313 620 325 039 317 644 270 034

plavecký stadion náklady na 

provoz z rozpočtu města

(tis. Kč) 20 039 19 985 19 552 17 576

Statutární město Olomouc má s plaveckým stadionem uzařenou smlouvu
JS01/2000 o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu .

Do budoucna je plánována rekonstrukce vnitřního bazénu (nová vana, tribuna,
startovací bloky), aby odpovídal pravidlům Mezinárodní plavecké federace FINA a
daly se v něm pořádat mezinárodní závody.
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• Moderní fotbalový stadion s kapacitou 12 tis. diváků. Splňuje všechna
kritéria pro pořádání pohárových a reprezentačních zápasů.

• Odkoupen od akciové společnosti SK Sigma Olomouc v roce 2018 za částku
144,9 mil. Kč. Součástí transakce je i získání západní tribuny, za kterou město
převede svůj podíl na klubu (cca 1/3), za který město dříve zaplatilo.

• V současné době nejsou k dispozici přehledy nákladů a výnosů pro provoz
stadionu a Statutární město Olomouc nemá naplánován rozpočet.

• Původně plánováno začlenění pod Správu sportovních zařízení Olomouc a.s.,
doposud řízeno provizorně.

Andrův stadion Olomouc
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Statutární město Olomouc je zřizovatelem 25 základní
škol a 47 mateřských škol

• další základní a mateřské školy v Olomouci
• 7x ZŠ a 13x MŠ jiných zřizovatelů (soukromých)
• 5x ZŠ a MŠ zřizované krajem
• 1x ZŠ a MŠ zřizované MŠMT

V rámci projektu „Zpřístupnění školních sportovních areálů
veřejnosti“ bylo k 4. 4. 2018 zpřístupněno 12 školních
sportovních areálů z celkového počtu 25.

Areály ostatních škol představují velký potenciál, zejména
v městských částech Hejčín a Černovír-Hradisko. Zapojení areálů
základních škol do nabídky pro volnočasovou aktivitu široké
veřejnosti by město mělo v maximální míře podporovat.
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Přehled doposud zpřístupněných škol

Na níže uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby jako jsou míče na basketbal,
volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.

ŠKOLA PRACOVNÍ DNY SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY
Fakultní základní škola dr. M. Horákové Olomouc, Rožňavská 15-19 HOD. 9-19 HOD.
Fakultní základní škola Olomouc, Holečkova 16-19 HOD. 9-19 HOD.
Fakultní Základní škola Olomouc, Tererovo náměstí 15-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 15-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Demlova 15-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Heyrovského 16-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Mozartova 16-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Rooseveltova 15-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Řezníčkova 15-19 HOD. 9-19 HOD.

Základní škola Olomouc, Svatoplukova 16:30-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 16:30-19 HOD. 9-19 HOD.
Základní škola Olomouc, Zeyerova 15:30-19 HOD. 9-19 HOD.

zdroj: Magistrát města Olomouc, oddělení sportu
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Projekt Sportuj v Olomouci

Základ projektu tvoří nový webový postál
(www.sportujvolomouci.cz), který poskytuje
informace o sportovních klubech, aktivitách,
událostech a dalších možnostech sportovního
vyžití v Olomouci. Jeho součástí je i mobilní
aplikace pro chytré telefony s operačními
systémy Android a iOS.

Doposud běží systém v testovacím režimu, do
budoucna se počítá, že v něm budou zahrnuty
všechny sportovní kluby, které získávají finanční
podporu od statutárního města Olomouc.

Stejný systém již úspěšně funguje v Ostravě.
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Analýza financování sportu byla provedena na základě trendových dat, komparace a
analytického rozboru příslušných kapitol rozpočtu SMOL.

Pro analýzu byly využity:

• Údaje z rozpočtu SMOL poskytnuté odborem sportu období 2014 – 2018

• Údaje o výši přidělených dotací z dotačního titulu 2, období 2016 – 2018

• Údaje z MŠMT o výši přidělených dotací ve všech vypisovaných dotačních
programech pro subjekty působící ve městě Olomouc 1016 – 2017

• Údaje z Olomouckého kraje o výši přidělených dotací pro subjekty působící ve
městě Olomouc 1016 – 2017

• Databáze sportovních klubů poskytnutá odborem sportu, která byla následně
rozšířena a doplněna na základě primárního výzkumu aktivních subjektů

• Ke srovnání sloužily obdobné studie koncepce rozvoje sportu vybraných měst
(Brno, Litoměřice, Český Těšín, Mladá Boleslav...)

Financování sportu a pohybových aktivit v Olomouci  – metodika zpracování
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Sport
průměrně

8,7 %

Rozpočet města Olomouc 
(průměr za období 2014 – 2018*)

Institucionální podpora
- Pravidelné výdaje

49%

Institucionální podpora
- Investice 42%

Neinstitucionálí
podpora (dotace)

9%

Výdaje na sport
(průměr za období 2014 – 2018*)

Výdaje na sport a pohybovou aktivitu jsou významnou
částí výdajů města Olomouce. V letech 2014 až 2018 tvořily
veškeré výdaje na sport a pohybovou aktivitu průměrně 8,7%
městského rozpočtu.

Celkově lze tyto výdaje rozdělit do 3 skupin:

• Institucionální podporu, pravidelné náklady, které město
dává za provoz a údržbu vlastní infrastruktury
(akvapark, zimní stadion, plavecký stadion...)

• Institucionální podporu – investice. Jedná se o 
jednorázové výdaje, které souvisí s pořízením, sportovní 
a volnočasové infrastruktury
(cyklostezky, odkupy majetku...)

• Neinstitucionální podporu – představuje všechny výdaje 
na podporu sportu třetím subjektům, především granty a 
dotace
(programové dotace na pořádané sportovní akce, činnost 
sportovních klubů, sport mládeže...) 

* za rok 2018 jsou zahrnuty plánované výdaje

Tyto výdaje jsou často skryty v několik kapitolách rozpočtu – školství,
infrastruktura, příspěvkové organizace atd. Pro správné řízení je nutné všechny
tyto výdaje nejdříve identifikovat.
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Akce
2,2 mil. Kč

Celoroční 
činnost

7,2 mil. Kč
Vrcholový 

sport mládeže
16,6 mil. Kč

Neinstitucionární podpora - dotace

Institucionální 
podpora

pravidelné výdaje
20%

Institucionální 
podpora

jednorázové výdaje
73%

Neinstitucionální
podpora (dotace)

7%

Výdaje na sport
(rok 2018)

výstavba cyklostezek
46,1 mil. Kč

zimní stadion -
odkup malé 

hokejové haly, 
strojovny a 

dotčených pozemků
94,4 mil. KčAndrův stadion -

odkup nemovitého 
majetku

144,9 mil. Kč

investice v oblasti 
sportu (výstavba 
hřišť, workout, 
rekonstrukce 

tobogánu PS …) 
26,5 mil. Kč

Institucionární podpora - investice

Aquapark (služebné)
46 mil. Kč

plavecký stadion 
(provoz)

18 mil. Kč

zimní stadion 
(provoz)

6,9 mil. Kč

Provozní výdaje odd. 
sportu

9,2 mil. Kč

Zpřístupnění školních 
sportovišť veřejnosti

2,4 mil. Kč

Institucionární podpora - provoz

Detailní pohled na rozpočet města pro rok 2018 za oblast sportu
a pohybové rekreace. Velký podíl investic je způsoben dvěma
mimořádnými výdaji:
• odkupem Androva stadionu
• odkupem strojovny a malé hokehové haly u zimního stadionu
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Institucionální podpora sportu
investiční výdaje 2014 - 2018

Při porovnání vývoje institucionální a neinstitucionální podpory sportu jsou
patrné dva trendy:
• Institucionální podpora bez investic dlouhodobě nepatrně klesá
• Roste podíl neinstitucionální podpory

V souvislosti s dvěma významnými transakcemi (odkupem Androva
stadionu a odkupem strojovny a malé hokejové haly u zimního stadionu) lze do
budoucna očekávat nárůst institucionální podpory způsobený vyššími
provozními výdaji na provoz a údržbu této infrastruktury.

2014 2015 2016 2017 2018*

Výdaje na sport na obyvatele (Kč/rok) 1 739 1 311 1 190 1 565 4 221

z toho institucionální podpora (Kč/rok) 1 659 1 240 979 1 311 3 909

z toho neinstitucionární podpora (Kč/rok) 79 71 210 253 312

Výdaje na sport na obyvatele (Kč/rok) - bez investic 1 124 1 132 903 998 820

Hodnoty výdajů na sport přepočtené na obyvatele v Olomouci

* rok 2018 uveden v plánovaných hodnotách
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Ukazatel
(Kč/obyvatele/rok)

Mladá 
Boleslav

Litoměřice Olomouc Brno Němčice/n. 
Hanou

Český     
Těšín

Celkové výdaje na sport 
na obyvatele bez 
investic

2.054 1.635 998 838 707 601

z toho:
- institucionální podpora 
(IP)
- neinstitucionální 
podpora (NIP)

647

1.407

1.105

530

745

253

626

212

547

160

493

108

Ukazatel
(v %)

Olomouc Brno
Český     
Těšín

Litoměřice
Mladá 

Boleslav
Němčice/n. 

Hanou

Podíl celkových  výdajů 
na sport z rozpočtu 

města
8,4 %* 3,4 % 12,1 % 9,9 % 9,7 % 3,4 %

Údaje z jednotlivých měst jsou dány průměrem za posledních
5 let, jsou v nich zahrnuty i výdaje na sport, zahrnuté v různých
kapitolách rozpočtu municipalit.

V prvním srovnání s uvedenými městy je Olomouc v průměrných
hodnotách, avšak vzhledem k výraznému nákupu sportovní
infrastruktury lze očekávat podstatný nárůst čerpání provozních
výdajů na sport.

* průměrná hodnota za období 2014 - 2018
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Cílem dotačních programů je zajistit sportovní a pohybové
aktivity obyvatel, pro jejichž realizaci nemá město potřebné
prostředky (infrastruktura, zázemí, organizační zkušenosti)

Dotační programy tvoří hlavní pilíř neinstitucionální podpory
ve Statutárním městě Olomouc. Pravidla pro vypisování
dotací se řídí především zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V roce 2018 vyhlásil magistrát města Olomouce tyto dotační
programy:

a) Sportovní akce
b) Celoroční činnost sportovních organizací
c) Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí

a mládeže

Kvůli aktuálnosti dat byly pro analýzu dále použity přidělené
dotace za rok 2018

Neinstitucionální podpora (dotace)

Proces schvalování dotací je ve Statutárním městě Olomouc následující:

1. Oddělení sportu – věcné a faktické posouzení žádosti

2. Sportovní komise Rady města Olomouce – zhodnocení vybraných kritérií

3. Rada města Olomouce - zhodnocení vybraných kritérií

4. Schválení: žádosti do 50. tis. Kč -> Rada města Olomouce
žádosti nad 50. tis. Kč -> Zastupitelstvo města Olomouce
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Dotace na vrcholový sport mládeže 2018 – dle sportů

Celkem rozděleno 
na vrcholový sport 

mládeže
16,630 mil. Kč

Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí
a mládeže
U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu
nejvíce.

Klíčová zjištění:
- Fotbal a hokej pobírá cca 2/3 z celkových dotací na

vrcholový sport, spolu s házenou a volejbalem pak
představují více než 3/4 celkových dotací.

- U tohoto dotačního titulu je nejmenší počet udělených
dotací, ačkoliv s nejvyššími průměrnými částkami.
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Dotace na celoroční sportovní činnost 2018 – dle sportů

Celkem rozděleno 
na celoroční

sportovní činnost
7,292 mil. Kč

Celoroční činnost sportovních organizací
U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu
nejvíce.

Klíčová zjištění:
- Velký počet subjektů, ale relativně nízké přidělené částky
- Důležitým kritériem členská základna (dospělí/děti a 
mládež)

44



0

50

100

150

200

250

300

350

ti
s.

 K
č

Dotace na pořádané sportovní akce 2018 – dle sportů

Celkem rozděleno 
na pořádání 

sportovních akcí
2,174 mil. Kč

Sportovní akce
U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu
nejvíce.

Klíčová zjištění:
- Velký počet subjektů, ale relativně nižší přidělené částky

než u ostatních dotačních titulů
- Do dotací na sportovní akce se zapojují i sporty, které

nejsou tak výrazně zastoupeny v ostatních dotačních
titulech
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MŠMT
18%

9,99 mil. Kč

Olomoucký kraj
38%

21,32 mil. Kč

Město Olomouc
44%

25,16 mil. Kč

Z analýzy 194 subjektů aktivních v Olomouci v oblasti sportu a pohybové rekreace jsme zjišťovali míru
jejich financování z veřejných zdrojů za roky 2016 a 2017 pomocí neinstitucionální formy podpory sportu,
formou programových dotací. Kromě dotačních titulů města Olomouce využívají tyto subjekty také finanční
programy Olomouckého kraje a příspěvky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).

Město Olomouc
49%

20,32 mil. Kč

MŠMT
9%

3,5 mil. Kč

Olomoucký 
kraj
42%

17,4 mil. Kč

2017
56,47 mil. kč

2016
41,22 mil. kč
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Veřejné peníze na sport pro subjekty 
působící ve městě Olomouc
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Dotace pouze z města Olomouc Dotace pouze z kraje či MŠMT

Název 
Dotace Olomouc 

2017
(tis. Kč)

Název 
Dotace Kraj + MŠMT 

2017
(tis. Kč)

BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, z.s. 130 Tempo Team Prague s.r.o. 900

Sportovní klub Droždín, z.s. 100
Sdružení sportovních klubů 
Vítkovic , z.s. 465

Events 4 you, z.s. 95
Basketbalové centrum 
Olomouc, spolek 341

Centrum individuálních sportů 
kraje Olomouckého, z.s. 90 S plus marketing s.r.o. 200

Hanácký paraklub, z.s. 69 jHadventureMEDIA s.r.o. 100

Regionální sdružení České unie 
sportu Olomouc, z.s. 65 TJ Lokomotiva Olomouc, z.s. 60

Czech bike marketing -
Bikecentrum team Olomouc 53

Klub sportovního tance QUICK 
Olomouc, z.s. 53

SKI TEAM OLOMOUC 50 Cyklo team region Olomouc 50

Tenis Centrum Olomouc s.r.o. 45
Handball club Olomouc 1966 z. 
s. 30

GEMO SPORT, a.s. 45 Vzpírání Haná, z.s. 30 

Jednozdrojové financování

Mezi sportovními subjekty aktivními na území města
Olomouc jsme se zaměřili na ty, které:

1. přijímají dotace pouze z města Olomouc
2. subjekty, které přijímají dotace pouze z jiných veřejných

zdrojů (kraj a MŠMT), ale uvádějí svou působnost ve
městě Olomouc

Analýza zahrnovala celkem 194 subjektů pobírajících dotace v
roce 2017. Za každou kategorii bylo vybráno 10 největších dle
velikosti přijaté částky.
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V podpoře sportovních akcí přispíval za rok 2017 podstatně větší částky Olomoucký kraj. V tabulkách je vidět srovnání nejvíce podpořeních sportovních akcí ve
městě Olomouc (dotace kraje + město) a nejvíce podpořených sportovních akcí Statutárním městem Olomouc.

tis. Kč
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Analýza sportovních klubů činných v Olomouci

Činnost klubu Počet subjektů v Olomouci
fotbal 19
bojové sporty 16
cyklistika 13
více aktivit * 12
atletika 9
běh 9
lyžování 7
tenis 7
fitness 6
házená 5
basketbal 4
gymnastika 4
hokej 4
horolezectví 4
tanec 4
volejbal 4
kanoistika 3
sportovní činnost 3
stolní tenis 3
badminton 2
florbal 2
in-line 2
in-line a BMX 2
Ostatní 49
Celkem 193

* Kluby zastřešující více aktivit, např. TJ Sokol, Tělovýchovná jednota Radost Olomouc, z.s.
SKUP Olomouc, z.s., Regionální sdružení České unie sportu Olomouc, z.s., Regionální 
centrum Sport pro všechny Olomouc z.s. a další.
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Fokusové skupiny byly organizovány ke zjištění názorů a postojů klíčových aktérů v
oblasti sportu, kteří v Olomouci v této oblasti působí.

Ke spolupráci byli osloveni: Rada a zastupitelstvo SMOL, sportovní Komise a zástupci
městských částí v Olomouci, sportovní kluby a pracovníci magistrátu SMOL.

Workshopy byly vedeny formou skupinové diskuse se zaměřením na oblast sportu a
pohybové aktivity a školství.

Na základě skupinové diskuse byly stanoveny oblasti a priority, které byly dále
účastníky focus group hodnoceny dle důležitosti. Priority s největším bodovým
ohodnocením jsou dále uváděny jako výsledky této části analýzy.

Názory a postoje klíčových aktérů v oblasti sportu – focus group – metodika 
zpracování

Klíčoví aktéři v oblasti sportu v Olomouci:

Rada a zastupitelstvo Statutárního města Olomouc

Zástupci sportovní komise a městských částí v Olomouci

Sportovní kluby působící v Olomouci
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Výstupy z workshopů – TOP 5 priorit v oblasti sportu

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Výstavba a optimalizace infrastuktury
Zajištění nové infrastruktury, ale 

systematickým způsobem, aby byly 
odstraněny zbytečné duplicity.

3

Investice do stávající infrastruktury
Údržba a modernizace současné 

sportovní infrastruktury.
2,13

Odstranit přebytečná + řešit chybějící 
sportoviště

2

Vyšší financování klubů
Zajistit vyšší míru financování sportovním 
klubům pomocí větší alokace finančních 

prostředků do dotačních programů.
2

Stanovení preferovaných sportů
Město by mělo vymezit skupiny sportů, 

které jsou prioritou a které se bude snažit 
v první řadě podporovat.

1,72

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Systematické budování kapacit
infrastruktury včetně školských zařízení
Pro zajištění dostupnosti a široké nabídky 

pohybových aktivit a sportů.

3

Podpora investic do hřišť, veřejných 
sportovišť

Systematické budování hřišť a veřejných 
sportovišť a jejich optimalizace.

3

Provázání škol a sportovních klubů
Zajištění podpory a vzájemné spolupráce 

sportovních klubů a škol.
2,29

Podpora všeobecné tělovýchovy
S klesající pohybovou gramotností dětí 
roste důležitost všeobecné tělovýchovy. 2,2

Podpora cvičitelům 
veškeré peníze z dotačních programů 

jsou obvykle na provoz a chybí 
financování cvičitelů

2

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Chybí finance na lidské zdroje, vše jen 
na provoz

Peníze z dotačních programů jsou 
obvykle na provoz, chybí na lidské zdroje.

2,81

Nemožnost víceletého čerpání dotací
Zajistit systém, který by umožňoval 

dlouhodobější čerpání dotační podpory.
2,77

Nízká podpora města v oblasti 
nevýkonostních sportů a sportu pro 

všechny.
Nutné zohlednit širší skupinu sporů.

2,74

Chybí víceúčelová hala
Městu Olomouc chybí víceúčelová hala, 

což omezuje rozvoj některých sportovních 
a pohybových aktivit.

2,62

Podpora klubů podporujících 
všeobecnou sportovní přípravu

Všeobecná sportovní příprava je nutným 
základem pro budoucí sportovní vývoj.

2,59

Workshop s politickými představiteli
(rada + zastupitelé)

Workshop se sportovní komisí 
+ zástupci městských částí

Workshop se zástupci sportovních klubů
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Souhrn témat zmiňovaných napříč jednotlivými klíčovými aktéry – oblast sportu

− INFRASTUKTURA

− Výstavba, optimalizace, modernizace a dostupnost  

− FINANCOVÁNÍ

− Stabilizace financování klubů, podpora lidských zdrojů a podpora veřejných sportovišť, víceleté čerpání dotací

− PODPORA VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY

− Podpora všeobecné tělovýchovy a nevýkonnostních sportů
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Výstupy z workshopů – TOP 5 priorit v oblasti školství

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Více sportovních kurzů 
Rozšířit nabídku sportovních kurzů na 

školách, např.: plavaní, lyže, voda a další.
2,75

Více tělesné výchovy
Zajistit více hodin tělesné výchovy na 

školách
2,6

Více financí na vybavení
Zajistit více financí na lepší sportovní 

vybavení škol.
2,33

Více financí na sportovní soutěže
Zajistit více financí na pořádání 
sportovních soutěží pro školy.

2,17

Sport do družiny
Zajistit sportovní základ do školních 

družin, aby děti měly možnosti  
pohybových aktivit

2

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Spolupráce škol a vrcholových klubů
Například formou otevřených tréninků 

škol.
2,6

Na první stupeň aprobované učitele
Ve spolupráci s UPOL zajistit dostatečné 

vzdělání učitelům na prvním stupni.
2,5

Hodina pohybu navíc
Umožnit dětem v rámci školního dne 
dostatek času na pohybové aktivity.

2,4

Podpora / výběr sportovních škol
Důležitou roli by měly hrát také 

sportovně založené školy.
2,4

Lístky na sport školám ze strany klubů
Umožnit, aby měly školy přístup ke 
sportovním klubům a mohly dětem 

prezentovat sport a pohybová aktivity.

2,4

Priority – Nejvíce preferované Bodů
(1-3)

Prezentace klubů
Umožnit prezentaci sportovních klubů na 

školách, akcích a dalších událostech.
2,75

Propojení/spolupráce škola a volný čas

2,67

Nespolupráce škola - kluby-město
Chybí vzájemná spolupráce a koordinace 
aktivit mezi školstvím, sportovními kluby 

a městem.

2,5

Lepší spolupráce/s praxí UPOL FTK –
Kluby

2,34

Podpora zdravého životního stylu pro 
rodiče

2,2

Workshop s politickými představiteli
(rada + zastupitelé)

Workshop se sportovní komisí 
+ zástupci městských částí

Workshop se zástupci sportovních klubů
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Souhrn témat zmiňovaných napříč jednotlivými klíčovými aktéry – oblast školství

− PREZENTACE SPORTOVNÍCH KLUBŮ

− Kurzy, volné vstupy na sportoviště a spolupráce škola-klub

− NAVÝŠENÍ HODIN POHYBOVÉ AKTIVITY

− Hodina pohybu navíc a sport do družiny

− PODPORA SPORTU NA ŠKOLÁCH

− Sportovní soutěže, lepší vybavení a podpora sportovních škol
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Hlavní zjištění analytické části koncepce 

➢ Obce mají povinnost zpracovávat plány rozvoje sportu dle §6a, odst. 2 Zákona č. 230/2016 Sb.; hlavními řešenými tématy v rámci 

strategických dokumentů mají být: snížení přirozené pohybové aktivity člověka, zhoršování zdravotního stavu, nárůstu nadváhy a obezity a 

dalších civilizačních onemocnění, zhoršování kvality života a zvyšování mortality v důsledku nedostatku pohybu.

➢ Nutnost strategického plánování v oblasti pohybu a sportu zdůrazňuje také Strategický plán rozvoje města Olomouce, který definuje 

následující priority: kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického vybavení (modernizace školních hřišť a tělocvičen); ve 

spolupráci s UPOL rozvíjet oblast podpory pohybové aktivity, sportu a aktivního životního stylu; zmodernizovat a rozšířit nabídku 

volnočasové, kulturní a sportovní infrastruktury; rozvinout podmínky pro cyklistiku a pěší dostupnost turistických cílů – viz. plán udržitelné 

městské mobility.

➢ Ze mezinárodní studie HBSC o životním stylu mladé generace v Olomouci vyplývá, že z životního stylu dětí se nevytrácí sport, ale

každodenní přirozený pohyb. V Olomouci plní doporučení pro pohybovou aktivitu (alespoň 60 minut denně) pouze cca 15% školáků a to i 

přesto, že se věnují organizovanému sportu.

➢ V Olomouci se na základních školách věnuje organizovaným sportovním aktivitám přibližně 65%. U chlapců je účast v organizovaném sportu 

vyšší cca 70%, u dívek cca 60%. Účast v organizovaném sportu však klesá s věkem. Zatímco v pátých třídách sportuje cca 80% dětí, v 

devátých třídách je to jen 50%.Výrazně nižší účast v organizovaném sportu mají v Olomouci děti z chudšího prostředí. U patnáctiletých 

teenagerů z prostředí s nižším socio-ekonomickým statusem je zapojení do sportovních aktivit minimální – cca 20%.

➢ Mezi 8 nejvyhledávanějších  pohybových aktivit u dětí v Olomouci patří: chození ven s kamarády, běh, fotbal, tanec, jízda na kole, 

posilování-workout, plavání a florbal.
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Hlavní zjištění analytické části koncepce 

➢ Podíl dětí, které jezdí do školy na kole je v Olomouci naprosto minimální a je výrazně nižší, než je průměr za celý Olomoucký kraj (8% v 

roce 2014). Celkově se podíl dětí, které se do školy dopravují aktivně (chůze, jízda na kole) snižuje. Roste naopak podíl automobilové 

dopravy s rodiči. Tento vývoj se dá v budoucnu očekávat také v Olomouci.

➢ Naprostá většina městských částí má dle norem nevyhovující a nebo zcela nevyhovující stav herních hřišť, smíšených hřišť i sportovišť a 

to jak s ohledem na plochu, tak dostupnost; v některých městských částech není evidováno žádné smíšené hřiště nebo sportoviště. 

➢ Parky a rozsáhlejší zelené plochy jsou dostupné pouze v lokalitách kolem středu města a v okrajových městských částech – Radíkov, 

Lošov, Svatý Kopeček, Chomoutov.

➢ S ohledem na financování není evidována dlouhodobá koncepce správy sportovních zařízení, rozhodnutí jsou činěna jednorázově (ad 

hoc). Chybí jednotná správa a centralizovaný systém řízení sportovní infrastruktury v majetku města. Při investicích není plánován 

dlouhodobý rozpočet a pravidelné provozní výdaje, hrozí riziko negativních rozpočtových dopadů.

➢ Výdaje na sport jsou v evidovány v různých kapitolách rozpočtu města (školství, investice, propagace apod.). Takováto evidence 

neumožňuje celkové reálné vyčíslení veškerých výdajů na sport a značně ztěžuje strategické plánování a rozhodování o oblasti sportu.

➢ Z analýzy potřeb sportovních klubů působících v Olomouci vyplývá nutnost stabilizace financování klubů (víceleté čerpání dotací), 

podpora lidských zdrojů a větší podpora veřejných sportovišť včetně širší podpory všeobecné tělovýchovy a pohybové gramotnosti. 

Sportovní kluby dále projevily zájem o prohloubení spolupráce ZŠ – sektoru sportu (např. hodina pohybu navíc se zajištěním ze strany 

sportovních klubů).
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SWOT analýza – silné stránky

➢ Statutární město Olomouc má podporu pohybové aktivity a sportu zakotvenou ve strategických dokumentech města a tato oblast 

je pro Olomouc dlouhodobě prioritním tématem, 

➢ zájem vedení města o podporu sportu a pohybových aktivit obyvatel a zajištění sportovní infrastruktury, statutární město Olomouc má kvalitně připravené návazné 

strategické dokumenty, které s pohybem a sportem souvisí, zejména pak Plán udržitelné městské mobility apod.,

➢ bohatá a rozmanitá nabídka sportovních akcí, včetně akcí mezinárodního významu (1/2maraton, apod.),

➢ zastoupení sportovních mužstev v nejvyšších soutěžích (např. fotbal, hokej, volejbal, házená, basketbal),

➢ podpora marketingových aktivit spojených se sportem, značné množství pořádaných sportovních akcí s potenciálem využití pro oblast marketingu města, 

➢ v Olomouci se přibližně 65% dětí na základních školách se věnuje organizovaným sportovním aktivitám. U chlapců je účast v organizovaném sportu vyšší cca 70%, 

u dívek cca 60%,

➢ zájem veřejnosti včetně dětí o neorganizované volnočasové pohybové aktivity včetně zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro rekreační sport,

➢ ve SMOL je široké zázemí sportovních klubů, obyvatelé města včetně dětí mají zájem o širokou škálu sportovních aktivit a aktivní trávení volného času,

➢ město poskytuje účelovou podporu na rozvoj talentované mládeže,

➢ zpřístupněna sportovní a dětská hřiště v areálech škol pro širokou veřejnost,

➢ město disponuje vlastním sportovním zázemím,

➢ činnost a výzkumné aktivity Fakulty tělesné kultury UP a unikátní Aplikační centrum BALUO.
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SWOT analýza – slabé stránky

➢ oblast sportu nebyla doposud v řešena v samostatném strategickém dokumentu, který by popisoval dlouhodobé priority města v této oblasti, 

nejasně definovaná vize SMOL v oblasti podpory pohybu a sportu,

➢ výrazně nižší účast v organizovaném sportu mají v Olomouci děti z chudšího prostředí. U patnáctiletých teenagerů z prostředí s nižším socio-ekonomickým statusem je zapojení do 

sportovních aktivit minimální – cca 20%,

➢ snižuje se podíl dětí, které se aktivně dopravují do školy (chůze, jízda na kole). Podíl dětí, které jezdí do školy na kole je v Olomouci naprosto minimální a je výrazně nižší, než je průměr 

za celý Olomoucká kraj. Roste naopak podíl automobilové dopravy s rodiči,

➢ naprostá většina městských částí má dle norem nevyhovující a nebo zcela nevyhovující stav volně přístupných herních hřišť, smíšených hřišť i sportovišť a to jak s ohledem na plochu, 

tak dostupnost,

➢ parky a rozsáhlejší zelené plochy jsou dostupné pouze v lokalitách kolem středu města a v okrajových městských částech – Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, Chomoutov apod.,

➢ není možné systematicky a komplexně vyhodnocovat náklady na sport – jsou obsaženy v různých kapitolách rozpočtu,

➢ chybí jednotná správa a centralizovaný systém řízení sportovní infrastruktury v majetku města včetně systematického vyhodnocování sportovních nákladů,

➢ nevyužitý potenciál při propojení sportovních klubů se školami (MŠ – ZŠ – SŠ),

➢ nedořešená podpora města v rychle se rozvíjejících oblastech neorganizovaného sportu a absence dotačních programů zaměřených na podporu primárně rekreační pohybových aktivit,

➢ nedostatečné vnitřní prostory pro některé sportovní aktivity, absence multifunkční sportovní haly ve vlastnictví města,

➢ některá sportovní infrastruktura nevyhovuje současným trendům a vyžaduje nutně rekonstrukci a rozsáhlejší investice (např. zimní stadion),

➢ omezené možnosti financování klubů v nejvyšších soutěžích,

➢ nedostatek finančních prostředků pro sportovní organizace.
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SWOT analýza – příležitosti

➢ podpora pohybové aktivity a sportu je zakotvena v celé řadě národních i krajských strategických dokumentů a dá se předpokládat postupné navyšování prostředků ze 

strany státu (MŠMT, vlády apod.) do této oblasti včetně opatření zasahujících oblast komunální politiky,

➢ možnosti čerpání dotací z evropských rozvojových programů, nové dotační tituly, priorita potenciálních zdrojů v oblasti snižování nerovností ve zdraví, 

➢ podpora sportu ze strany Olomouckého kraje,

➢ zlepšení spolupráce SMOL – UPOL v oblasti podpory pohybu včetně vzdělávání odborných pracovníků v této oblasti včetně pedagogických a řídících pracovníků škol a 

školských zařízení, možnost získání mimorozpočtových zdrojů v této oblasti,

➢ zvyšující se aktivita seniorů v oblasti sportu,

➢ zájem turistů o sportovní vyžití a potenciál propojení oblastí cestovní ruch – sport,

➢ spolupráce města – kraje v oblasti středoškolských sportů,

➢ využití klubového zázemí pro podporu pohybu dětí.
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SWOT analýza – hrozby

➢ nedostatečná prioritizace opatření v implementační fázi a nedostatečná provázanost s rozpočtem SMOL, nenaplnění cílů přijaté strategie,

➢ zvyšující se náklady na provoz sportovní infrastruktury s ohledem na udržitelnost rozpočtu SMOL,

➢ komplikované řešení majetkoprávních vztahů (např. výstavba cyklostezek),

➢ odklon zájmu dětí a mládeže od sportu a pohybu k jiným volnočasovým aktivitám případně neorganizovaným aktivitám a potenciálně ubývající členská základna 

některých klubů,

➢ zhoršení pohybové gramotnosti obyvatelstva včetně dětí,

➢ upadající zájem o kvalitní kvalifikační a profesní přípravu odborníků v oblasti tělovýchovy a sportu, nedostatek lidských zdrojů v této oblasti,

➢ budoucí nízké využití vybudované městské sportovní infrastruktury a s ním spojená ekonomická neefektivnost,

➢ neschopnost zajistit vzrůstající potřeby obyvatel pomocí stávající městské infrastruktury.
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Seznam zkratek

FTK Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

HBSC Studie Health Behaviour in School aged children

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MVPA Pohybová aktivita střední intenzity (Moderate to Vigorous Physical Activity)

SMOL Statutární město Olomouc

UPOL Univerzita Palackého v Olomouci

TJ Tělesná jednota
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