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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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Boženka – 9 let

- venčení psa 10 min.

- chůze do školy 20 min.

- aktivní přestávky 30 min.

- tělesná výchova 30 min.

- aktivní hra družina/hřiště 60 min.

- chůze ze školy 20 min.

- chůze do kroužku 10 min.

- trénink – atletika pro děti 60 min.

- chůze z kroužku 10 min.

Celkem: 4 hod 10 min pohybu 

denně!

Ester – 9 let

- nemá psa

- do školy – mama taxi

- ve škole nejsou aktivní přestávky

- TV neefektivní 10 min/omluvenka

- v družině hry nepohybového 
charakteru

- MHD ze školy 10 min.

- s rodiči autem do gymnastiky

- trénink – gymnastika 35 minut

- autem s rodiči domů

Celkem: 55 min pohybu denně!

3 hodiny 15 min za den

16 hodin 15 minut za týden

65 hodin 00 minut za měsíc



Jak konkrétně má vypadat strategie 

rozvoje sportu a pohybu?



Implementace a evaluace strategie

Dle konkrétního časového rámce, odpovědností, financí, apod. Evaluace může 
být zaměřena na proces tvorby, průběh realizace či dopady strategie. 

Syntetická a návrhová část 

SWOT, strategické oblasti, strategické cíle, priority, opatření apod.

Analytická část 

Liší se dle velikosti dané obce, zapojení obecního úřadu + externích subjektů
Velikost obce – klíčový parametr

Proces tvorby strategie – úřad x subdodavatel

Meziresortní přístup

Cílové skupiny

Kultura/historie/tradice

Zapojení klíčových aktérů 
(sport/školství/infrastruktura/veřejnost)
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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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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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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%.
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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.
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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.). 20
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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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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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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
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Veřejné peníze na sport pro subjekty 
působící ve městě Olomouc
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Názory a postoje klíčových aktérů v oblasti sportu – focus group – metodika 
zpracování

Klíčoví aktéři v oblasti sportu:

Rada a zastupitelstvo

Zástupci sportovní komise a městských částí

Sportovní kluby 
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Implementace a evaluace strategie

Dle konkrétního časového rámce, odpovědností, financí, apod. Evaluace může 
být zaměřena na proces tvorby, průběh realizace či dopady strategie. 

Syntetická a návrhová část 

SWOT, strategické oblasti, strategické cíle, priority, opatření apod.

Analytická část 

Liší se dle velikosti dané obce, zapojení obecního úřadu + externích subjektů
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Strategická oblast Strategická aktivita

3. Školství 3.2. Podpora zavedení aktivních přestávek na všech ZŠ v Olomouci (využívání tělocvičen/venkovních areálů 
o přestávkách; podpora rozmístění sportovních pomůcek – chodby, koridory apod.; podpora omezení 
užívání chytrých telefonů ve školách).

Opatření 3.2.1.
Opatření 3.2.2.
Opatření 3.2.3

3.5. Zvýšení podpory využívání sportovní infrastruktury škol po skončení školní docházky 
(materiálně/technická podpora; zajištění správce – DPP/nefinanční benefity; finanční podpora) 

3.6 Podpora aktivní dopravy dětí do škol (chůze, jízda na kole); podpora infrastruktury škol pro 
cyklodopravu; podpora akcí a kampaní na zvýšení podílu aktivní dopravy/snížení automobilové dopravy dětí 
do ZŠ/MŠ; podpora akcí, kampaní a vzdělávání zaměřených na zvýšení bezpečnosti 
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