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1 ÚVOD 

V této práci se budu věnovat způsobu organizace a financování sportu v Uherském 

Hradišti. Abych se o této problematice dozvěděla co nejvíce, rozhodla jsem se v rámci 

odborné praxe ve IV. ročníku pracovat jako referentka oddělení sportu na Městském úřadě 

v Uherském Hradišti. 

Ve své práci budu vycházet především z teorie, která je uvedena v odborné literatuře a týká 

se organizace a financování sportu v Evropské unii, v České republice - na státní i obecní 

úrovni, dále pak především z poznatků z odborné praxe na oddělení sportu a z materiálů, 

týkajících se organizační struktury a financování tělesné výchovy a sportu v Uherském 

Hradišti. Další metodou, kterou použiji k získávání potřebných informací je především 

rozhovor s osobnostmi z řad odborné veřejnosti ve městě. 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí, jak už jsem uvedla, v jedné části se věnuji 

teorii, kterou jsem čerpala z odborné literatury, v další části vycházím z informací o 

organizování a financování sportu v Uherském Hradišti, závěrem zhodnotím celkovou 

situaci v oblasti sportu ve městě a navrhnu řešení, která by vedla k dalšímu rozvoji. 

Uherské Hradiště - město na jihovýchodě České Republiky, významné centrum 

Moravského Slovácka má bohatou kulturní historii. Pro rozvoj města je důležitá nejenom 

ekonomická stabilita, dostatek pracovních příležitostí pro zdejší obyvatele, ale i tradice, 

kultura a možnosti aktivního trávení volného času. Uherské Hradiště má široké sportovní 

zázemí a aktivní provozování sportovní a tělovýchovné činnosti neodmyslitelně patří 

k životu zdejších obyvatel. 

9 



1.1 Fenomén sport 

Současná doba a společnost klade na člověka stále větší a větší nároky. Dosažené výsledky 

se staly měřítkem úspěšnosti jednotlivců i celé společnosti. Úspěch je skloňován ve všech 

pádech a pro mnohé z nás se stal cílem a alfou omegou veškerého počínání. V průběhu let 

došlo také k posunu chápání smyslu slova úspěch od duševní spokojenosti, vyrovnasti a 

harmonie k poměřování materiálních hodnot. I dnešní společnost jako celek se na úspěch 

dívá jinýma očima než dříve. Co bylo v historii považováno za téměř nedosažitelné je dnes 

běžné. Za úspěch jsou považovány věci dříve nepředstavitelné. Posun chápání úspěchu ve 

společnosti vede v první řadě ke zvyšování nároků na schopnosti, vlastnosti a dovednosti 

jednotlivců. 

Lidé jsou vystavováni velkému tlaku ze strany společnosti, proto je také nutné tento tlak na 

psychiku jedinců kompenzovat různými způsoby odreágování se. Sport a aktivní trávení 

volného času se stalo součástí našich životů. Pozitivně ovlivňuje kvalitu našich životů. 

Sportování je prevencí civilizačních chorob, zdroj energie a způsob zbavení se stresu v 

této hektické době. Sport se stal také významným výchovným prostředkem. V době, která 

je sužována vzrůstem kriminality mládeže, vzájemné nesnášenlivosti a xenofobie je 

důležitým spojůjícím prvkem mezi jednotlivými národy a kulturami. Působí jako prevence 

sociálně patologických jevů. Pro vývoj osobnosti jedince je sport důležitým prvkem, 

v jehož rámci se děti a dospívající můžou zbavovat přebývající energie. Učí se respektovat 

kamárady, osvojují si nové sociální role v kolektivu. Důležitou roli hraje také respektování 

svých stejně starých kamarádů. Stanovování si cílů a programu, který povede kjejich 

dosažení. Dítě si osvojuje základní principy, chápe, že pokud chce dosáhnout určitého 

vytyčeného cíle, je nutné definovat ale hlavně vykonat kroky, které povedou k jejich 

dosažení. Proto je nesmírně důležitá podpora sportu ze strany státu, respektive regionální 

podora, která samozřejmě odráží podporu státní. 

Rozbor- tedy analýza- způsobu financování a organizování sportu na regionální úrovní

konkrétně ve městě Uherské Hradiště bude předmětem této práce. 
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1.2 Uherské Hradiště 

Město Uherské Hradiště rozprostřené na levém břehu řeky Moravy mezi Chřiby a Bílými 

Karpaty je právem považováno za jedno z hlavních center Slovácka. Strategická poloha na 

důležité křižovatce obchodních cest přitahovala osadníky již ve starší době kamenné. V 8. 

a 9. století zde vznikl opevněný areál -jedno z hlavních center Velké Moravy. Později 

město sužovaly loupežné výpravy, a proto roku 1257 český král Přemysl Otakar ll rozhodl 

o založení pevnosti Hradiště. Největšího rozmachu dosáhlo město za vlády Jiřího 

z Poděbrad. Uherským Hradištěm se město poprvé nazývá v roce 1587. K dalšímu rozvoji 

města došlo v 19. století, půvoďně převážně německé město se koncem 19. století pozvolna 

změnilo na české. 

Zřejmě nejvýznamnější památka Uherského Hradiště se nachází v městské části Sady, kde 

byl objeven církevní komplex, který by mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje. 

Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského tvořící součást 

areálu jezuitských budov. Na náměstí se nachází barokní kašna. Další pozoruhodnou 

budovou Masarykova náměstí je barokní lékárna U zlaté koruny, která slouží svému účelu 

již od konce 17. století. Jedinou renesanční stavbou ve městě je Dům U Slunce postavený 

roku 1578. Dvě historická centra Hradiště - Masarykovo a Mariánské náměstí spojuje 

Prostřední ulice. Stará radnice v Prostřední ulici pochází asi ze 14. století a třebaže prošla 

řadou pozdějších přestaveb, je řazena k nejhodnotnějším architektonickým památkám ve 

městě. Mariánskému náměstí vévodí Mariánský morový sloup, postavený jako výraz díků 

za odvrácení morové epidemie v roce 1715. Významnou památkou je také barokní kašna 

z konce 17. století, jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi. Nejstarší stavbou ve městě je 

gotická kaple sv. Alžběty. Roku 1490 byl založen Františkánský klášter, nejvýznamnější a 

velmi reprezentativní místností je refektář. V současné době v budově sídlí Okresní archiv. 

Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875, nyní zde sídlí Knihovna 

Bedřicha Beneše Buchlovana. K dalším významným budovám patří Galerie Slováckého 

muzea - dříve Stará pošta, Slovácké muzeum ve Smetanových sadech nebo barokní kaple 

sv. Šebestiána. 

Dnes je Uherské Hradiště součástí Zlínského kraje, centrem sídelní aglomerace Staré 

Město - Uherské Hradiště - Kunovice. K 1.1.2005 žilo v Uherském Hradišti 26 280 
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obyvatel, rozloha města je 2127 ha (21,27 km2) a skládá se ze sedmi městských částí 

(Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Míkovice, Vésky, Sady, Rybárny). Uherské 

Hradiště, resp. celá sídelní aglomerace včetně Starého Města a Kunovic představuje i 

významné průmyslové centrum jihovýchodní Moravy a Zlínského kraje. Z hlediska 

budoucího rozvoje města je klíčovým prvkem zajištění ekonomické prosperity města, 

podpora rozvíjení kultury, společenského a kulturního života, cestovního ruchu a oblasti 

sportovních aktivit a sportovního vyžití zdejších obyvatel všech věkových kategorií. 

(Pramen: www.mesto-uh.cz, koncepce rozvoje město, informace pro turisty) 
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2 CÍLEPRÁCE 

2.1 Hlavní cíle 

• Zpracování přehledu organizace a financování sportu v Uherském Hradišti 

• Využití této diplomové práce v praxi, napřťklad jako podklad při zpracování 

Koncepce města Uherské Hradiště v oblasti tělovýchovy a sportu 

• Praktická využitelnost této diplomové práce při dalšťm rozvíjení sportovnťch a 

tělovných aktivit v dané oblasti. 

2.2 Dílčí cíle 

• Současný stav a úroveň tělovýchovy a sportu v Uherském Hradišti 

• Způsob organizace tělesné výchovy a sportu v Uherském Hradišti 

• Způsob financovánť sportu v Uherském Hradišti 

• Sportovnť akce pořádané ve městě Uherské Hradiště 

• Sportoviště ve městě Uherské Hradiště 

• Stanovenť základnťch cťlů rozvoje tělesné výchovy a sportu v Uherském Hradišti 
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3 METODOLOGICKÁ A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Metodologie práce 
Již na začátku práce jsem nastínila, že hlavním úkolem a myšlenkou, proč napsat 

diplomovou práci na toto téma bylo podat ucelený přehled a informace o způsobu 

organizace a financování sportu v Uherském Hradišti. Na základě toho cíle jsem práci 

rozdělila do několika částí. 

V úvodní části práce jsem nastínila důvody pro napsání této diplomové práce a stručný 

pohled na sport v dnešní společnosti, v další kapitole jsem vymezila hlavní cíle, které by 

práce měla splnit. 

Jak již jsem uvedla mým hlavním osobním cílem bylo, aby práce byla ucelená - to 

znamená, aby i čtenář - laik si byl schopen utvořit představu o sportovním prostředí 

v Uherském Hradišti. Aby lépe pochopil souvislosti zařadila jsem v rámci kapitoly 3 do 

teoretických východisek informace o sportu v EU, o způsobu organizace a financování 

sportu v České republice. 

Další část - konkrétně kapitola 4 - je věnována sportovnímu prostředí v Uherském 

Hradišti. Je rozdělena na organizaci sportu (kapitola 4.1.1) - kde popisuji způsob 

organizace a uvádím stručnou charakteristiku jednotlivých organizačních jednotek 

v oblasti sportu v Uherském Hradišti. V následujících subkapitolách charakterizuji způsob 

a formy financování sportu, sportovní akce a sportoviště ve městě. 

Ve výsledkové části práce (kapitola 5) na základně získaných znalostí o sportovní sféře 

v Uherském Hradišti uvádím subjektivní zhodnocení a návrh dalšího rozvoje jednotlivých 

částí uherskohradišťského sportovního života. Stěžejní částí této kapitoly je analýza 

SWOT, ve které charakterizuji silné, slabé stránky, možné hrozby a příležitosti v oblasti 

sportu v Uherském Hradišti. 

V závěrečných kapitolách potom naleznete seznam použité literatury a přílohy práce. 

Při zpracování tohoto diplomového úkolu jsem použila následující metody, které dotvářejí 

charakter práce: popisná analýza, rozhovor, analýza SWOT. Těmto metodám se budu 

krátce věnovat v následujících kapitolách. 
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3.1.1 Popisná analýza 

Popisná analýza je souhrn metod, které vycházejí jak z primárních tak i sekundárních 

údajů a umožňuje komentovat sekundární data, to znamená popisovat články z tisku či 

odborných časopisů, veřejné zprávy nebo prohlášení. Pro tuto práci to znamená především 

popis různých oficiálních dokumentů, interních materiálů včetně grafický údajů, výročních 

zpráv, příspěvků z odborných publikací a internetu. 

Postup popisné analýzy: 

1. Vytyčení cíle 

2. Vyhledání obsahových jednotek - problém, který budeme vzhledem ke 

stanovenému cíli sledovat 

3. Určení souboru materiálů 

4. Systematické sledování 

5. Vyjádření výsledků- názory a doporučení 

6. Rozbor a zhodnocení. 

Popisné analýzy jsem využila jak v kapitole věnované organizování tak i v kapitole 

financování sportu. Základním bodem bylo získat materiály k prostudování- především 

z odborné literatury a interních podkladů oddělení sportu v Uherském Hradišti, po 

prostudování těchto materiálů jsem na základě získaných informací danou situaci 

zhodnotila a doporučila další kroky. 

Na tomto místě ještě krátce uvedu charakteristiku primárních a sekundárních dat. 

Způsob organizace a financování sportu v Uherském Hradišti je diplomovou prací více 

méně popisného charakteru a hlavním cílem bylo přinést ucelený obraz sportovního 

prostředí v Uherském Hradišti. Proto při psaní této práce byly použity hlavně tzv. 

sekundární data (charakteristiku uvádím dále). 
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Data se rozdělují na sekundární a primární. Rozdíl mezi těmito vyplývá z účelu jejich 

shromáždění. Výhodou sekundárních dat je, že jsou přístupná- veřejně buď zdarma, nebo 

za úplatu a jsou ve chvíli zpracování projektu již zpravidla k dispozici. Získání primárních 

zdrojů dat je zpravidla vázáno na angažování specializovaných agentur. 

Zdroje primárních dat 

"Zdrojem primárních dat je zkoumaná jednotka, kterou může být jednotlivec, domácnost, 

firma, maloobchodní prodejna atd. Je třeba rozhodnout, kdo bude danou jednotku 

reprezentovat, u koho budou potřebné informace získány." 

"Primární údaje se vztahují přímo ke zkoumané jednotce a mohou vyjadřovat její situaci 

nebo určitý stav nebo její názory, postoje a další psychologické proměnné." 

(Pramen: Přibová, M., Marketingový výzkum v praxi, Grada 1996, str.42- 43) 

Zdroje sekundárních dat 

"Sekundární údaje jsou soustřeďovány za jiným účelem, než je jednotlivý výzkumný 

projekt. Proto vymezení zkoumaných jednotek, čas zkoumání, podrobnosti informací aj. 

nemusí být v souladu s požadavky, které vyplývají z nároků na řešení konkrétního 

výzkumného projektu. Informace také může být pro projekt zastaralá, protože doplňování 

zdrojů sekundárních dat probíhá v různých pevně stanovených cyklech. Jiným problémem 

je znalost podmínek, za kterých byly údaje získány, z čehož můžeme odvodit jejich 

přesnost." 

(Pramen: Přibová, M., Marketingový výzkum v praxi, Grada 1996, str.35- 36) 

Interní zdroje sekundárních dat 

Interní zdroje sekundárních dat, jsou data, která si daná organizace, společnost či firma 

shromažďuje uvnitř a z velké části se týkají evidování vlastní činnosti. Kvalita těchto 

informací souvisí s kvalitou řídicího systému společnosti a také je důležité, aby byla známá 

metodika tvorby těchto dat. V dnešní době většinou převládá soustředění dat do 

elektronického informačního systému. 
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Externí zdroje sekundárních dat 

Do této skupiny zdrojů se řadí data shromažďovaná institucemi k nejrůznějším účelům, 

z čehož vyplývá především vysoká různorodost údajů v těchto zdrojích. 

Ostatní zdroje dat 

" Mezi ostatní zdroje patří firemní výroční zprávy, výzkumné zprávy, které byly uvolněny 

pro veřejnost, výzkumné zprávy, které byly zpracovány pro volné použití, statistiky a 

publikované údaje oborových sdružení či asociací, články v odborných časopisech, 

odborná literatura, právní předpisy, technické normy, telefonní seznamy, vládní zprávy a 

prognózy aj. Mají doplňkový charakter, protože obvykle systematicky nepokrývají 

předmět výzkumného zájmu." 

(Pramen: Přibová, M., Marketingový výzkum v praxi, Grada 1996, str.42) 

Při psaní této práce byly použity hlavně zdroje sekundárních dat- a to především data, 

která jsem získala během své odborné praxe na Odboru školství a sportu v Uherském 

Hradišti a při konzultacích s představiteli významných sportovních organizací ve městě. 

Tato data byla samozřejmě doplněna o údaje z ostatních zdrojů - především z odborné 

literatury a internetových zdrojů. 

3.1.2 Rozhovor 

Další metodou, kterou jsem použila při psaní tohoto diplomového úkolu byl rozhovor, 

neboli osobní dotazování. Již z názvu vyplývá, že je založen na osobní komunikaci. "Mezi 

jeho přednosti patří, že existuje přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem, takže 

je možné motivovat respondenta k odpovědím." 

"Mezi další výhody patří vysoká spolehlivost získaných údajů. Ví se, kdo odpovídal na 

otázky, kdy dotazování proběhlo, jaké byly demografické charakteristiky respondenta, lze 

zapojit do odpovídání na otázky více respondentů, aby odpovědi byly co nejspolehlivější, a 

současně mít záznam o tom, kdo odpovídal." 

(Pramen: Přibová, M., Marketingový výzkum v praxi, Grada 1996, str.48) 
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Rozhovor, jako formu komunikace, lze rozdělit z několika hledisek. Při vzniku této práce 

byl použit především rozhovor formální i neformální, strukturovaný i nestrukturovaný. 

S některými reprezentanty organizací a institucí jsem volila rozhovor formální, 

strukturovaný, kdy jsem si domluvila oficiální schůzku, na kterou jsem se předem 

připravila - definovala problém a vytvořila strukturu otázek. Formálního rozhovoru jsem 

využila tedy již při řešení jasně definované oblasti, kterou jsem potřebovala objasnit. 

Neformálního nestrukturovaného rozhovoru jsem pak využívala především při 

"seznamování se" se sportovním prostředím v Uherském Hradišti a to hlavně v období mé 

odborné praxe v oddělení sportu v Uherském Hradišti. V takových situacích nebyl čas ani 

prostor na sestavování struktury otázek ani přesného definování problému. 

3.1.3 Analýza SWOT 

Podle Kotlera rozumíme analýzou SWOT "komplexní hodnocení silných a slabých stránek 

firmy spolu s hodnocením příležitostí a hrozeb." 

(Pramen: Kotler, P. Marketing management, Grada 1998, str. 90) 

Jinými slovy SWOT analýza SWOT analýza patří k marketingovým analytickým 

nástrojům, které jsou založeny na identifikaci současného stavu a slouží k nalezení 

takových faktorů, které působí na efektivnost marketingových nástrojů a umožňují 

dosažení cílů. 

Název SWOT byl odvozen od počátečních písmen anglických názvů čtyř stěžejních 

pojmů. 

S ... strenghts (silné stránky) 

W ... weakness (slabé stránky) 

O ... opportunities (příležitosti) 

T ... threats (hrozby) 
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Analýza vnitřního prostředí- Silné a slabé stránky 

Znalost silných a slabých stránek je klíčovou otázkou pro existenci každé organizace. N a 

základě těchto informací se můžou realizovat taková opatření, která by podpořila silné 

stránky a naopak eliminovala stránky slabé - může tak dojít ke zlepšení konkurenční 

pozice na trhu. Je také posuzováno, zda má daná organizace, firma dostatečné 

předpoklady, aby minimalizovala hrozby a využila příležitosti. 

Analýza vnějšího prostředí- Příležitosti a hrozby 

V této části jde především o sledování rozhodujících sil makro prostředí (demografické, 

ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální, kulturní), které ovlivňují 

chování firmy, organizace ... Hlavním důvodem je identifikace příležitostí a hrozeb. 

Příležitosti je nutné objevit a využít je ve svůj prospěch dřív než konkurence. Hrozby 

naopak nutí k hledání takové strategie, která by je minimalizovala či v ideálním případě 

eliminovala a tím efektivně dosahovat stanovených cílů. 

Analýza swot je typická především pro komerční tržní prostředí. Rozhodla jsem se ji ale 

využít i v závěrečné fázi této práce, protože si myslím, že přehledně informuje o silných, 

slabých stránkách, o příležitostech a hrozbách a díky znalosti těchto bodů je možné 

navrhnout opatření, která by vedla k dalšímu rozvoji sportu v Uherském Hradišti. 
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3.2 Teoretická východiska 

V této kapitole stručně nastíním postavení sportu v Evropské unii, organizaci a způsob 

financování sportu v České republiky. Veškeré informace jsem čerpala z odborné literatury 

na dané téma nebo oficiálních webových stránek jednotlivých organizací či institucí. 

3.2.1 Sport a EU 

!.května 2004 vstoupila Česká republika po dlouhodobé snaze a integračním procesu do 

Evropské unie a stala se tak jejím právoplatným členem. Proto bych se na tomto místě 

chtěla jenom stručně zmínit o významu sportu v Evropě a o evropských strukturách 

v oblasti sportu. 

Význam sportu v Evropě 

Obecně lze říci, že význam sportu - a to nejenom v Evropě - ale i celosvětově roste a 

stoupá. Sport lze využít nejenom ke zlepšení fyzické kondice, posílení zdraví, aktivnímu 

trávení volného času ale stává se také významným prostředkem prezentace jednotlivých 

států. Sportovci a sportovní události dokážou - hlavně díky komercializaci sportu -

zaujmout velké množství lidí. "Přímo či nepřímo se dotýká různých oblastí života. Ve 

státech EU jsou vynakládány velké částky na opatření v oblasti infrastruktury, jež mají 

sloužit k uspokojení velkého zájmu obyvatelstva o tuto oblast. Sport se stal pravým 

společenským fenoménem. Lze předpokládat, že jeho význam bude i nadále růst, protože 

aktivní prožití volného času bude v budoucnu hrát stále větší úlohu." (Brožura"Sport a 

EU") 

"Protože si Komise EU uvědomila vysoký význam sportu jako ekonomického faktoru a 

komunikačního prostředku, vydala svým sdělením Radě EU pod titulem "Evropská unie a 

sport" v roce 1991 první dokument, který se obecně a výlučně věnoval sportu. V témže 

roce bylo Komisí EU ještě zveřejněno sdělení Radě o "Dopingu ve sport". 

V roce 1991 bylo založeno Evropské sportovní fórum- poradní fórum Komise EU. Cílem 

tété instituce je dosáhnout lepší vzájemné informovanosti v oblasti sportu. Měla by 

umožnit dialog mezi Komisí EU a osobami zodpovědnými za sport v členských státech, a 

to jak na státní, tak nestátní úrovni. 

Důležitou institucí Komise EU je "Sport lnfo Europe". Tato informační služba podává 

telefonické a písemné informace, a mohou ji využívat všechny zainteresované osoby, které 

20 



mají dotazy na téma "EU a sport". Dále například Rada EU iniciovala na státní úrovni 

setkání nejvyšších úředníků ministerstev příslušných pro sport, na parlamentní úrovni byla 

vytvořena skupina "Sports Inter Group". 

Schéma 3.1: Tok informací mezi sportovním světem, institucemi EU a Radou Evropy 

pomocí skupiny "Sports Inter Group" 

Komise EU 

Rada Evropy SPORT INFO EUROPE Evropský parlament 

Mezinárodní sportovní svazy Evropské státy Národní sportovní svazy 

Ministerstva Mezinárodní svazy 

Olympijské výbory Jiné zainteresované skupiny 

Sportovní svazy 

Pramen: Brožura "Sport a EU", MŠMT ČR, str. 37 

Protože sport není zmiňován v žádné ze smluv Evropské unie, nemá EU v oblasti sportu 

v zásadě žádné bezprostřední kompetence. 

Zásady opatření Komise EU vztahující se k oblasti sportu: 

• Kompetence národních státních a nestátních míst příslušných pro sport zůstávají 

zcela nedotčené. Zásahy EU jsou oprávněny jen tam, kde se ukáže, že opatření 

společenství jsou účinnější než opatření státu jako jednotlivce= zásada subsidarity. 

• Záležitosti hospodářského práva podléhají legislativě EU, zatímco záležitosti 

veřejného pořádku jsou vyhrazeny národní legislativě v jednotlivých státech. 
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Tímto mají členské státy možnost pomocí opatření k veřejnému pořádku zohlednit 

zvláštnosti a národní potřeby svých zemí. V jednotlivých případech však dochází 

v praxi k problémům ohledně přesného vymezení kompetencí. 

• Aktivitami EU v oblasti zákonodárství a soudnictví vznikne pro mezinárodní 

spolupráci ve sportu nová dimenze, která spočívá v tom, že možnosti uplatnění 

práva jsou zaručeny zákonným ustanovením a každý jednotlivec má právo na 

uplatnění svého práva před soudem. Porušení práva EU je porušení zákona. Také 

sportovní organizace nesmí úpravami svých ustanovení nedbat práva EU. 

EVROPSKÉ STRUKTURY V OBLASTI SPORTU: 

Pramen: Brožura: "Sport a EU", MŠMT ČR, str. 27- 29 

CDDS (Comité Directoire pour le Développement du Sport - Řídící výbor Rady 

Evropy pro sport) 

CDDS je řídícím výborem Rady Evropy pro sport. Byl založen v roce 1978. Jeho 

nejdůležitějšími úkoly jsou příprava Evropské konference ministrů zodpovědných za sport 

a kontrola relaizace jejich usnesení. CDDS spravuje sportovní fond Rady Evropy, 

kontroluje provádění každoročního akčního programu a organizuje semináře a workshopy 

k tématům relevantních pro sport. Zabývá se například následujícími projekty: ekonomický 

význam sportu, fair play, tolerance a sport, podpora východoevropských zemí v oblasti 

sportu ... 

Evropská konference ministrů zodpovědných za sport 

Tato konference je připravováná CDDS a je nejvyšším exekutivním sportovně politickým 

grémiem Rady Evropy. Účastníky jsou ministři zodpovědní za sport v jednotlivých 

členských zemích Rady Evropy. Dva z nejdůležitějších výsledků Evropskcýh konferencí 

ministrů zodpovědných za sport je "Antidopingová úmluva (1989)" a "Úmluva proti násilí 

a srážkám mezi diváky při sportovních akcích, zvláště při fotbalových utkáních (1985) . " 
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ENGSO (European Non-Govenmenstal Sports Organisations- Evropské sdružení 

národních nestátních sportovních zastřešujících organizací) 

Na setkáních ENGSO se zúčastňují vedoucí pracovníci nestátních sportovních 

zastřešujících organizací. Od dubna roku 1990 se ENGSO zabývá také tématem "EU a 

sport". 

Evropská sportovní konference 

ESK je obsáhlé evropské sportovní fórum, na kterém mohou státní a nestání organizace, 

s ohledem na sktruktury sportu v jednotlivých členských zemích, rovnoprávně vystupovat. 

Od roku 1995 pracuje ve Vídni stálý sekretariát Evropské sportovní konference. 

V minulých letech vytvořila Evropská sportovní konference řadu pracovních skupin, jež se 

zabývají mezinárodním sportovními a sportovně politickými tématy. 

EOC (dříve AENOC)- European Olympis Comitees- Evropský olympijský výbor 

Cílem Evropského olympijského výboru je podpora olympijské myšlenky v Evropě 

(Výchova mládeže sportem, podpora spolupráce mezi jednotlivými národními 

olympijskými výbory výzkumem, studiemi a výměnou informací, jakož i rozvoj 

"olympijského programu solidarity" v Evropě ve spolupráci s mezinárodním olympijským 

výborem- IOC) 

Pramen: http://www.eurolympic.org 

Evropská Odborná sdružení (lnternational Federations) 

Mezinárodní zastřešující asociací mezinárodních odborných sdružení je AGFIS 

(Association Générale des Féderations Internationales du Sport - Asociace 

mezinárodníchodborných sportovních sdružení). Bohužel zatím ještě neexistuje evropský 

koordinační orgán. 

Pramen: http://www. eurolympic. org 
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3.2.2 Způsob organizace sportu v České republice 

K pochopení způsobu organizování a financování sportu v Uherském Hradišti je třeba se 

zmínit o způsobu organzice a financování sportu v České republice, nastínění této 

problematiky uvádím v následujích kapitolách. 

3.2.2.1 Státní sféra v oblasti organizace sportu 

Ústředním správním orgánem pro státní politiku podle zákona o státní správě a samosprávě 

ve školství, školská zařízení, pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská 

zařízení, pro preventivně výchovnou péči zřízená podle zákona o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních, Českou školní inspekci zřízenou podle zákona o státní správě a 

samosprávě ve školství, ostatní přímo řízené organizace (dále jen "OPŘO"), vysoké školy 

podle zákona o vysokých školách, pro vědní politiku a státní politiku pro výzkum a vývoj, 

včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní politiku v oblasti vzdělávání, dětí 

a mládeže, pro tělovýchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu je dle 

kompetenčního zákona (zákon č.6911993 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále 

MŠMT). V Organizačním řádu MŠMT je zahrnuto, že: "Ministerstvo zkoumá 

společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzuje dosahované výsledky a na 

jejich základě zpracovává koncepce rozvoje svěřených oblastí a předkládá je vládě. 

Ministerstvo předkládá za resort podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů 

republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímá stanovisko k návrhům, 

které předkládají vládě jiná ministerstva, pokud se týkají jeho působnosti. 

Ministerstvo pečuje o náležitou právní úpravu věcí patřících do jeho působnosti, tj. 

připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů, týkajících se věcí, které patří do jeho 

působnosti. Na základě zákona a v jeho mezích vydává právní předpisy, je-li k tomu 

zákonem zmocněno. Připravuje rovněž návrhy, jejichž přípravu mu vláda uložila. Dbá o 

zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k 

nápravě." 
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V čele ministerstva stojí od července 2002 ministryně Petra Buzková, která odpovídá vládě 

za činnost MŠMT. 

Pro tuto diplomovou práci je směrodatná především činnost Skupiny sportu, mládeže a 

informatiky. Dle organizačního řádu MŠMT plní tato skupina v rámci působnosti 

ministerstva úkoly ústředního orgánu státní správy v oblasti státní péče o děti a mládež, 

tělovýchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Dále také plní úkoly na úseku 

zahraničních vztahů a evropské integrace a úkoly obnovy a rozvoje informačních 

technologií v ústředí ministerstva a v resortech. 

Skupina sportu, mládeže a informatiky je rozdělena na 3 oddělení: Odbor sportu a 

tělovýchovy, který se dále dělí na Oddělení koncepčně programové a Oddělení realizace a 

monitoringu; Odbor pro mládež a Odbor státní informační politiky ve vzdělání, který má 

podúsek Financování a kontroly. Odbor státní informační politiky ve vzdělání se dále dělí 

na Oddělení systémů a standardů a oddělení projektů a metodiky. Podrobný popis činností 

a funkcí jednotlivých odborů a oddělení je podrobně specifikován v Organizačním řádu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Základní dokumenty týkající se rozvoje sportu v České republice 

Po prostudování dostupné literatury i samotných dokumentů, týkající se rozvoje sportu 

v České republice bych si dovolila použít charakteristiku, kterou uvádí paní Růžena 

Hatašová v publikace Sport, stát, společnost. 

Dne 6. ledna 1999 usnesením č.2 schválila vláda České republiky "Koncepci státní politiky 

v tělovýchově a sportu v České republice". V koncepci jsou vyjádřeny cíle a úkoly 

v tělovýchově a sportu, které je potřeba řešit. 

Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice 

"Je to v podstatě snaha o zásadní definování společenské úlohy a hodnotového postavení 

tělesné výchovy a sportu, návrh vhodného způsobu financování, efektivní a účelové 

zabezpečování státní sportovní reprezentace a s tím související péče o sportovně 

talentovanou mládež, posouzení obsahu a forem tělesné výchovy a sportu dětí, orgánů 

státní správy v systému. Předpokladem uskutečňování záměrů je vytvoření příslušného 
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legislativního rámce a v souladu s ekonomickými možnostmi státu, tvorbou příslušných 

legislativních návrhů." 

Pramen: Slepička, P., Slepičková, I.: SPORT STÁT SPOLEČNOST, UK v Praze - FTVS, 

2000, str. 88-89 

Národní program rozvoje Sportu pro všechny 

"Stát se tímto dokumentem přihlašuje k zodpovědnosti za vytváření podmínek pro 

pohybovou činnost občanů jako jednoho z prostředků zdravotní prevence a účelného 

využití volného času." (Sport, Stát, Společnost.str.89) "Cílem Národního programu rozvoje 

sportu pro všechny v České republice je postupně změnit společenské i materiální 

podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem 

sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů. K dosažení tohoto 

cíle je třeba souběžně řešit tři základní okruhy problémů: změnu hodnotové orientace 

občanů, rozvoj materiálně technické základny a rozšíření nabídky tělovýchovných a 

sportovních programů diferencovaných pro různé skupiny populace." 

Pramen: Národní program rozvoje Sportu pro všechny 

Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému 

výchovy sportovních talentů 

"V zájmu udržení a dalšího zlepšení mezinárodní úspěšnosti českého sportu byl zpracován 

a dne 14.7.199 schválen návrh zásad komplexního hodnocení státní sportovní reprezentace 

včetně systému výchovy sportovních talentů. V těchto zásadách jde především o to, aby 

problém byl řešen komplexně, tj. od výběru sportovních talentů a péče o ně na školách a ve 

sportovních klubech až k všestrannému zajištění sportovní přípravy na potřebné úrovni 

včetně zdravotní péče." 

Pramen: Slepička, P., Slepičková, I.: SPORT STÁT SPOLEČNOST, UK v Praze - FTVS, 

2000, str. 93 
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Zákon o ochraně a podpoře sportu 

Zákon č. 115 ze dne 28.února 2001 vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost 

územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

3.2.2.2 Spolková sféra 

"Současný stav uspořádání spolkové sféry je výsledkem přeměn Československého svazu 

tělesné výchovy, vzniku nových a znovuobnovení činnosti bývalých tělovýchovných 

organizací." 

Pramen: Slepička, P., Slepičková, I.: SPORT STÁT SPOLEČNOST, UK v Praze - FTVS, 

2000, str. 101 

Základním legislativním bodem se stal zákon č.8311990 Sb. o sdružování občanů. Podle 

tohoto zákona je sdružování věcí svobodného rozhodnutí a svobodné volby. To, že 

sdružení, spolky jsou právnickými osobami dalo možnost existence nejrůznějších typů 

sportovních organizací. Tak se počet samostatných sdružení, svazů, klubů, tělovýchovných 

jednot rozrostl na několik tisíc. 

Na tomto místě bych chtěla stručně charakterizovat činnost těch organizací, které patří 

k významným zastřešujícím oraganizacím v oblasti sportu v České republice. 

1. Český svaz tělesné výchovy 

"Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, 

tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot 

a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle 

Zákona o sdružování občanů č.8311990 Sb. ČSTV vznikl ll. března 1990 a jeho 

posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci 

České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených 

subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci 

potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost 

svého právního postavení, majetku a činnosti. ČSTV je organizace demokratická, 
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nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených 

subjektů. Spolupracuje s celou řadou dalších sportovních organizací (např. s 

Českým paralympijským výborem)" 

Pramen: www.cstv.cz 

2. Český olympijský výbor 

"Český olympijský výbor (dále jen "ČOV") je občanské sdružení ve smyslu zákona 

č. 83/1990 Sb. Na základě uznání Mezinárodním olympijským výborem je ČOV 

jediným subjektem oprávněným řídit olympijské hnutí v ČR. 

ČOV zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a 

zabezpečuje reprezentaci ČR na olympijských hrách a dalších akcích 

organizovaných Mezinárodním olympijským výborem a národními olympijskými 

výbory. ČOV sdružuje sportovní svazy, jejichž sporty jsou na programu 

olympijských her a další sportovní svazy, členy mezinárodních sportovních 

federací uznaných MOV. Dále sdružuje občany ČR jakož i právnické osoby se 

sídlem v ČR, podporující olympijské hnutí. Výše uvedené subjekty jsou řádnými 

(sportovní svazy - sporty zařazené do programu OH , zástupci složek ČOV a člen 

MOV) a přidruženými (ostatní) členy ČOV. 

Nedílnou součástí ČOV jsou jeho složky (Český klub olympioniků, Český klub 

fair-play a Česká olympijská akademie) a jeho komise." 

Pramen: www.olympic.cz 
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3. Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) 

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a 

tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. 

V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 

250.000 žáků základních a studentů středních škol. Od jara roku 2001 je 

organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům.Tvoří ji 

základní články (více než 2800 školních sportovních klubů), okresní rady(pracují 

ve všech 86 okresech) a krajské rady (od poloviny roku 2001 pracují ve všech14 

krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou sněm a výkonný výbor. 

Program činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a 

profesory tělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a 

podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. AŠSK ČR je multisportovní 

organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních 

sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o 

základní aktivity, zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást 

denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Hlavním posláním je 

tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný 

vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové 

orientace, poskytovat alternativu pro volný čas a tak přispívat k aktivní primární 

prevenci kriminality a zneužívání návykových látek. 

Pramen: http://www.ftvs.cuni.cz/ASSK/pagegen.asp 

4. Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) 

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy přiblížit a zpřístupnit 

tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásí se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i 

jeho následovníků. Čerpá z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších 

odborníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. V tomto širším 

rámci pojetí tělesné výchovy a sportu spatřuje vysoký společenský význam sportu 

pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociálnímu 

chování a dalším negativním jevům. Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem 
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zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, 

rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní tělesnou výchovu, 

cvičení a pobyt v přírodě, taneční sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení 

rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení. 

ČASPV má v současné době na dvěstěpadesát tisíc registrovaných členů. 

Pravidelnou činnost odborů ČASPV, řízených v okresech České republiky 

okresními asociacemi ČASPV a ve všech krajích oblastními centry, doplňují 

pobyty jednotlivců, rodin i skupin v našich tělovýchovných střediscích. Kromě 

svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí "Pohyb je 

život", zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a 

duševní pohody v životě moderního člověka. 

Pramen: www.caspv.cz 

3.2.2.3 Privátní sféra 

Privátní sféra v oblasti tělesné výchovy a sportu je představována především soukromými 

provozovateli různých sportovních zařízení, soukromými pořadateli sportovních akcí, 

trenéry, cvičitely ... Po roce 1989 se začal ve velké míře rozvfjet soukromý sektor, 

samozřejmě i ve sportovní oblasti. Vzniklo velké množství sportovních center, mezi ně 

patří fitness a wellness centra a soukromí provozovatelé sportovních zařízení. Možnost 

získali také jednotlivci - sportovní instruktoři a trenéři. Činnosti v oblasti privátní sféry, 

tedy plně komerční oblasti jsou uprovavovány Živnostenským zákonem (zákon č. 

45511991 Sb). 

S komercializací sportu se zvětšil také počet obchodníků nabízejících sportovní zboží a 

sportovní potřeby. Sport jde ruku v ruce se zdravým životním stylem, rozvinul se 

podstatným způsobem také trh s doplňky výživy a podobně. 

Nelze také opomenout různorodé sportovní akce, turnaje u nichž spíše než o myšlenku 

samotného sportovního výkonu nebo vyžití jde spíš o komerční úspěch dané akce. 
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3.2.3 Financování sportu v České republice 

Pro přehlednost a stručnost oblasti financování sportu v ČR použiji členění a informace o 

oblasti financování sportu v ČR z Diplomové práce Jana Vosátky, Organizování a 

financování sportu v ČR, dále informace z publikace Ekonomika sportu- vybrané kapitoly 

(Jiří Novotný a kolektiv) a knihy Veřejná správa a finance veřejného sektoru (Jitka 

Peková, Jaroslav Pilný)- podrobněji uvádím v seznamu použité literatury. 

V problematice financování sportu v ČR se uplatňuje předvším princip tzv. vícezdrojového 

financování. Podrobnější výčet zdrojů, které vytváří Disponibilní fond sportovních 

neziskových nestátních organizací uvádím v tabulce níže. 

Tabulka 3.1: Zdroje na financování sportu v ČR (rok 1990) 

Druh výdajů mld. Kč % 
Výdaje státního rozpočtu 1,135 4,700 
Výdaje rozpočtu okresu a municipalit 3,324 13,800 
Výnosy z vlastní činnosti 1,400 5,800 
Výdaje domácností 14,300 59,300 
Výnosy z reklamy 0,100 0,400 
Poplatky televize a médií za sport. reportáže 0,015 0,062 
Výnosy sportovních loterií (Sazka a.s.) 0,544 2,300 
Podpora od velkých podniků a institucí 3,320 12,400 
Celkem 24,138 100 

Pramen: Novotný, J.: Ekonomika sportu, !SV Praha 2000, str. 58-59 
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Pro potřeby této práce se budu blíže věnovat státní podpoře - tedy MŠMT a dále pak 

podpoře ze strany společnosti SAZKA a.s. 

Nejdůležitější organizací, která se mimo jiné stará i o financování sportu v ČR je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -jde především o neinvestiční a investiční 

podporu. 

Neinvestiční podpora: 

Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zásadami pro poskytován dotací ze státního 

rozpočtu. 

V rámci neinvestiční podpory jsou prostředky rozdělovány do následujících oblastí: 

• Sportovní reprezentace České republiky 

• Sportovní centra mládeže 

• Sportovní talent 

• Sportovní třídy 

• Národní program rozvoje sportu pro všechny 

• Sport a škola 

• Sprot zdravotně postižených 

• Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
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Investiční podpora: 

Přesné a oficiální označení pro investiční podporu ze strany MŠMT je "Program 233510" 

pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací státního rozpočtu na podporu rozvoje a 

obnovy materiálně technické základny sportu. Tím se rozumí rozvoj a obnova sportovních 

zařízení, zařízení sloužící k regeneraci a rehabilitaci. 

Tento program je rozdělen na dva podprogramy: 

• Program na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních 

organizací, jehož příjemci mohou být nestátní neziskové organizace, jejichž náplní 

činnosti je sport a tělovýchova a ve výjimečných případech města a obce v ČR 

• Program na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní 

rezprezentace, jehož příjemci jsou resortní sportovní centra MŠMT, MO a MV a 

dále občanská sdružení zabezpečující státní sportovní reprezentaci a talentovanou 

mládež, včetně zdravotně postižených 

SAZKA, a.s. 

Akciová společnost SAZKA je obchodní společnost, jejímž hlavním posláním je vytvářet 

finanční prostředky pro financování veřejně prospěšných účelů ve sportu a tělesné 

výchově. 

Díky těmto financím je umožněn provoz mnoha sportovních zařízení a odvětví, která by 

bez činnosti SAZKA, a.s., nemohla existovat. Tím, že SAZKA, a.s., finančně pomáhá 

sportu, snižuje i výdaje státního rozpočtu do tohoto odvětví. Takto uspořené prostředky 

mohou být přerozděleny do jiných sfér státního zájmu. Velkou zásluhu SAZKA, a.s., je 

třeba spatřovat především v podpoře sportování mládeže. Pokud pomineme aspekt 

výchovy budoucích reprezentantů, je třeba poukázat hlavně na prevenci proti negativním 

vlivům, zasahujícím mladší generaci (kouření, alkoholismus, drogy). 

SAZKA, a. s., byla založena Českým svazem tělesné výchovy a Československou obcí 

sokolskou v České republice zakladatelskou sml o u vou ze dne 27. listopadu 1992. 

Společnost zahájila svoji činnost 15. února 1993. 
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Akcionáři se stala výhradně česká občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a 

sportu: 

• Český svaz tělesné výchovy (67,983 %) 

• Česká obec sokolská (13,542 %) 

• Česká asociace - Sport pro všechny (5,563 %) 

• Autoklub ČR ( 4,000 %) 

• Sdružení technických sportů a činností ČR (3,563 %) 

• Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (1,022 %) 

• Orel - křesťanská tělovýchovná organizace (0,882 %) 

• Český střelecký svaz (1,445 %) 

• Českého olympijského výboru (2,000 %) - o jeho přistoupení rozhodli akcionáři 

společnosti v září roku 1997 

Systém rozdělování finančních prostředků doznal v průběhu existence SAZKA, a.s. 

několik změn. Po revoluci byly výtěžky z lotrie přidělovány jednotlivým sportovním 

nestátním neziskovým organizacím cestou MŠMT. V roce 2000 potom došlo ke změně a 

výtěžky z loterie začaly plynout přímo akcionářům, na základě jejich akcionářského 

podílu. 

Schéma 3.2: Průběh rmancování sportu z výnosu a.s. Sazka, rok 2004 

I SAZKA a.s. 1 

----------
Valná Hromada 

ČSTV 

47,35% výtěžku 

Sportovní svazy t-
oddíly TJ a SK 

Pramen: Interní podklady ČSTV 
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Podpora ze strany ČSTV 

Výkonný výbor ČSTV zabezpečuje finanční zdroje od státu (státní dotace), ale také 

prostředky z výtěžku akciové společnosti SAZKA i z dalších zdrojů a zajišťuje jejich 

rozdělení podle schválených kritérií mezi sdružené subjekty. Svazům i klubům poskytuje 

ČSTV ekonomický, právní i technický servis. Zdroje ČSTV by se tedy daly rozdělit na 

státní a vlastní. Mezi státní zdroje patří především dotace z MŠMT ČR, vlastním zdroji se 

pak myslí podíl na výtěžku Sazka a. s., dividendy a.s. a úroky rezervního fondu. 

Každý sdružený svaz, kromě ČSRS (Český svaz rekreačního sportu), ČAUS (Česká 

asociace univerzitního sportu), UZPS ČR (Český svaz tělesně postižených sportovců), 

obdrží základní příspěvek ve výši 200 000 Kč, další prostředky se rozdělí dle kritérií: 

• 50 % podle stavu členské základny 

• 30% podle počtu účastmKů mistrovských soutěží vykazovaných svazy, tato částka 

se dále dělí na: - 20 % na okresní soutěže 

- 30 % na oblastní soutěže 

- 50 % na celostátní soutěže 

• 20 % podle ekonomické náročnosti 

• další doplňující kritéria 

Výpočet pro získání dotace z ČSTV se provádí podle relativně složitého vzorce a kriteria 

se zpravidla mění jednou za 3-5 let. 

Podpora ze strany ČOV 

Dalším zdrojem financí může být Rozvojový olympijský program ČOV- zahrnuje zásady, 

dle kterých se systémově a transparentně rozdělují a využívají finanční prostředky ČOV na 

podporu olympijské přípravy sportovců. 

1. Přímé finanční prostředky: základní a výkonnostní příspěvek, představují paušální 

částky pro všechny svazy, které je mohou využít dle vlastní potřeby 

2. Prostředky na svazové projekty - má účelový charakter 

3. Prostředky na přípravu a soutěže mládeže 
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Zdroje financí ČOV: 

• Vlastní marketingová a ekonomická činnost 

• Státní finanční prostředky 

• Příspěvky Mezinárodního olympijského výběru 

• Členské příspěvky 

• Dividendy SAZKA, a.s. 

• Další prostředky 

PODPORA SPORTU A TĚLOVÝCHOVY NA REGIONÁLNÍ A OBECNÍ ÚROVNÍ 

Výdaje v rámci krajských úřadů: 

"V rozpočtu krajských úřadů není žádná přímá položka na financování sportu. V rámci 

kraje/okresu jsou však rozdělovány finanční prostředky ze školského úřadu pro jednotlivé 

druhy škol, z nichž část je také používána na rozvoj tělovýchovy v rámci učebních 

programů jednotlivých škol a v rámci různých tělovýchovných soutěží. Jde v podstatě o 

dotace, které plynou z rozpočtu MŠMT, které rozděluje místně příslušný školský úřad." 

Pramen: Peková, 1., Pilný, 1.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPL str. 316 

Výdaje z rozpočtu měst a obcí: 

"Částky vydávané na sport z rozpočtu obcí nejsou určovány žádnou zákonnou ani jinou 

normou. Jejich výše závisí na konkrétních finančních možnostech příslušného města či 

obce a rozhodnutí orgánů obce. V rozpočtech měst se pamatuje na výdaje na sport 

nejčastěji v tzv. sportovním fondu v rámci položky "školství"." 

Pramen: Peková, 1., Pilný, 1.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, str. 316-

317 

Z tohoto zdroje se nejčastěji hradí tyto druhy výdajů: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Pořádání sportovních tradičních sportovních akcí 

Akce sport pro všechny, spolková sportovní činnost mládeže 

Výkonnostní sport 

Družební sportovní styky, nejlepší sportovci města 

Rekonstrukce, opravy 

Sprváva a údržba sportovních zařízení 
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Sponzorství ve sportu: 

"Využívání podpor a darů patří stále více mezi obvyklé způsoby poskytování dodatečných 

prostředků na provozování zejména kolektivních druhů sportu. Sponzorství je v podstatě 

založeno na vytvoření partnerského vztahu mezi příslušným provozovatelem určitého 

sportu a subjektem, který je ochoten za určité protislužby poskytnout sponzorské 

prostředky. Nejčastěji se jako protislužba poskytuje reklama nebo jíný způsob zvýraznění 

image pro příslušnou firmu." 

Pramen: Peková, J., Pilný, J.: Veřejná správa afinance veřejného sektoru, ASPI, str. 318 

Shrnutí: FINANČNÍ ZDROJE SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

A. Tradiční zdroje financování TJ, SK v ČR z hlavní činnosti: 

Členské příspěvky 

Dary 

Příspěvky z municipalit 

Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

Dotace od státu 

Vstupné na sportovní akce 

Startovné 

Úroky z uložených vkladů 

B. Zdroje financování z doplňkových činností 

Sponzorské příspěvky 

Klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

Nájemné z klubových zařízení 

Bankovní půjčky 

Pramen: Novotný, J.: Ekonomika sportu, vybrané kapitoly, Nakladatelství VŠE, str. 57-

61 
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4 ANAL ÝZA ZPŮSOBU ORGANIZACE A FINANCOV ÁNÍ SPORTU 

V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Uherské Hradiště je město s bohatou kulturní tradicí, je významným kulturním a 

společenským centrem moravského Slovácka. Má bohatou historii, jejíž význam a hodnotu 

se snaží zachovávat pro další a další generace. Na druhou stranu je to město moderní, které 

drží krok s dobou a snaží se svým občanům vytvářet vhodné podmínky pro kvalitní a 

aktivní život. S tím samozřejmě souvisí nejen zajištění neustálého rozvoje města, vytváření 

podmínek pro neustálý rozvoj možnosti pracovního uplatnění a vytváření dostatečného 

množství pracovních příležitostí, ale také široká nabídka kulturních, společenských a 

sportovní aktivit jako možnost aktivního trávení volného času. 

Uherské Hradiště by se dalo klidně také nazvat městem sportovním. V posledních letech 

bylo vybudováno - ať již městem Uherské Hradiště nebo soukromými podnikatelskými 

subjekty - velké množství nových a kvalitních sportovních zařízení nebo víceúčelových 

sportovních areálů určených samozřejmě především pro širokou veřejnost. Ruku v ruce 

s tímto rozvojem roste neustálý zájem veřejnosti o sportování. Této poptávce se snaží 

samozřejmě subjekty činné v oblasti tělovýchovy a sportu vyhovět. Důkazem velkého 

zájmu o sport je také neustále se rozšiřující počet a rozsah sportovních akcí, kterých se 

může veřejnost aktivně zúčastňovat. 

Sportovnímu prostředí v Uherském Hradišti se budu podrobně věnovat v následujících 

kapitolách. 
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4.1 Organizování tělesné výchovy a sportu v Uherském Hradišti 

Činnost samosprávy - Městského úřadu v Uherském Hradišti 

Zaměřím se především na činnost Městského úřadu Uherské Hradiště - oddělení sportu, 

Sportovní komise a příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské Hradiště, jejímž 

zřizovatelem je město Uherské Hradiště. 

Sportovní komise Rady města (SPOKO) 

SPOKO je poradním orgánem Rady města Uherské Hradiště, které předkládá svá 

stanoviska a náměty. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a za své činnosti 

je odpovědna Radě města. SPOKO má 12 členů, schází se lkrát v měsíci, pokud je třeba 

tak častěji. V čele stojí předseda - pan místostarosta Tichavský, tajemníkem je vedoucí 

oddělení sportu pan Šátek. Tajemník svolává SPOKO, připravuje program a zajišťuje 

realizaci přijatých usnesení. 

Činnost Odboru školství a sportu - oddělení sportu 

Na úrovni samosprávy města je významným orgánem, který se v Uherském Hradišti stará 

o oblast tělovýchovy a sportu, Odbor školství a sportu - oddělení sportu městského úřadu. 

Mezi hlavní činnosti oddělení patří 

I. Zpracovává koncepční materiály v oblasti tělovýchovy a sportu 

2. Odborně a metodicky vede správce tělovýchovných a sportovních zařízení 

3. Organizuje a připravuje tělovýchovné a sportovní akce pořádané městem 

4. Zpracovává a aktualizuje sportovní ročenky 

5. Plní úkoly v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

6. Podporuje programy práce s mládeží a aktivity volného času dětí a mládeže 

7. Spolupracuje se sportovním kluby, oddíly a sdruženími 

8. Připravuje rozpočty města a spravuje provozní finanční prostředky v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

9. Kontroluje a dohlíží nad hospodařením s majetkem města (tělovýchovná a 

sportovní zařízení) včetně veřejné- správní kontroly předběžné a průběžné, plánuje 

a stanovuje priority velkých oprav a investic 
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Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště 

Město Uherské Hradiště je zřizovatelem příspěvkové organizace "Sportoviště města 

Uherské Hradiště". Příspěvková organizace Sportoviště města vznikla na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 1. listopadu s účinností od 1. ledna 2005. Byla 

zřízena za účelem všestranného uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních 

zájmů, potřeb a služeb a kompletní správy některého nemovitého majetku. 

Organizace má ve správě nemovitý majetek, který má ve výpůjčce od zřizovatele. Spravuje 

tedy krytý plavecký bazén, Zimní stadion, Městský atletický areál, Sportovní areál 

Východ, Volejbalové kurty, Veřejná sportoviště za sportovní halou, víceúčelové hřiště 

V ésky a hřiště Míkovice. 

Podrobné informace uvádím v kapitole 4.3.2, která je věnovaná sportovištím města. 
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4.1.1 Tělovýchovná a sportovní sdružení 

V současné době působí na území města Uherské Hradiště množství subjektů sdružených 

v sedmi sportovních a tělovýchovných asociacích na základě zákona č. 89/1990 sb., o 

sdružování občanů. 

Tělovýchovná a sportovní sdružení a organizace činné na území města Uherské 

Hradiště: 

1. Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) 

ČASPV navazuje na tradice české tělovýchovy a sportu zejména v tom, že zpřístupňuje 

přiměřené a účinné pohybové aktivity široké veřejnosti bez věkových a výkonnostních 

omezení. ČASPV nabízí všem zájemcům pestrý výběr pohybových aktivit. 

2. Česká obec sokolská (ČOS) 

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice. Ve své činnosti propaguje 

všestranné cvičení a neuzavírá se před novými směry sportů. Dvě tělocvičné jednoty - TJ 

SOKOL Uherské Hradiště, TJ SOKOL Mařatice - na území města patří do Sokolské župy 

Komenského. Členové sokolských tělocvičných jednot se mohou věnovat např. volejbalu, 

beachvolejbalu, florbalu, plavání, atletice, gymnastice, stolnímu tenisu, basketbalu ... 

3.Český svaz tělesné výchovy Uherské (ČSTV) 

Český svaz tělesné výchovy je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně 

samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na území České republiky, jejichž 

základním předmětem činnosti je provozování sportu, tělovýchovy nebo turistiky jak pro 

vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost a jsou ustaveny jako občanská 

sdružení. ČSTV sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a národní sportovní 

svazy s celostátní působností. Spolky sdružené v ČSTV mají zcela samostatné právní 

postavení s vlastní právní subjektivitou. K zabezpečení své činnosti a správy záležitostí a 

vytváření podmínek pro rozvoj sportu vytváří krajská a regionální sdružení. Ve městě sídlí 

Okresní výkonný výbor ČSTV Uherské Hradiště (OVV ČSTV) 
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OVV ČSTV Uherské Hradiště sdružuje následující okresní sportovní svazy: 

• Okresní fotbalový svaz 

• Okresní svaz ledního hokeje 

• Okresní svaz stolního tenisu 

• Okresní šachový svaz 

• Okresní tenisový svaz 

• Okresní volejbalový svaz 

• Okresní asociace Sport pro všechny 

Na tomto místě je nutno podotknout, že Okresní svaz ledního hokeje, Okresní tenisový 

svaz a Okresní asociace Sport pro všechny již prakticky neplní svou funkci. Jejich činnosti 

jsou již v kompetenci Krajských svazů. 

Členská základna ČSTV Uherské Hradiště čítá 115 tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů a 32372 členů. Z toho na území města Uherské Hradiště působí 17 tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů, 16 občanských sdružení a 1 akciová společnost 

SEZNAM TJ,SK SDRUŽENÝCH OVV ČSTV UH SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ 

UH.HRADIŠTĚ: 

Název: 

TJ Slavoj Jarošov: 

TJ Slovácká Slávia Uh.Hradiště: 

Předmět činnosti/oddíly: 

kopaná 

Oddíl atletiky 

Oddíl házené 

Oddíl jógy 

Oddíl juda 

Oddíl krasobruslení 

Oddíl kulturistiky 

Oddíl lyžování 

Oddíl plavání 

Oddíl sportovní gymnastiky 

Oddíl squashe 

Oddíl šermu 

Oddíl volejbalu 
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Název: 

TJ Mařatice- Východ: 

SK Vésky: 

Veslařský klub MORA VIA: 

Tenisový klub: 

PC Slovácká Slávia: 

l.PC Slovácko, a.s.: 

Hokejový klub: 

JVSB: 

basketbalová) 

SK Policie: 

Klub TAEKWONDO WTP: 

SK Aerobik: 

Klub RX Billiard: 

TJ Monty- DS: 

SK Míkovice: 

PC Internacionálové Sl. Slávia: 

Předmět činnosti/oddíly: 

kopaná, šachy 

malá kopaná 

veslování 

tenis 

kopaná 

kopaná 

hokej 

basketbal (JVSB = Juniorsko-výchovná společnost 

tenis, kick-box, rekreační sporty 

korejské bojové umění 

aerobik 

billiard 

jezdectví 

rekreační sporty 

kopaná 

4. Junák- svaz skautů a skautek ČR 

Junák je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení. Posláním je podporovat rozvoj 

osobnosti mladých lidí, jejich duchovních a mravních tělesných schopností. Převážně 

náplní činnosti je pobyt v přírodě, táboření, sport. 

5. Klub českých turistů (KČT) 

Místní odbor KČT byl založen v roce 1986 jako první na Slovácku. Od té doby funguje 

KČT v Uherském Hradišti prakticky nepřetržitě, i když s různými organizačními změnami 

(např. součást jednotné tělovýchovy). Dnes je samostatným právním subjektem. KČT 

organizuje akce pěší, vysokohorské, lyžařské, vodní, turistiky a cykloturistiky. 

6. Orel 

Orel patří k nejstarším tělovýchovným a sportovním spolkům. Své aktivity realizuje 

v duchu křesťanských zásad. Orel zařazuje do svého programu především sporty oslovující 

dnešní mladou generaci. Místní jednotu úspěšně reprezentuje oddíl stolního tenisu 

v okresní soutěži. Rekreačně provozuje volejbal, aerobik, florbal, plavání a další sporty. 
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7. Ostatní občanská a jiná sdružení 

Název: 

Aikido klub: 

Klub biatlonu ČR: 

Bridžový klub: 

Předmět činnosti: 

japonské bojové umění 

letní biatlon 

sportovní bridž 

Hasičský záchranný sbor Zlínsk.kr.: požární sport 

Horolezecký klub UH: lezení na skalách, velehorách, umělé stěně 

Sbor dobrovolných hasičů V ésky: požární sport 

Sbor dobrovolných hasičů Mařatice: požární sport 

Sbor dobrovolných hasičů Míkovice:požární sport 

Sbor dobrovolných hasičů Jarošov: požární sport 

Sbor dobrovolných hasičů UH: požární sport 

SCT UH: stolní fotbal subbuteo 

Seniorský klub atletů: 

Karate- DO: 

UHAMAKO: 

Dům dětí a mládeže "Šikula": 

KUFR 

Motosport klub 

Plavecká škola 

Slovácký veterán car club: 

ŠKLARGE: 

atletika 

výcvik sebeobranného karate 

malá kopaná 

sportovní hry, diskotance, sebeobrana, aerobik, stolní 

tenis, latinské tance - flamengo, volejbal, malá 

kopaná, break dance, břišní tance, tai-chi, basketbal, 

kalanetika, country tance, sportovní gymnastika 

turistika, sport všeho druhu 

silniční motocykly 

výuka plavání žáků MŠ a ZŠ 

historická vozidla 

elektronické šipky 

Seznam všech sportovních odvětví a pohybových aktivit v Uherském Hradišti uvádím 

v příloze č.l. a seznam tělovýchovných a sportovních sdružení na území města uvádím 

v příloze č. 2. 
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4.1.2 Podnikatelská činnost v tělovýchově a sportu 

S rostoucím zájmem a významem sportu souvisí také rozvoj podnikatelských aktivit v této 

oblasti. Poptávka po aktivním trávení volného času je vysoká, nejen mladí lidé se zajímají 

o stále nová a nová sportovní odvětví. Rostou nároky na vybavení, které je potřebné 

k provozování sportovních aktivit ale také nároky na sportovní prostředí a sportoviště. To 

je důvodem stále se zvyšujícího počtu soukromých podnikatelských subjektů, které nabízí 

různé možnosti sportovního vyžití. 

K oblíbeným možnostem sportování patří navštěvování posiloven, fitcenter, spinningových 

center. Velkém oblibě se těší také tenis, squash, různé formy aerobiku, jógy apod. 

V posledních letech začalo platit, že většina sportujících se snaží zvládnout daný sport na 

poměrně vysoké úrovni - to znamená, že ve většině případů investují vysoké částky do 

moderního vybavení - což vede k rozvoji specializovaných sportovních prodejen - a 

využívání služeb kvalifikovaných trenérů. Dosažení určité sportovní úrovně pak vede 

k touze porovnat své síly s ostatními, což vytváří prostor pro realizaci různých sportovních 

akcí a soutěží, ze kterých mohou opět profitovat podnikatelské subjekty. 

Také v Uherském Hradišti je množství podnikatelských subjektů, které nabízí služby ve 

sportovní oblasti. Zájemci mohou navštěvovat fitnesscentra, spinningová centra, 

posilovny, rehabilitační zařízení, zajít na tenis, squash, zahrát si badminton, bowling atd. 

Soukromí provozovatelé sportovních aktivit: 

Název: Předmět činnosti: 

AQUA aktivity: vodní aerobik 

Baby club: plavání kojenců, batolat, dětí předškolního věku 

Baby club Katka: plavání kojenců, batolat, dětí předškolního věku 

Bočková K - aerobik: aerobik 

Centrum potápění RAJZL: potápění 

Jezdecký oddíl Inpost: dostihový sport, rekreační jízda na koni 

SV Centrum: dětský a juniorský komerční aerobik, powerjóga 

SINUS MEDEK s.r.o., DIVING: potápění 

Seznam sportovních center a areálů v soukromém vlastnictví uvádím v příloze č.5 
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4.1.3 Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 

Sport na školách a školských zařízeních 

AŠSK České republiky je sportovním a tělovýchovným sdružením, které bylo založeno na 

podzim 1992. Program činnosti je uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou 

učiteli a profesovy tělesné výchovy v době mimo vyučování. 

Školní sportovní kluby, organizované v AŠSK lze najít na následujících školách: 

Základní škola Sportovní 

Zaměření: kopaná, lední hokej, atletika, plavání, lyžování, basketbal, vybíjená, odbíjená, 

florbal, stolní tenis, sportovní gymnastika, malá kopaná. 

Základní škola Za Alejí 

Zaměření: volejbal, florbal 

Základní škola Větrná 

Zaměření: florbal, basketbal, kondiční posilování, sportovní gymnastika, volejbal, házená 

Základní škola UNESCO 

Zaměření: kopaná, florbal, orientační běh, šachy, atletika, basketbal 

Základní škola Mařatice 

Zaměření: florbal, softbal, jóga 

Gymnázium 

Zaměření: házená, odbíjená, florbal, kopaná, atletika, šachy, stolní tenis, basketbal 

Obchodní akademie a VOŠ 

Zaměření: sálová kopaná, kopaná, volejbal, vodní turistika, florbal, basketbal, házená, 

lyžování, šachy, atletika 
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ŠKOLY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Sport je v Uherském Hradišti velmi oblíbený a často využívaný způsob trávení volného 

času. Je také významným prvkem v boji se sociálně-patologickými jevy mládeže, jako je 

dětská kriminalita, užívání návykových látek, šikana a podobně. Je dokázáno, že aktivní 

trávení volného času a pravidelná sportovní aktivita a povinnosti mají pozitivní vliv na 

vývoj osobnosti jedince. Děti si osvojují základní pravidla chování, učí se jak se chovat 

v kolektivu a pravidelný program a povinnosti je zaměstnávají i ve volném čase. 

V neposlední řadě je také důležitá obliba sportu napříč celou českou společností. Proto je i 

ze strany dětí velká touha podobat se svým sportovním vzorům a s tím související zájem o 

aktivní sport. Těmto dětem se v Uherském Hradišti dá nabídnout nejen velké množství 

zájmových kroužků se sportovním zaměřením - členství v nejrůznějších TJ a SK, ale také 

výuka na školách s rozšířenou sportovní výchovou, v tzv. sportovních třídách. Ve 

sportovních třídách se vyučuje dle upravených učebních plánů schválených MŠMT, které 

nedovolují úlevu ve stěžejních předmětech, za to však obsahují pět hodin tělesné výchovy 

týdně. 

ZŠ Sportovní 

Odborníci mluví o nejlépe umístěné sportovní škole v České republice, především díky 

tomu, že se nachází v těsné blízkosti Městského sportovně rekreačního areálu (MSRA). 

Základní škola Sportovní v Uherském Hradišti - škola se sportovním zaměřením - si 

získala v podvědomí široké veřejnosti nezastupitelné místo v systému výchovy sportovně 

talentovaných dětí a mládeže.V letošním školním roce je zde soustředěno 280 dětí ve 12 

sportovních třídách. 

Do každého ročníku od 5. do 9. třídy jsou vybíráni chlapci se zájmem o kopanou a lední 

hokej a také sportovně talentovaná děvčata, z nichž většinu tvoří atletky AC Slovácké 

Slavie, ale také sportovkyně různých oddflů z Uh. Hradiště a širokého okolí. 

Novinkou od školního roku 2004/2005 je sportovní třída se zaměřením na kopanou pro 

chlapce a všesportovní pro dívky již ve 4.ročníku a třída pro chlapce i dívky se zaměřením 

na atletiku v 6.ročníku. 
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O sportovní růst dětí se stará osm aprobovaných učitelů tělesné výchovy. Samozřejmostí se 

stala i sportovní soustředění,jejichž náplní je intenzivní tréninková příprava ve zvoleném 

sportovním zaměřením nebo všesportovní charakter. Tradice sportovních tříd, zkušenosti 

z organizace a řízení spolu s výhodnou polohou školy poskytují ideální možnosti 

sportovního růstu. 

Sportovně rekreační areál v okolí školy tvoří: 

Letní koupaliště a krytý plavecký bazén 

atletický stadion s 8 drahami 

sportovní halu s dalšími sály (squash, fitness centrum ... ) 

vlastní tělocvična školy 

krytý zimní stadion 

volejbalové a beachvolejbalové kurty 

gymnastický sál 

házenkářská, basketbalová, tenisová hřiště s umělým povrchem 

Hlavní sportovní zaměření: 

atletika: škola využívá k přípravě mládeže bývalých reprezentantů AC např. Jana 

Horáka a Aleše Maňáska. Dívky a chlapci trénují 3x týdně na atletickém stadionu, 

v zimě využívají sportovní halu. Školu reprezentují v soutěžích pořádaných AŠSK 

a také závodí za atletický oddíl Slovácká Slávia Uherské Hradiště. Přípravu žákům 

zpestřují soustředění v průběhu každého školního roku, která oddíl organizuje ve 

spolupráci se školou i jako lyžařský zájezd s výukou běžeckého a sjezdového 

lyžování 

lední hokej: Chlapci se zaměřením na lední hokej reprezentují školu a město pod 

hlavičkou HC Uherské Hradiště. O všestrannou pohybovou přípravu se starají 

v pěti hodinách tělesné výchovy týdně učitelé tělesné výchovy, kteří se zaměřují 

především na míčové hry, gymnastiku, atletiku, ale také regeneraci formou plavání. 

Tréninkový proces je záležitostí oddílu. Pod vedením profesionálního trenéra -

vedoucího hokejových sportovních tříd Mojmíra Nečase, pracují zkušení trenéři, 

často ještě aktivní hráči HC jako Miroslav Stavjaňa nebo Luboš Jenáček. Mladí 

hokejisté navazují na přípravu v tělesné výchově 4x týdně pobytem na ledě. Školní 
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rozvrh hodin a tréninkový plán jsou laděny tak, aby škola a trénink na sebe 

navazovaly. Žáci jsou 2x ročně uvolněni na soustředění na ledě . 

Pod hlavičkou HC hrají mladí hokejisté i žákovské soutěže, JIM ligu a ČR ligu. 

O schopnosti vychovávat talenty pro reprezentaci na nejvyšší úrovni svědčí 

jména : Bičánek, Kohn, Balaštík, Paroulek, Lakosil. 

Fotbal: škola pomáhá připravovat mladé hráče především při rozvoji pohybových 

schopností - rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Jako nástroje jim slouží všechna 

známá i méně známá sportovní odvětví, vlastní nebo školou pronajaté prostory a 

bohatý výběr školních pomůcek. 

Fotbalová příprava navazuje v rozsahu 3 - 4 tréninkových jednotek týdně. Je 

záležitostí oddílu l.FC Slovácko a školní rozvrh je uzpůsoben tak, aby byla vždy 

zahájena nejpozději ve 14.00 hodin. Žáci jsou také uvolňováni na dvě soustředění 

v průběhu školního roku. Fotbalové trenéry a sportovní přípravu má na starosti 

profesionální pracovník - vedoucí trenér sportovních tříd Marek Hábl, který také 

zajišťuje komunikaci škola- oddíl. 

Další sporty: 

sportovní gymnastika 

volejbal, beachvolejbal, basketbal, házená, kortbal,florbal, softbal,vybíjená 

lyžování 

plavání 

úpoly 

Snahou školy je vytvořit co nejlepší studijní a sportovní podmínky talentované mládeži,jež 

si sport zvolila jako životní filosofii. 
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ZŠ Za Alejí 

ZŠ Za Alejí je škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zaměřenou na volejbal. 

Ke škole patří rozsáhlý sportovní areál s hřišti pro kopanou, košíkovou a volejbal, lze na 

něm také provozovat všechny atletické disciplíny a soutěže. Díky tomuto vybavení a 

nadšení vyučujících se škola zaměřila na rozšířenou výuku volejbalu, ve kterém dosahuje 

významných výsledků na republikové úrovni. Mimo sportovních zájmů se děti mohou 

vyžít v řadě klubů a kroužků, velké oblibě se těší florbal. 

Sportovní areál školy tvoří: 

2 nově zrekonstruované tělocvičny 

2 asfaltová hřiště 

Travnaté hřiště na kopanou 

Atletická dráha 

Bazén na rehabilitaci přímo v budově školy 

Hlavní zaměření: 

Volejbal: tři trenéři 2. profesionální třídy- M.Manová, M. Vrobel, P.Jančár, bývalé 

reprezentantky ČR V. Němcová a K.Motyčková (zastřešeno spoluprací s oddíly 

Slovácké Slavie Uh.Hradiště a VSK St. Město) 

Gymnázium Uherské Hradiště 

Studium na Gymnáziu umožňuje studentům čtyřletého gymnázia navštěvovat třídu s 

rozšířenou výukou tělesné výchovy. Výuka v této třídě probíhá podle standardního 

učebního plánu, navíc je rozšířena o 2 hodiny TV týdně a o sportovní soustředění. 

Připravuje pro studenty lyžařské výcvikové kurzy (1. ročníky, kvinty a sekundy), výběrový 

lyžařský kurz v Alpách a sportovní kurzy (3. ročníky a septimy), které se podle zájmu 

studentů konají v Itálii nebo na sportovištích v Uherském Hradišti a okolí. 
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Fotbalová akademie 

Sportovní centrum pro přípravu fotbalových talentů je koncipováno na základě 

dlouhodobých zkušeností s fungováním podobných zařízení v západoevropských 

velkoklubech. Hlavním úkolem a cílem je podchytit největší fotbalové naděje žákovského 

věku a nabídnout jim možnost fotbalového růstu. FA umožňuje výchovu talentovaných 

hráčů z celé ČR, kteří najdou v budoucnu uplatnění v prvoligovém týmu l.FC Slovácko 

nebo i v zahraničí, a to už v mládežnickém věku. Disponuje zařízením internátního typu, 

ve kterém je kladen důraz na všestranný rozvoj mladých fotbalistů v nadstandardních 

podmínkách. 

Fotbalová akademie nabízí: 

I) ubytování na internátu SZeŠ a Gymnázia ve Starém Městě 

2) studium na zvolené střední škole nebo učilišti: Střední zemědělská škola a 

gymnázium Staré Město, Gymnázium Uherské Hradiště, Střední průmyslová škola 

Uherské Hradiště, Střední odb.škola a střední odb.učiliště Uherské Hradiště -

Mojmír, Střední a speciální školy Mesit o.p.s., Soukromá střední odborná škola 

s.r.o., Vyšší odborná škola s.r.o. a VOŠ obchodní akademie Uherského Hradiště 

možné i další školy a učiliště v Uherském Hradišti a okolí, 

3) v rámci studia odborná sportovní a jazyková příprava, 

4) stravování, upravené pro potřeby fotbalistů, 

5) působení v nejvyšších mládežnických soutěžích (dorost 1.2. liga, žáci MSŽL) 

6) komplexní tréninkové zabezpečení, 

7) regenerace, lékařské zabezpečení 

S nadějnými fotbalisty, studenty fotbalové akademie je uzavřena jedna ze čtyř smluv, která 

umožňuje mladým fotbalistům získat diferencovaně finanční prostředky na oblečení, 

školné, kopačky, regeneraci, stipendium apod. 
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4.1.4 Výkonnostní a vrcholový sport 

Na území města se nachází množství sportovních klubů, tělovýchovných organizací, 

sportovních oddílů. Většina těchto oddílů se ve své činnosti věnuje hlavně podpoře 

sportování mládeže a dětí. Vzniká tak poměrně široká základna pro budoucí účast na 

soutěžích různých úrovní. 

Hlavním problémem jsou ale dle mého názoru malé možnosti dalšího rozvoje - vzhledem 

k velikosti města. Praxe je totiž ve většině případů taková, že jakmile sportovec dosáhne 

určité výkonnostní úrovně, tak odchází do lépe zabezpečených (ať již finančně, materiálně 

či personálně) klubů v jiných městech. Typickým příkladem je například tenisové 

prostředí, kdy mladí talentovaní tenisté odchází do Prostějova, kde mají celkově lepší 

podmínky a mohou tedy dále rozvíjet svůj sportovní talent a věnovat se sportovní kariéře. 

Obecně lze ale říci, že členové sportovních klubů a tělovýchovných jednot mají možnost 

účastnit se nejrůznějších soutěží ať již na okresní, krajské či republikové úrovni. 

V tomto smyslu nejsledovanějším klubem v Uherském Hradišti je fotbalový klub l.FC 

Slovácko. 

l.FC SLOVÁCKO a.s. je pokračovatelem fotbalového klubu l.FC SYNOT, který vznikl 

v roce 2000 sloučením dvou odvěkých rivalů, klubů FC SYNOT a.s. se sídlem ve Starém 

Městě a FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště. Cílem je vytvoření silného regionálního 

klubu s využitím dlouholeté dobré mládežnické základny, která byla v Uherském Hradišti 

vybudována. Spojení tradice, současnosti a finančních prostředků má vést na Slovácku k 

jedinému cíli - udržet pro tento region první ligu. Nově vzniklý klub bude navazovat na 

tradici staroměstské kopané, přesto ani historické okamžiky dosažené Slováckou Slavií 

nesmí zaniknout. 

l.FC Slovácko věnuje také patřičnou pozornost podpoře a výchově mladých fotbalových 

talentů. V tomto smyslu byla založena Fotbalová akademie, které se podrobněji věnuji 

v kapitole 4.1.4. 

V tabulce na další straně uvádím zastoupení místních sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot v systémech soutěží jednotlivých sportovních odvětví. 
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Tabulka 4.1: Systémy soutěží a zastoupení uherskohradišt'ských SK a TJ v roce 2005 

Název SK, TJ 
Muži Ženy 

ATLETIKA 
I .liga TJ Slovácká Slávia -
2.liga - TJ Slovácká Slávia 
BASKETBAL 
Oblastní přebor I. třídy JVSB -
FLORBAL 
Jihomoravská soutěž divize ll FBC Orel -
LEDNÍHOKEJ 
Krajský přebor Jihomor. a Zl. kraje Hokejový klub -
FOTBAL 
l.Gambrinus liga l.FC Slovácko -
MSFL l.FC Slovácko juniorka -

I.B třída 
Slavoj Jarošov 
l.FC Slovácko C -

Okresní soutěž TJ Mařatice - Východ -
HÁZENÁ 
Středomoravská liga TJ Slovácká Slávia -
STOLNÍ TENIS 
Krajská soutěž ll.třídy Orel -
TENIS 
Kraiská soutěž I Tenisový klub - smfšené družstvo 
SQUASH 
2.liga TJ Slovácká Slávia -
ŠACHY 
Základní přebor TJ Mařatice - Východ -
VOLEJBAL 
2.liga - TJ Slovácká Slávia - A 
Krajský přebor - TJ Slovácká Slávia - B 
Okresní přebor TJ Slovácká Slávia -

Zdroj: Materiály oddělení sportu Městského úřadu Uherské Hradiště (rok 2005) 
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4.1.5 Rekreační sport, volný čas a cestovní ruch 

Pod pojmem rekreační sport rozumím nepravidelné sportování ve volném čase, kdy nejde 

o dosahování žádných výkonů. Sportování je provozováno v rámci dovolené a volného 

času, pro dobrý pocit, aktivní relaxaci. A v této souvislosti bych zde ráda krátce zmínila 

projekt Městského informační centra, které připravilo pro sezonu 2006 nový projekt 

nazvaný AKTIVNÍ DOVOLENÁ NA SLOVÁCKU. Cílem projektu je prezentovat 

Slovácko, jehož důležitým centrem je Uherské Hradiště, nejen jako kraj vína, folkloru a 

tradic, ale i ideální místo pro dovolenou v pohybu. Podoblast Slovácka 

Uherskohradišťsko, skýtá k aktivní dovolené řadu možností, jsou zde ideální podmínky 

nejen pro cykloturistiku, která je v současné době na vzestupu v celé České republice, ale 

nabízí se zde spousta dalších aktivit jako je plavba na Baťově kanále, vyjížďky na koních, 

vyhlídkové lety, lety balónem, tandemové seskoky. Jsou zde výborné podmínky pro 

turistiku, rybaření a další. 

V Uherském Hradišti a jeho blízkém okolí se nabízí velké množství možností užít si 

dovolené v pohybu anebo jen relaxovat a odpočívat. 

Cykloturistika 

V posledních letech zažívá Slovácko obrovský rozmach cykloturistiky. Kraj proťalo 

několik dálkových cyklotras - například Greenways z Vídně do Prahy, Moravská stezka 

přivádějící cyklisty od Olomouce podél Moravy až do Lednicko-valtického areálu, dálková 

trasa z Vídně do Brna a v neposlední řadě Moravská vinná stezka, která propojuje vinařské 

stezky, představující jednotlivé oblasti pěstování vína na jižní Moravě. Tyto regionální 

stezky však zdaleka nejsou jedinými trasami svého druhu na Slovácku. K dalším 

nádherným trasám patří cyklistická putování po tom nejlepším z Bílých Karpat, po 

památkách a přírodě Lednicko-valtického areálu nebo Velkomoravská poutní cesta 

spojující nejzajímavější přírodní lokality a památky v oblasti Buchlova. Více než 100 km 

tras je zde průběžně doplňováno o komplexní služby -jako jsou půjčovny a úschovny kol, 

odpočívadla nebo služby tzv. cyklopartnerů. Z bohaté nabídky cyklistických možností si na 

Slovácku vybere úplný začátečník, který patrně ocení fyzicky nenáročné trasy vedené 

údolím Moravy a Dyje, i zkušený "harcovník", pro kterého je kolo součástí životního stylu, 

nebojí se nepohody, kilometrů ani ostrých stoupání. 

Cyklistické trasy v okolí Uherského Hradiště uvádím v příloze č.3 
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Pěší turistika 

K nejoblíbenějším oblastem pro pěší turistiku na Uherskohradišťsku patří Bílé Karpaty a 

Chřiby. Slovácko pokrývá hustá síť značených tras Klubu českých turistů doplněná dvaceti 

naučnými stezkami. Ty podávají informace o historii zdejšího kraje, archeologických 

památkách, přírodovědných zajímavostech a památkách židovské kultury. Na 

Uherskohradišťsku se splétá hustá sít 200 km značených turistických tras, na kterých, v 

průběhu všech ročních období, uvidíte nezapomenutelné výhledy do kraje. 

Ve vzduchu 

Nabídka aeroklubu a soukromých subjektů na letišti v Kunovicích zahrnuje vyhlídkové 

lety v motorových i bezmotorových letadlech, tandemové seskoky, balónové létání. 

Můžete absolvovat i speciální školu létání a parašutismu. Součástí letiště je unikátní 

Letecké muzeum Kunovice. 

U vody 

Milovníci koupání, opalování a lenošení u vody mohou v letních měsících využít jezera 

v Ostrožské Nové Vsi nebo vodní nádrže v Buchlovicích-Smraďavce. Nabídku možností 

koupání doplňují moderní a dobře vybavená koupaliště, například v Uherském Hradišti, 

Uherském Brodě, Hluku a v mnoha dalších městech a obcích. Dovolená u vody znamená 

především odpočinek. Na Uherskohradišťsku si jej můžete zpestřit poznáváním přírodních 

a kulturních zajímavostí nebo účastí na některé z mnoha kulturních akcí. 

Na skalách 

Chřiby se mohou pochlubit několika oblíbenými horolezeckými lokalitami, jako je Kozel 

s 30 cestami, skupina pískovcových skal Čertovky se čtyřmi skalními bloky, kde je 31 cest. 

Vyhledávané jsou také Skály pod Barborkou s 12 hlavními skalními bloky a více než 

stovkou cest a výstupových variant. Především pro svou západní stěnu dlouhou asi 1 O 

metrů je vyhledávána Karlova skála a svou zdatnost si můžete ověřit i na 40 výstupových 

trasách na Bulačině. 
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Na koni 

Projet se na koni po lesní cestě i terénem, prohlédnout si stáje nebo využít jízdárnu, to vše 

je možné na koňských farmách v Lednici, Rohatci, Kyjově, Buchlovicích, Uherském 

Hradišti-Mařaticích, ve Starém Městě, v Pozlovicích a na mnoha dalších místech Slovácka. 

V Koryčanech se kromě klasických vyjížděk na koních nabízí také hiporehabilitace, která 

pomáhá tlumit některé nepříjemné bolesti. 

Samozřejmě nelze zapomenout na možnost trávení volného času ve fitcentrech, na 

spinningu, sportovních halách a sportovištích. 

Sportovištím města se podrobně věnuji v kapitole 4.3.2 

Pramen: Materiály Městského informačního centra Uherské Hradiště 
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4.2 Financování sportu - Podpora tělovýchovy a sportu v Uherském 

Hradišti 

Tuto kapitolu jsem rozčlenila do tří částí, ve kterých se budu věnovat financování 

z rozpočtu města Uherské Hradiště (kapitola 4.2.1 ), financování z Okresního výkonného 

výboru ČSTV ( 4.2.2) a ostatní podpoře ( 4.2.3.) 

4.2.1 Financování z rozpočtu města 

Součástí každoročně schvalovaného rozpočtu města jsou také prostředky určené na 

podporu sportu. Na způsobu rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města se 

významným způsobem podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a sportu, oddělení 

sportu. Finanční podpora plynoucí pro jednotlivé subjekty činné v tělesné výchově a sportu 

se člení na přímou a nepřímou finanční podporu. Těmto typům podpory se věnuji 

v následujících dvou podkapitolách. 

4.2.1.1 Přímá podpora 

Přímou finanční podporou z rozpočtu města se rozumí prostředky, které město poskytne 

přímo na účet TJ a SK: 

I) Dary města sportovním klubům 

2) Dotace na podporu fotbalové akademie 

3) Dotace na podporu mládežnického sportu 

4) Odměny trenérům mládeže 

5) Dotace na pořádání sportovních akcí 
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Addl) Dary města sportovním klubům- 2 x ročně rozdělení darů dle projektů sportovních 

organizací (většinou se jedná o sport.akce, dopravu, pořízení DHIM, příspěvky na trenéry 

apod.). Pro rok 2005 bylo na dary do oblasti tělesné výchovy a sportu určeno více jak 500 

tis .. V projektech se podrobně popisuje účel daru (název, popis, rozpočet, požadovaná 

hodnota), tyto prostředky jsou uvolňovány z rozpočtu Ekonomického odboru. 

Add2) Dotace na podporu fotbalové akademie - v roce 2005 tuto dotaci získalo l.FC 

Slovácko na Fotbalovou akademii, hodnota dotace činila 4 miliony Kč. 

Add3) Dotace na podporu mládežnického sportu - Odbor školství a sportu zpracoval 

návrh kritérií pro rozdělení finančních prostředků tělovýchovným jednotám a sportovním 

klubům, které se zaměřují na sportovní výchovu mládeže a přípravu na sportovní soutěže. 

Kriteria: 

• 

• 

• 

Uhrazené pronájmy sportovišť k přípravě a organizaci mistrovských soutěží (60%) 

Doprava na mistrovské soutěže (30%) 

Náhrady rozhodčím a delegátům při mistrovských soutěžích (10%) 

Všem TJ a SK na území Uherského Hradiště se zasílá dotazník k získání přehledu o 

finanční náročnosti provozování jednotlivých sportů mládežnických družstev, který 

současně slouží pro zpracování návrhu rozdělení dotace na podporu mládežnického sportu. 

Tento návrh doporučí Sportovní komise Radě města. Navržené dotace tedy musí schválit 

Rada města, vyšší částky pak i Zastupitelstvo města. Po schválení připraví Odbor školství a 

sportu smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé TJ a SK. 

Add4) Odměny trenérům mládeže - podpora trenérům: 18 trenérů obdrží po celý rok 

odměnu ve výši 1522 Kč měsíčně (na základě Dohody o pracovní činnosti -jedná se o 

trenéry atletiky, hokeje, juda, sport.gymnastiky, plavání, házené, basketbalu, volejbalu, 

šermu, tenisu). TJ Sokol obdržel za rok 2005 příspěvek na cvičitele mládeže ve výši 

36 000 Kč. 
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Add5) Dotace města na pořádání sportovních akcích: 

Tabulka 4.1: Sportovní akce uspořádané za podpory města v r.2005 

Název akce Pořadatel Spolupořadatel Finanční dotace 

Sportovní hry Město TJ a SK 10 300,-

Atletický čtyřboj Město - 6 900,-
žactva 
Uherskohradišťský Město - 15 500,-
triatlon 
Plavecká soutěž měst Město Plavecká škola ll 400,-

Slovácký běh TJ Slovácká Město 40 000,-
Slávia 

Celkem 84100,-

Pramenj.· Materiály oddělení sportu Městského úřadu Uherské Hradiště 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že město Uherské Hradiště podporuje sportovní akce jak 

finančními prostředky v podobě dotací, tak i organizačně- ať už jako spolupořadatel nebo 

hlavní pořadatel sportovní akce. 

Podrobnější informace o přímé podpoře uherskohradišťským TJ, SK uvádím v tabulce na 

dalším listě. 
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Tabulka 4.2: Přímá f"manční podpora TJ a SK městem Uherské Hradiště 

Přímá finanční podpora sportu (v tis. Kč) 2004 

Dary města sportovním klubům 532 
Odměny trenérům mládeže 291,5 
Odměny cvičitelům mládeže - TJ Sokol 38,6 
Dotace SK na mládež 752 
Fotbalová akademie 1.FC Slovácko 133,2 
Dotace města na sportovní akce 115,2 
Celkem 1862,5 

Graf 4.1: Přímá finanční podpora TJ a SK městem Uherské Hradiště 
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Pramen: Materiály oddělení sportu Městského úřadu Uherské Hradiště (rok 2005) 

Z výše uvedených informací lze vyčíst, že město Uherské Hradiště investuje značné 

finanční prostředky do rozvoje sportu. Hlavní prioritou je samozřejmě mládežnický sport, 

což dokládá i výše dotace v roce 2005 na Fotbalovou akademii 1.FC Slovácko, stejně jako 

částky vynaložené na podporu SK, které se věnují mládežnickému sportu a na podporu 

trenérů. 
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4.2.1.2 Nepřímá podpora 

Nepřímá podpora subjektů činných v oblasti tělovýchovy a sportu spočívá především ve 

využívání sportovišť v majetku města ať už zdarma, za symbolickou cenu, či za 

zvýhodněné ceny, zvýhodněné nájmy, podnájmy. Nepřímá podpora je obsažena 

v příspěvku na správu a provoz sportovišť. Nepřímou podporou je i každoroční 

hodnocení sportovců, propagace sportu v souvislosti s propagací města apod. 

1. VYUŽÍV ÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU- ROK 2004 

Komerční cena pronájmu ledové plochy na 1 hodinu je 1990 Kč 

Tabulka 4.3: Nepřímá dotace města sportovním klubům a školám v souvislosti 

s provozem Zimního stadionu 

Skutečný 
Celkové 

náklady na Nepřímá 
počet Výše úhrady 

Subjekt 
využitých 

provoz 
městu v Kč 

dotace města 

hodin 
(počet subjektům 

hodin*l990Kč) 

Hokejový klub 1543,50 3 071 565 Kč 349 272 Kč 2 722 293,00 
Oddíl krasobruslení 323,75 644 263 Kč 146 904 Kč 497 358,50 
Komerční pronájmy 503,50 1 001 965 Kč 1107 107 Kč -105 142,00 
Sledge hockey 26,50 52 735 Kč 40000Kč 12 735,00 
Bruslení veřejnosti 107,50 213 925 Kč 102 180 Kč 111 745,00 
M_§_ Uherské Hradiště 64,50 128 355 Kč O Kč 128 355,00 
ZŠ Uherské Hradiště 188,25 374 618 Kč O Kč 374 617,50 
ZŠ Mimohradišťské 17,00 33 830 Kč 16 890 Kč 16 940,00 
Celkem 2774,5 5 521 255 Kč 1 762 353 Kč 3 758 902,00 

Výše nepřímé dotace, kterou poskytuje město na činnost jednotlivých subjektů (hokej, 

krasobruslení) odpovídá úměrně počtu členské základny, především v mládežnických 

kategoriích i výši celkových nákladů na zajištění těchto sportů ve městě. 

Pramen: Interní podklady Městského úřadu Uherské Hradiště oddělní sportu 
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2. VYUŽÍV ÁNÍ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU- ROK 2004 

Komerční hodinová sazba za velký bazén: 210 Kč/1 dráha, malý bazén: 520 Kč/celý 

malý bazén 

Tabulka 4.4: Nepřímá fmanční podpora při využívání krytého plaveckého bazénu 

Subjekt Smluvní Pronajato Komerční Uhrazeno Dotováno 
cena hodin drah nájemné nájemcem městem 

Odd.plavání -TJ 100Kč - 1189 249 690 Kč 118 900 Kč 130 790 Kč 
Plav.škola- velký bazén 120Kč - 6306 1324 260 Kč 756 680 Kč 567 580 Kč 
Plav.škola- malý bazén 380Kč 765 397 800 Kč 290 667 Kč 107 133 Kč 
ZS Sporotovní 130Kč - 904 72 240 Kč 21070 Kč 51170 Kč 
Občané důchod. věku dětské VS. - - 63 000 Kč 33 600 Kč 29400Kč 

ObčanéZPS 490Kč 43 - 72 240 Kč 21070 Kč 51170 Kč 
Těhotné ženy 1040 Kč 42 - 70 560 Kč 43 680 Kč 26 880 Kč 
Celkem - - - 2 249 790 Kč 1 285 667 Kč 964123 Kč 

Pramen: Interní podklady pro výroční zprávu Městského úřadu Uherské Hradiště za 

oddělní sportu 

3. VYUŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH SPORTOVIŠŤ V MAJETKU MĚSTA- ROK 2004 

Tabulka 4.5: Nepřímá finanční podpora při využívání ostat. sportovišť 

v majetku města 

Sportoviště 
Vložené náklady po 

Dotované subjekty 
odečtení př(jmů 

Sporotovní hala TJ Slovácká Slavia 
Atletický stadion, vč. východní tribuny 1494 600 Kč ZŠ 
Volejbalové a beachvolejbalové kurty SŠ 

IZS,SS 
Skateboardová dráha UHAMAKO 
Víceúčelové hřiště za sportovní halou 259 800 Kč veřejnost 

Víceúčelové hřiště - Míko vice, V ésky SK Míkovice, SK 
Vésky 

Víceúčelové hřiště - Východ 272400Kč ZS, HC ITS, veřejnost 
Celkem 2026 800Kě 

Pramen: Interní podklady Městského úřadu Uherské Hradiště oddělní sportu 
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Také výše nepřímé finanční podpory ze strany města Uherské Hradiště je vysoká. Jedná se 

většinou o částky, které jsou poměrně těžko přesně vyčíslitelné, protože se jedná 

především o podporu provozu jednotlivých sportovních zařízení (především plaveckého 

areálu a zimního stadionu), což se samozřejmě projevuje především ve snížených cenách 

pronájmu pro určité skupiny - hlavně základní, střední školy, sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty. Jedná se tedy o nezanedbatelné částky. A opět bych tuto podporu 

zařadila jako investici do uherskohradišťské mládeže a zdejších dětí. Můj názor je takový, 

že tato čísla by měla být veřejná, protože jen málokdo z řad veřejnosti si uvědomuje 

skutečné náklady na provoz těchto zařízení - dochází tak pravděpodobně často 

k nedocenění činnosti a podpory v oblasti sportu. 

63 



4.2.1.3 Investiční prostředky vložené do sportovišt' z rozpočtu města 

Tabulka 4.6: Investice do sportovišť města v roce 2004 a 2005 

SPORTOVIŠTE 2004 2005 
počet investice počet investice 

(v Kč) 
Městská sportovní hala 3304000 
- velký sál pro míčové hry 1 1 
- šermířský sál 1 1 
- posilovna 1 1 
-fitness 1 1 
- squashové kurty 3 3 
-cyklistické centrum 1 566000 1 
Městský sportovní areál 
- atletický stadion 1 1 131200 
- fotbalový stadion 1 1 
- antukové volejbalové kurty 2 2 
- beach volejbalové kurty 2 2 
- beach volejbalový dvorec 1 1 
- skateboardový areál 1 1700000 1 
- víceúčelová hřiště s umělým povrchem 4 13050000 4 
- tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem 1 8500000 1 
Plavecký bazén (krytý) 1 1135000 1 
Letní koupaliště 1 1 
Zimní stadion 1 5935000 1 13 118 900 
Ostatní sportoviště 
- víceúčelová hřiště s um. povrchem (Míko vice) 1 2000000 1 
- víceúčelové plochy s asfalt. povrchem (Východ 3 3 
2x, Vésky) 
-fotbalové travnaté hřiště (Východ, Sady) 2 440000 2 2 300 000 

Celkem - 36630000 - 15 sso 100 
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Tabulka 4.7: Náklady na provoz sportovních zařízení v roce 2004 a 2005 

2004 2005 

Sportoviště vn provozní 
dotace v,. provozní 

dotace pnJmy náklady pnjmy 
náklady 

Sportovní hala o o 950 000 
Atletický 
stadion, 1 224 000 2 718 600 1494 600 
volejbalové 

373 800 1 151 300 777 500 

kurty 

Víceúčelové 

hřiště za SH, 
141 500 388 100 246 600 

skatebordový o 253 300 253 300 areál 

Víceúčelové o 8 200 8 200 
hřiště Míkovice 

Víceúčelové 
8 200 8 200 

hřiště V ésky 

Plavecký areál 5 314 300 9 487 500 4 173 200 4 962430 6 852 800 1 686 600 

Zimní stadion 5 302 300 7 234 200 1 931 900 4 933 600 6 052 600 1119 000 

Městský 

fotbalový o o o o o o 
stadion 

Fotbalové hřiště 
s umělým o o o o o o 
povrchem 

Fotbalové hřiště o o o o o o 
Sady 

Fotbalové hřiště o o o o o o 
Mařatice 

Víceúčelové 

sportoviště o 272 400 274400 5 100 181 400 176 300 
Mařatice 

e o § ~ 
o 8 ~ ~ o ~ 

~ \0 '<:t \0 - o \0 N \0 N N ~ 

u '<:t \0 - ~ I 
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00 0\ .... '<:t 0\ - 0\ 00 o '<:t - - -
Na další straně uvádím graf k této tabulce. 
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Graf 4.2: Provoz sportovních zařízení v roce 2004 a v roce 2005 

Provoz sportovních zařízení 
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Pramen: Interní podklady Městského úřadu Uherské Hradiště oddělní sportu 

Investice do sportovišť a provoz jednotlivých sportovních zařízení stojí každoročně značné 

finanční prostředky. Od počátku roku 2005 je na území města činná příspěvková organizace 

Sportoviště města Uherské Hradišti, která má na starosti správu některých sportovních 

zařízení a areálů a jejíž činnost může částečně souviset se snížením objemu dotace do 

sportovních zařízení v roce 2005 (tlak na snižování provozních nákladů). Dalším bodem jsou 

nájemní vztahy a tedy i převzetí odpovědnosti za správu areálů s TJ Slovácká Slávia 

(Sportovní hala) a l.FC Slovácko (Městský fotbalový stadion). 

Zvýšené náklady na provoz některých sportovních zařízení (například Plaveckého areálu 

byly v roce 2004 způsobeny především tím, že tento areál byl spravován firmou Hrates. (v 

uvedené částce jsou započítány veškeré náklady, včetně mezd apod.) 
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4.2.2 Podpora z OVV ČSTV 

Finanční prostředky z ČSTV Praha jsou přidělovány na základě opakujících se kritérií a 

podkladů vykázané členské základny, statistiky a údajů z Výkazu ČSTV: Roční účetní 

výkaz, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 

Státní zdroje ČSTV - provoz a údržbu tělovýchovných zařízení 

• 50% podle výše nákladů na energie z nezdaňovaných a zdaňovaných činností 

• 50% podle výše nákladů na údržbu z nezdaňovaných i zdaňovaných kritérií 

Vlastní zdroje ČSTV 

• 

• 

50% prostředků se rozdělí podle počtu členů TJ, SK tak, že na každého člena 

připadne stejný příspěvek 

50% se rozdělí podle počtu součtu nákladů na energie a nájemné sportovních 

zařízení z nezdaňovaných i zdaňovaných činností 

V případě uplatňování požadavků na financování ze společných zdrojů ČSTV jsou TJ a SK 

povinny poskytnout orgánům ČSTV nezbytné a prokazatelné údaje o svých organizačních, 

statistických, ekonomických a majetkových poměrech. Poskytnutí těchto informací je 

podmínkou pro přidělování finančních příspěvků. 

Regionální sdružení si mohou zpracovávat vlastní klíč a kritéria k rozdělení finančních 

příspěvků, vždy však musí dodržovat vlastní usnesení a Metodické pokyny pro 

hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních 

neziskových organizacích v oblasti sportu vydávaných pro příslušný rok Ministerstvem 

financí a MŠMT. 

67 



KRITÉRIA PRO ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ OVV ČSTV UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ PRO ROK 2005: 

Státní prostředky: 

• 50% u TJ, SK s majetkem vlastním nebo majetkem v nájmu min. 10 let dle 

vykázaných částek za energie 

• 50% z přepočteného majetku a údajů o majetku z 14. Valné hromady dne 

16.5.2003 včetně úprav za rok 2003 a tělovýchovného majetku a jeho přepočtené 

hodnoty využívaného dle nájemních smluv včetně navýšení či snížení hodnoty 

majetku v roce 2004 

Vlastní prostředky: 

• 98% dle členské základny potvrzené podle statistiky s platnými rodnými čísly 

• 2% dle nájmu u TJ, SK (u TJ, SK které nemají vlastní majetek a nejsou ani držiteli 

nájemní smlouvy nejméně na 10 let) 

Tento návrh kritérií byl odsouhlasen na OVV ČSTV Uherské Hradiště dne 22.2.2005 a 

odpovídá metodice a principům přijatých pro tvorbu kritérií v předcházejících letech s tím, 

že dochází k přesnějšímu rozdělení na vlastní prostředky a státní prostředky z hlediska 

sledování a vyúčtování z ČSTV Praha a MŠMT. 

BILANCE ZDROJŮ OVV ČSTV PRO ROK 2005 

Bilance zdrojů pro rok 2005 se odvíjela od vykázaných údajů statistiky (členská základny 

s platnými rodnými čísly) a sledovaných údajů na Výkaze ČSTV- Roční účetní výkaz TJ, 

SK okresu Uh. Hradiště, ale také od celkové bilance ČSTV Praha. 

Státní prostředky 

Bilanční prostředky pro rok 2005 pro ČSTV Praha od MŠMT byly stejné jako v roce 2004. 

Vykázané hodnoty v roce 2005 OVV ČSTV byly oproti vykázaným hodnotám roku 2004 

v energiích o 761 000 vyšší a v údržbě o 3 012 000 vyšší, což kladně ovlivnilo přidělenou 

částku státních dotací pro okres Uh.Hradiště. 
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Pro rok 2005 přidělené státní prostředky činily 2 983 800 Kč, což bylo oproti rok 2004 

(rok 2004: 2 483 100 Kč) zvýšení o 480 700 Kč (tj.19,4%). 

Vlastní prostředky 

Bilance pro ČSTV byla v podstatě stejná jako v roce 2004. Hodnoty, které ovlivňují 

kritéria pro okres byly proti vykázaným hodnotám roku 2004 v členské základně vyšší o 

1599 členů, energie a nájemné byly také vyšší (viz. výše). 

Pro rok 2005 činily vlastní prostředky 6 012 700 Kč, což je navýšení o částku 209 600 Kč 

(tj. 3,6%) oproti roku 2004 (rok 2004: 5 803 100 Kč). 

Tabulka 4.8: Přehled celkové dotace z ČSTV pro OVV ČSTV Uh.Hradiště na rok 2004 

a rok2005 

Státní prostředky v Vlastní prostředky v 
Kč Kč Celkem v Kč 

rok 2004 2 483 100 5 803 100 8 286 200 
rok 2005 2 963 800 6 012 700 8 976 500 
Navýšení finančních prostředků v roce 2005 o: 690 300 

Pramen: Interní podklady OW ČSTV Uherské Hradiště 

Z uvedené tabulky vyplývá, že celkové navýšení finančních prostředků v roce 2005 oproti 

roku 2004 bylo o 8,3%. 

Valná hromada ČSTV Praha schválila také navýšení rozpočtu regionálním sdružením na 

rok 2005. Schválený rozpočet OVV ČSTV včetně rezervy činil pro rok 2004 2 170 000 

Kč. Pro rok 2005 to byla tedy částka včetně rezervy 2 270 000 Kč. 

Tabulka 4.9: Celková rekapitulace zdrojů OVV ČSTV Uherské Hradiště na rok 2005 

Státní dotační prostředky pro TJ, SK 2 963 800 Kč 
Vlastní dotační prostředky pro TJ, SK 3 742 700 Kč 
Celkem k rozdělení pro TJ, SK 6 706 500 Kč 
Vlastní rozpočet včetně rezervy 2 270 000 Kč 
Celkové dotační prostředky 8 976 500 Kč 

Pramen: Interní podklady OW ČSTV Uherské Hradiště 
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sl.1 

TJiSK 

:Jarošov 
•Slovácká Slavia UH 
Vésky 

: Mařatice Východ 
:vK Moravta UH 
'T enlsovj klub UH 
'Hokejovj klub UH 
JVSBUH 
. SK Policie UH 
i Stolní tenis Jarošov 
. SK Aerobik UH 
Klub RX Bllliard 
'SK Mikovlce 
TJ Monty DS UH 

Tabulka 4.10: Rozdělení dotačních prostředků pro TJ, SK v Uherském Hradišti na rok 2005 

sl.2 sl.3 slo4 sl.5 sl. S stl sl.8 st.9 5 •. 10 

Počet 
Vjpočet Vjpočet Doftlce Výpočet piepočet výpočet 

členů 
členové nájem nájem vlastni energfe energie majetek majetek 
~113, 303 "94,872 celkem ·'-101,764 2004 "0,754 

281 31838 o o 3'1800 34 3460 10893 8213 
2m 314642 o o 314600 1817 184005 68324 51516 

36 4079 o o 4000 o o 5069 3822 
742 84071 32 3036 87000 o o o o 
219 24813 o o 24800 232 23609 47906 36121' 
258 29232 o o 29000 182 18521 18867 14226 
913 103446 o o '103400 2868 291859 129654 97759 
156 17675 155 14705 32300 o o o o 
136 15409 o o 15400 o o 36102 27221 
12 1360 o o o o o o o 

237 26853 42 3985 30700 o o o o 
53 6005 12 1138 7100 o o o o 
57 6458 o o 6400 o o o o 
32 3626 L__ 294 

---
27892 31400 13 1323 o o 

Pramen: Interní podklady pro 16. valnou hromadu OW ČSTV Uherské Hradiště 

sl.11 sl.12 
Dotace Celkova 
statni dotace 

celkem vlast. +1da1. 
'1'1700 ·435001 

236400 551000 
3800 7800: 

o 87000 -
59700 84500 
'32700 61900 

389600 493000 
o l2JOO -

27200 42600 ··- o --- o 30700 
o 7100 
o 6400 

'1300 32700 



Vysvětlivky k tabulce: 

o Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům tabulky: 

Sl.č.1 název TJ,SK 

Sl.č.2 počet členů dle statistiky k 31.12.2004 

Sl.č.3 výpočet na čl.základnu (počet členů x koeficient 113, 303) - 98% vlastních 

dotačních prostředků 

Sl.č.4 nájem TJ, SK bez majetku 

Sl.č.5 výpočet na nájem (nájem x koeficient 94, 872) - 2% vlastních dotačních prostředků 

Sl.č.6 dotace vlastní celkem (součet sl.č.3 a sl.č.5) 

Sl.č.7 energie 

Sl.č.8 výpočet na energie (energie x koeficient 101,764) - 50% státních dotačních 

prostředků 

Sl.č.9 majetek (přepočtený z roku 2004 +přírůstky- úbytky) 

Sl.č.10výpočet na majetek (majetek x koeficient O, 754) - 50% státních dotačních 

prostředků 

Sl.č.ll dotace státní celkem (sl.č.8 + sl.č.l O) 

Sl.č.12 celková dotace (vlastní + státní), tj. sl.č.6 + sl.č.11 

o Výpočet koeficientů: 

Celková dotace k rozdělení pro TJ, SK (vlastní+ státní): 6 706 500 Kč 

Dotace vlastní: 3 742 700 Kč 

98% členové: 3 666 846: 32 372 = 113,303 Kč 

(3 666 846 = 98% z vlastní dotace, 32 372 = celkový počet členů TJ, SK 

sdružených OVV ČSTV UH) 

2% nájem: 74 854: 789 = 94, 872 Kč 

(74 854 = 2% z vlastní dotace, 789 = nájem TJ, SK bez majetku) 

Dotace státní: 2 963 800 Kč 

50% majetek: 1 481 900: 1 965 336 = 0,754 

(1 481 900 = 50% ze státní dotace, 1 965 336 = přepočtený majetek r.2004 

50% energie: 1 481 900: 14 562 = 101,764 

( 1 481 900 = 50% ze státní dotace, 14 562 = energie) 
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4.2.3 Ostatní podpora 

Sponzorství, darování 

Sponzorství může být v dnešní době důležitým zdrojem financí ve sportovní oblasti. 

Základním principem sponzorství je vztah služba X protislužba, kdy sponzor očekává za 

své peněžní prostředky a služby od sponzorovaného protislužby, sponzorovaný očekává za 

svou sportovní aktivitu od sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby mohl plnit 

úkoly na poli sportu. Analýza sponzorování ve sportu však není předmětem této práce. 

I sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v Uherském Hradišti využívají sponzorského 

vztahu k získávání finančních prostředků, ať už se jedná o příspěvky pro SK, TJ, oddíl či 

sponzorství sportovních akcí. 

Darování se dá charakterizovat jako bezúplatné nabytí majetku peněžité i nepeněžité 

povahy, kdy dárce neočekává za dar protihodnotu a obdarovaný tuto hodnotu neposkytuje. 

Řekla bych, že tato forma získávání je typická pro sportovní oblasti s dlouholetou tradicí, 

kdy dárce má většinou úzký osobní vztah k dané instituci. Např. u Sokola či Orla. 

Dotace 

Dalším zdrojem financí mohou být dotace, které vypisuje MŠMT, příslušný krajský úřad, 

neziskové organizace jako např. nadační fondy, dotace z Evropské unie apod. 

V Uherském Hradišti působí Nadace Děti-kultura-sport .. 

Nadace Děti-kultura-sport, jejímž zřizovatelem je pan Ivo Valenta, vznikla již v polovině 

roku 2000 z potřeby pomáhat zejména nemocným ale i zdravým dětem a mládeži. Nadace 

se zaměřila jak na zabezpečení jejich sociálních a zdravotních potřeb, tak na oblast 

vzdělávání, sportu, kultury pozitivního osobnostního rozvoje dětí. V rámci Zlínského kraje 

pak nadace vyhlásila ve svém rozsahu jedinečné grantové schéma, v rámci kterého rozdá 

celkem 1 O miliónů rovnoměrně rozložených do pěti podporovaných oblastí - zdravotní a 

sociální oblast, školství, církev, kultura a sport. Nad tímto projektem finanční podpory 

převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. 
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4.3 Sportovní akce a Sportoviště 

4.3.1 Sportovní akce 

Ve městě se každoročně pořádá velké množství akcí se sportovní tématikou. Sportovní 

akce jsou většinou pořádány zdejšími sportovními organizacemi - tělovýchovnými 

jednotami či sportovními kluby nebo městem Uherské Hradiště. 

Některé akce jsou určeny pro širokou veřejnost. Cílem takovýchto akcí je vytvořit lákavý 

program pro širokou veřejnost se zájmem o sportovní aktivity, přilákat návštěvníky a 

rekreační sportovce do města, popřípadě podpořit charitativní projekt, získat finanční 

prostředky apod. 

Mnohé sportovní akce jsou pořádány sportovními kluby či tělovýchovnými jednotami, 

které jsou činné na území města. V těchto případech si poměřují síly sportovci, kteří se 

danému sportu věnují pravidelně, většinou na výkonnostní či vrcholové úrovni. Jedná se 

např. o krajské přebory, celorepubliková či mezistátní utkání v různých sportovních 

odvětvích a na různých výkonnostních úrovních. 

Pro informaci uvádím níže některé sportovní akce, které se ve městě pořádají. 

Prestižní sportovní akce ve městě 

18.-19. března 

19.dubna 

28.-30. dubna 

6.- 7. května 

13.-14. května 

17. června 

6. srpna 

Velká cena v krasobruslení o Slovácký džbánek - 24. ročník 

Velkou cenu v krasobruslení pořádá domácí oddíl krasobruslení, 

domácí krasobruslařky se utkávají s oddíly z celé republiky, ale také 

v rámci krajského přeboru s krasobruslařkami ze Zlína. 

XXN. ročník, pořádaný 18. - 19.3. byl vybrán mezi 12 soutěží 

Českého poháru na sezónu 2005 I 2006, kde bude použit nový 

systém hodnocení pro kategorie mladší žactvo, žactvo, junioři a 

senioři. 

1.FC Slovácko - 1.FC Brno, čtvrtfinále poháru ČMFS 

ITS CUP 2006 mezinárodního turnaje v házené- 9. ročník 

N.Slovácký okruh O cenu Bohumila Kováře 

Veslařské závody "Memoriál MUDr.Urbáška" 

Slovácký triatlon- 9. ročník 

Zahájení 1.Gambrinus ligy ročníku 2006-07 
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26.-27. srpna 

8. října 

Další sportovní akce 

březen 

duben 

květen 

červen 

červenec 

srpen 

září 

říjen 

prosinec 

Mistrovství ČR v atletice mužů a žen do 22 let 

Slovácký běh- 49. ročník 

Slovácký běh je významná mezinárodní akce, která každoročně 

přiláká velkém množství zájemců o sport z celé České republiky, ale 

i ze zahraničí. Pro všechny příznivce pohybu a především atletiky je 

připravena široká škála kategorií. Součástí je i nesoutěžní lidový běh 

na trati dlouhé asi 2000 m. 

Turnaj v házené žáků, Memoriál Jiřího Tománka 

Turnaj ve volejbale o pohár starosty Sokola Mařatice 

Aerobik bench press, závod ve vytrvalostním tlaku čínky 

Mistrovský turnaj juniorů ČR ve squashi 

Slovácká hodinovka a 12ti min. běh- 13. ročník 

Uherskohradišťské memoriály v atletice- 13. ročník 

Krajské kolo Poháru českého rozhlasu v atletice žactva 

Otevření vinařských cyklistických stezek - cyklovýlet 

Sportovní hry dětí Mateřských škol 

Sportovní hry žáků základních škol - 2.ročník 

Festival žákyň ve volejbale - 30.ročník 

Skateboardové závody- 3.ročník 

Mezinárodní turnaj žactva v tenise 

O pohár starosty města v požárním útoku - 17 .ročník 

Atletický čtyřboj základních škol- 5. ročník 

Mezinárodní turnaj v šermu 

Plavecká soutěž měst- 15. ročník 

Plavecké závody o Vánočního kapra 

Mezinárodní turnaj žáků v ledním hokeji 

Memoriál Zdenka J ánoše fotbalových internacionálů 

Štěpánský turnaj ve squashi 

Vánoční pohár v bench pressu 
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Sportovní akce pro veřejnost: 

Cyklovýlet po Moravských vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno 

Pořadatelem této akce je Český rozhlas Brno. Cyklovýlet se koná v Uherském Hradišti 

poprvé a je především cykloturistickou akcí. Start a dojezd tří etap bude na 

uherskohradišťském hlavním náměstí. Účastníci budou mít možnost projíždět krásnou 

přírodou v okolí Uherského Hradiště, navštíví zajímavá místa, prohlédnou si památkové 

objekty a také ochutnají víno v některém ze sklípků po trase. (Termín konání akce: 

1 O.června 2006) 

Minitriatlonové závody v rámci 9. ročníku Slováckého triatlonu 

V rámci Slováckého triatlonu proběhnou i tři minitriatlonové závody určené především 

veřejnosti. Půjde o závod předškoláků a minižáků v disciplínách plavání na 25m, kolo 

1200m a běh 500m. Pro nejmladší žáky 8 - 1 O let je připraven závod v délce disciplín 

plavání 50m, kolo 1800m a běh 500m. Pro příchozí muže a ženy pak závod v délce 

disciplín plavání 400m, kolo 14 800m a běh 4000m. 

Organizátorem akce je Město Uherské Hradiště, odbor školství a sportu (termín konání 

akce: 17 .června 2006) 

Plavání veřejnosti v rámci 15.ročníku Plavecké soutěže měst 

Město Uherské Hradiště je opět přihlášeno do soutěže, jehož 15. ročník proběhne současně 

v desítkách bazénů po celé ČR. (Termín konání akce je 4.října 2006). Akce je určena 

hlavně rekreačním plavcům všech věkových kategorií. Dosažené výkony pořadatelé 

ohodnotí podle bodovacích tabulek přizpůsobených věku a pohlaví. Pořadí měst bude 

určeno součtem bodů za 500 nejlepších výkonů. Nejlepší města získají pohár a diplom od 

Českého olympijského výboru, jednotlivci a zapojené rodiny pak věcné ceny a suvenýry. 

Patronkou závodů je nejúspěšnější česká plavkyně posledních let ll ona Hlaváčková. 

Uherské Hradiště se v roce 2005 stalo vítězem ve své kategorii (města do 30 tisíc 

obyvatel). Zúčastnilo se více než 800 plavců. 
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Lidový běh v rámci 49. Slovácký běhu 

Tato významná tradiční sportovní akce každoročně přiláká velké množství účastníků. 

Součástí Slováckého běhu je i v letošním roce nesoutěžní lidový běh pod heslem "Běháme 

pro zdraví" na trati dlouhé 2000metrů, která vede po ulicích středem města. Organizátorem 

je AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště 

Na tomto místě bych ráda stručně charakterizovala projekt, jehož první ročník se 

uskutečnil v roce 2005 a osobně doufám, že se stane každoročním zpestřením 

uherskohradišťského sportovního života. 

UHERSKOHRADIŠŤSKÉ SPORTOVNÍ DNY 

Tato sportovní akce vznikla sloučením několika významných sportovních akcí, které se 

každoročně pořádaly na sportovištích města a nově uspořádaných sportovních akcí. Tímto 

spojením vzniknu! zajímavý projekt, který umožnil změřit své síly širokému spektru 

sportovců od malých dětí předškolního věku až po výkonnostní sportovce. První ročník se 

uskutečnil 14. - 29. června 2005. V průběhu pořádání byl maximálně využit Městský 

rekreačně sportovní areál. 

V rámci Uherskohradišťských sportovních dnů byly uspořádány následující závody a 

utkání: 

• Sportovní hry dětí mateřských škol: her se zúčastnilo 102 sportovců. Nejmladší 

sportovci závodili v těchto disciplínách: běh na 30m, hod míčkem, skok z místa 

• Atletické přebory Zlínského a Olomouckého kraje staršího žactva 

• VIII. Uherskohradišt'ský minitriatlon a Mistrovství Zlínského kraje 

v triatlonu žactva, dorostu a juniorů pro rok 2005 

• XXIX. Festival mladších žákyň ve volejbale: pořádal volejbalový oddíl TJ 

Slovácká Slávia Uherské Hradiště. 

• UHAMAKO -turnaj v malé kopané 
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• Atletický čtyřboj žactva "0 pohár starosty města Uherské Hradiště": jedenáct 

škol závodilo na atletickém stadionu v těchto disciplínách: 60m, dálka, koule 

(mladší žactvo míček), 800m (mladší žactvo 600m) 

• Sportovní hry žáků základních škol: Závodilo se na atletickém stadionu, beach

volejbalových kurtech, antukových kurtech a na všech víceúčelových sportovištích 

za sportovní halou 

Složení soutěží: 

Atletika jednotlivců (60m, lOOOm - chlapci, 800m - dívky, míček, dálka), 

chlapci a děvčata II. st. ZŠ 

Atletika jednotlivců (60m, 600m - chlapci, 400m - dívky, míček, dálka), 

chlapci a děvčata I. st. ZŠ 

Turnaj škol v šestkovém volejbale, chlapci a děvčata II. st. ZŠ 

Turnaj škol v beachvolejbale - chlapci a děvčata II. st. ZŠ 

Turnaj škol ve streetballu - chlapci II. st. ZŠ 

Turnaj škol ve vybíjené - chlapci a děvčata I. st. ZŠ 

Turnaj škol v malé kopané - chlapci II. st. ZŠ 

• Regionální plavecké závody v pětiboji v krytém plaveckém bazéně: disciplíny -

50m motýlek, 50m znak, 50m prsa, 50m volný způsob, I OOm nebo 200m, 

polohovka (podle věkové kategorie - nejmladší 1OOm, ostatní 200m) 

• Setkání hráčů NHL Česká republika Slovenská republika 

Městský fotbalový stadion přivítal 24. června 2005 ll. ročník sportovní akce 

"Setkání hráčů NHL". V 18.00 hod. začal předzápas, ve kterém se představily 

Osobnosti (hvězdy šoubyznisu) proti sponzorům. Nechyběla zde jména jako 

Žilková, N áhlovský, Suchánek, Carda, Kadlec aj. Ve 20.00 hod. již hokejisté České 

a Slovenské republiky působící v nejprestižnější hokejové soutěži světa zpříjemnili 

večer fotbalovým zápasem dvou tisícům divákům a navíc výtěžkem ze sportovní 

akce obdarovali nadaci Prosaz částkou 120 000 Kč, dále putovalo 50 000 Kč na 

konto nadace Kapka naděje. 

• Skateboardové závody: Akci pořádala firma FREESTYLESPORT a odbor 

školství a sportu za podpor hlavního sponzora FUNSTORM a dalších sponzorů. 
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• Český pohár v beachvolejbale juniorek: Beachvolejbalové kurty přivítaly 

finálové kolo Gala-cupu - Český pohár juniorek. Před mistrovstvím republiky v 

Ostravě si změřilo síly 18 dvojic. 

• Festival volejbalových nadějí: v I. ročníku mezinárodního turnaje zápolilo celkem 

9 družstev. 

• Mezistátní utkání v atletice do devatenácti let ČR - Mad'arsko - Chorvatsko -

Slovinsko 

Jako poslední ze sportovních akcí zařazených do Uherskohradišťských sportovních 

dnů bylo Mezistátního utkání v atletice do devatenácti let ČR - Maďarsko -

Slovinsko- Chorvatsko, které se konalo ve středu 29. června. 

Uherskohradišťské sportovní hry se uskutečnily a proběhly jenom díky obětavé práci 

organizátorů (oddělení sportu Městského úřadu Uherské Hradiště, zúčastněných TJ, SK a 

sportovních oddílů). Významnou roli sehrály také sponzoři, bez jejichž finanční a hmotné 

podpory by realizace akce byla složitá. 

Další významnou událostí, která má úzký vztah ke sportovnímu prostředí v Uherském 

Hradišti je vyhlašování nejlepšího sportovce města. 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC MĚSTA 

V rámci veřejné prezentace sportu a tělovýchovné činnosti vyhlašuje Město Uherské 

Hradiště každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy města Uherské Hradiště za 

vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města za uplynulý rok. Anketa byla 

v roce 2006 vyhlášena již po osmé. 

Vyhlášení a vyhodnocení je prováděno v těchto kategoriích: 

• Mládež do 15-ti let včetně 

• Mládež nad 15 let a dospělí 

• Sportovní kolektiv (bez věkového rozlišení) 

• Trenér - nejúspěšnější trenér 

• Cvičitel - vyhodnocen jednou za dva roky, vždy v sudém hodnoceném roce 
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• 

• 

Zvláštní cena - je určena vynikajícím současným a dřívějším sportovcům, 

veteránům, funkcionářům a pracovníkům na úseku tělovýchovy a sportu, kteří 

jsou určitým způsobem spjati s městem Uherské Hradiště. Je možné udělit více 

zvláštních cen. Cenu schvaluje na návrh sportovní komise Rada města Uherské 

Hradiště. 

Cena fair-play - je udělována za mimořádný počin roku na poli sportovním . 

Cenu schvaluje na návrh sportovní komise Rada města Uherské Hradiště 
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VÝZNAM SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Sportovní akce mají pro rozvoj města a i daného regionu dle mého názoru podstatný 

význam. 

Sportovní význam těchto akcí je nesporný. Pro výkonnostní a vrcholové sportovce takové 

akce znamenají možnost utkat se se soupeři a porovnat tak své síly. U výkonnostních a 

vrcholových soutěží je také neopomenutelný význam v tom, že tyto akce znamenají 

možnost prezentace ať už jednotlivců (u individuálních sportovních disciplín) či celých 

sportovních kolektivů a týmů (u kolektivních sportů). Je to jedna z možností jak 

prezentovat úroveň daného sportu v regionu nebo dostat sportovní odvětví do podvědomí 

široké veřejnosti. 

Provozování sportů, činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot si dnes není 

možné představit bez podpory ze strany sponzorů. Pořádání sportovních akcí umožňuje 

poté prezentaci sponzorů. V dnešní době již pořadatelé sportovních akcí, či marketingová 

oddělení sportovních klubů, jsou schopny sponzorům nabídnout kvalitní sponzorské 

balíčky šité přímo na míru potřebám sponzora. Možnosti prezentace partnerů jsou již 

v dnešní době velmi široké - od reklamy na sportovním vybavení, dresech či hracích 

plochách až po uvedení jména sponzora v názvu akce. 

Dle Docentky Čáslavové " U sponzorování sportovních akcí výrazně stoupají možnosti, 

které lze nabídnout sponzorovi: zejména je využívána plejáda reklamních možností od 

programového sešitu, vstupenek, reklamy o přestávkách až po uvádění titulu "hlavní 

sponzor" akce. Nabídka může být podložena různými manažerskými náměty (např. akce 

VIP, speciální propagace dle priorit obchodní, resp. Výrobní orientace sponzora apod.). 

Návrhy všech protivýkonů ze strany uchazeče o sponzorování bývají obvykle 

konkretizovány a doloženy v tzv. sponzorských balíčcích." 

Pramen: Čáslavová, E.: Management v tělesné výchově a sportu (vybrané kapitoly), 

Karolinum 2000, str.31 
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Při sportovních akcích se samozřejmě většinou využívá různých druhů sportovní reklamy 

jako např.: 

• 

• 
• 

• 

• 

Reklama na dresech a sportovním oděvu 

Reklama na startovacích číslech 

Reklama na mantinelu, na hracích plochách 

Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

Reklama na výsledkových tabulích, videoprojekcích ... 

Pořádání sportovních akcí má nesporný význam i pro pořadatelské město. Pomocí 

sportovních akcí se město svým způsobem prezentuje určité skupině populace. V případě, 

že význam akce přesahuje hranice města, regionu či dokonce republiky, dostává se jméno 

města do povědomí. S pořádáním významných sportovních akcí roste také počet 

návštěvníků města, což úzce souvisí s cestovním ruchem, který má nezanedbatelný vliv na 

rozvoj regionu. Zvýšená návštěvnost města - ať už je z jakéhokoliv důvodu, a pořádání 

kulturních, společenských a sportovních akcí je jistě silným argumentem- znamená také 

nepřímou podporu podnikatelských aktivit v regionu. 

V neposlední řadě je pořádání sportovních akcí důležité také pro sportovce samotné. 

Možnost představit se domácímu publiku bývá silně motivujícím faktorem. Toto 

samozřejmě působí na všechny výkonnostní i věkové skupiny. Může být také důležitým 

výchovným a motivačním faktorem pro mladé sportovce, kteří vidí své vzory přímo při 

sportování a soutěžení a díky osobnímu kontaktu se sportovními vzory roste u mladistvých 

snaha se svým "idolům" vyrovnat. Význam akce samozřejmě roste s účastí známých 

sportovců či osobností kulturního světa. Sportovní osobnosti na sebe strhávají pozornost 

nejen veřejnosti ale hlavně médií. Účast médií na sportovních akcí je důležitá pro případné 

sponzory, kterým můžou pořadatelé nabídnou zajímavější sponzorské balíčky- protože se 

podstatně rozšíří nabídka protivýkonů za sponzorský dar - ať již má podobu finanční, 

materiální či poskytnutí určitého druhu služby pro samotné sportovce nebo pro veřejnost. 

Marketing sportovních akcí není ale předmětem této práce a proto výše uvedené informace 

by měly posloužit pouze k dokreslení představy o významu sportovních akcí pro danou 

oblast - v případě této práce město Uherské Hradiště. 
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4.3.2 Sportoviště a sportovní zařízení 

Jak již z uvedených informací vyplývá, Uherské Hradiště patří k městům, kde se na sport 

klade patřičný důraz díky tomu se zde tato oblast- oblast tělovýchovy a sportu a aktivního 

trávení volného času - těší velké oblibě. Pro provozování různých sportovních aktivit je 

důležité zajištění odpovídajících materiálních a technických podmínek. Nároky na 

provozování sportovních aktivit stále rostou. Většina aktivních sportovců požaduje kvalitní 

podmínky pro provozování sportu. Velký důraz je samozřejmě kladen také na zdravotní a 

bezpečnostní hlediska sportování a provozování sportovních zařízení. 

V Uherském Hradišti je velké množství sportovních zařízení a každý si zde jistě najde 

sportoviště, na kterém lze provozovat oblíbené sporty. Některé jsou majetkem města, jiné v 

soukromém vlastnictví. 

Tabulka4.11: Způsob správy sportovišt', která jsou v majetku města Uherské 

Hradiště (r.2005) 

Sportoviště Způsob správy 
Atletický stadion Sportoviště města,p.o. 

Víceúčelové hřiště za SH, volejb.kurty, skateboardový Sportoviště města,p.o. 

areál 
Víceúčelové hřiště Míkovice Sportoviště města,p.o. 

Víceúčelové hřiště V ésky Sportoviště města,p.o. 

Plavecký areál Sportoviště města,p.o. 

Zimní stadion Sportoviště města,p.o. 

Víceúčel. sportoviště Mařatice Sportoviště města,p.o. 

Městský fotbalový stadion Nájemní smlouva s l.FC 
Slovácko 

Fotbalové hřiště s um. povrchem Nájemní smlouva s l.FC 
Slovácko 

Fotbalové hřiště Sady Nájemní smlouva s l.FC 
Slovácko 

Fotbalové hřiště Mařatice Nájemní smlouva s FC 
Slovácká Slávia 

Sportovní hala Nájemní smlouva s TJ Slovácká 
Slávia 

Pramen: Interní podklady oddělení sportu 
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A. Současný stav 

Jak jsem již nastínila na úvod kapitoly 4. -Samospráva v oblasti sportu města Uherské 

Hradiště - město je zřizovatelem příspěvkové organizace "Sportoviště města Uherské 

Hradiště". Organizace má ve správě nemovitý majetek, který má ve výpůjčce od 

zřizovatele. Spravuje tedy krytý plavecký bazén a koupaliště, Zimní stadion, Sportovní 

areál Východ, fotbalové hřiště na Východě, Městský atletický areál, Volejbalové kurty, 

Veřejná sportoviště za sportovní halou, víceúčelové hřiště Mařatice, Hřiště Vésky, 

víceúčelové hřiště Míkovice. 

Charakteristika sportovišť ve správě příspěvkové organizace Sportoviště města 

Uh.Hradiště: 

~ KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ 

Krytý plavecký bazén i koupaliště se nachází v těsné blízkosti a vytváří tak plavecký 

areál, který poskytuje podmínky pro plavecké tréninky, plavecké školy, regenerační 

centrum a další. 

Město Uherské Hradiště v současné době hledá strategického partnera - provozovatele 

budoucího zábavního centra vodních atrakcí a sportovních aktivit v Uherském Hradišti. 

Vybraný účastník jako budoucí provozovatel centra by měl zajistit komplexní přeměnu 

(tzn. rekonstrukci, přestavbu a další rozvoj) stávajícího areálu letního koupaliště a 

krytého plaveckého bazénu na moderní zábavní a rekreační centrum vodních atrakcí a 

sportovních aktivit. 

Současný areál nabízí: 

Koupaliště: plavecký bazén 50 x 20 m (hloubka 180 - 200 cm), dětský bazén se 

skluzavkou (hloubka 60 -140 cm), brouzdaliště pro batolata (do 2 let), minigolf, 

víceúčelové hřiště, hřiště na pláž. odbíjenou, stolní tenis, venkovní šachy, ruské 

kuželky, houpačky, kolotoč, občerstvení 
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Krytý plavecký bazén: plavání v plaveckém bazénu (25 x 16,7 x 1,3- 1,9 m)- teplota 

vody 28°, plavání v dětském bazénu (12 x 8 x 0,4- 0,8 m)- teplota vody 29°C, 

regenerační klub (max. pro 15 osob) 

Dále je možné v krytém plaveckém bazénu využít následující služby: 

Plavecká škola 

Sportovní plavání (plavecký oddíl) 

Plavání kojenců a dětí předškolního věku 

Vodní aerobik 

Cvičení pro těhotné ženy v bazénu 

Rehabilitační zařízení "LIBUŠE" 

Regenerační klub: zařízení je provozováno ve dvouhodinových cyklech v provozní 

době krytého plaveckého bazénu, umožňuje vytvoření soukromí pro uzavřenou 

společnost (max. pro 15 osob) nebo pro skupinu jednotlivců od 2 do lSti osob, nabízí 

možnost využití: 

• finská sauna 

• parní kabina 

• vířivá vana s masážními tryskami 

• ochlazovací bazén a sprchy 

• hydromasážní sprchový kout 

• odpočinková místnost 

Tabulka 4.12: Návštěvnost Krytého plaveckého bazénu a Letruno koupaliště 

Návštěvnost 
2004 2005 

sportovních počet 
průměrná příjmy ze 

počet 
průměrná příjmy ze 

zařízení návštěvníků 
cena vstupného 

návštěvníků 
cena vstupného 

vstupného (Kč) vstupného (Kč) 

Krytý 
plavecký 158 606 21,4 3 387 365 141 693 29,5 4 173 883 
bazén 
Letní 

33 574 24,8 833 663 18 342 25,3 464360 
koupaliště 

Pramen: Interní podklady oddělení sportu v Uherském Hradišti 
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~ ZIMNÍ STADION 

Zimní stadion je součástí sportovního areálu města Uherské Hradiště nacházející se v 

bezprostřední blízkosti krytého plaveckého bazénu s koupalištěm, sportovní haly, 

atletického a fotbalového stadionu asi 15 minut pěší chůze z centra města, je majetkem 

města Uherské Hradiště provozován příspěvkovou organizací "Sportoviště města" 

Využití: 

činnost všech mužstev ledního hokeje 

činnost oddílů krasobruslení 

výuku bruslení pro předškolní a školní mládež 

komerční využití ledové plochy pro jednotlivce i kolektivy 

bruslení veřejnosti (Bruslení veřejnosti je zveřejňováno na vývěsce u vchodu do 

objektu zimního stadionu, regionálním tisku a webových stránkách příspěvkové 

organizace) 

Před areálem zimního stadionu lze využít velkokapacitní parkovací plochu. V období 

duben - červenec je zimní stadion bez ledové plochy a lze jej využívat k nejrůznějším 

sportovním akcím, výstavám, slavnostem a společenským akcím velkého rozsahu. 

Mezí tyto akce již tradičně patří: Výstava vín (každoročně 1. května), Autosalon, 

Výstava na téma zařizování domů, bytů a zahrad 

Tabulka 4.13: Návštěvnost Zimmno stadionu (bruslení veřejnosti) 

Návštěvnost l---------,-2-:-00---:-4:---:-r--:-:--:------i-------r-2-:-00~5:-----:-r---:-:-:-:------i 
sportovních průměrná příjmy ze průměrná příjmy ze 

počet počet 
zařízení návštěvníků cena vstu(Kpnc")ého návštěvníků cena vstu(Kpnc")ého 

vstupného vstupného 
Zimní 
stadion 

5320 19,2 102180 6857 

Pramen: Interní podklady oddělení sportu v Uherském Hradišti 
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~ SPORTOVNÍ AREÁL MAŘATICE- VÝCHOD 

Sportovní areál a jeho vybavení jsou majetkem Města Uherské Hradiště. Areál 

provozuje příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště. Sportovní areál 

Východ je využíván jak základní školou Východ, tak i širokou veřejností. Ve 

sportovním areálu Východ je možné provozovat následující sporty a sportovní hry: 

malá kopaná, házená, košíková, tenis, odbíjená, nohejbal 

Komerční činnost - možnosti pronájmu: 

Jednotlivá sportoviště (hřiště, kurty) s potřebným vybavením (sloupky, sítě apod.) jsou 

zájemcům pronajímána bezplatně nebo za stanovený poplatek. Bez poplatku může být 

pronájem realizován se souhlasem nadřízeného správce areálu, který se v tomto 

povolování řídí pokyny ředitele příspěvkové organizace. 

Reklamy ve sportovním areálu: 

Reklamy mohou být umístěny pouze v souladu s územním rozhodnutím (povolením) 

Městského úřadu Uh.Hradiště. V areálu jsou povoleny reklamní plochy umístěné na 

vnější stranu oplocení podél ulice Větrná z plastu nebo plechu o rozměrech 2500 x 900 

mm a na vysoké oplocení kolmé k ulici Větrná z umělohmotné sítě o rozměru 2000 

mm x podle potřeby v závislosti na délce oplocení. Umístění reklamní plochy ve 

sportovním areálu může být realizováno teprve po sepsání smlouvy o pronájmu a 

úhradě stanoveného poplatku na celou dobu pronájmu předem. Smlouvu o pronájmu 

uzavírá výhradně příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště. 

~ MĚSTSKÝSPORTOVNÍAREÁL 

Městský sportovní areál je v současné době jeden z nejmodernějších sportovních areálů 

v České republice. Nachází se v těsné blízkosti sportovní haly a Městského fotbalového 

stadionu, nedaleko od koupaliště, krytého bazénu a zimního stadionu. 

Součást Městského sportovního areálu tvoří: 

o Atletický stadion: 

V rámci atletického stadionu se nachází: 

Atletický ovál s 8 drahami včetně vodní překážky 

3 doskočiště na skok daleký 

Sektory na skok vysoký a skok o tyči 
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Sektory vrhačské - koule, disk, oštěp 

o Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

4 hřiště 

Možnost využití na házenou, basketbal, malou kopanou, volejbal, nohejbal, 

tenis 

o Antukové a bechvolejbalové kurty 

dvě antuková hřiště 

dvě hřiště pro plážový volejbal 

centrální kurt pro plážový volejbal - určen pouze pro potřeby volejbalového 

oddílu 

o Skatepark 

Skateboardová překážková dráha určená pouze pro jízdu na skateboardu, 

kolečkových bruslích, popřípadě kole k tomu přizpůsobeném 

~ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VÉSKY s asfaltovým povrchem 

~ HŘIŠTĚ MÍKOVICE s umělým povrchem 

Možnosti sportovního vyžití: 

Malá kopaná 

Tenis 

Nohejbal 

Odbíjená 

Nájemní smlouva s TJ Slovácká Slávia: 

~ SPORTOVNÍHALA 

Vlastníkem sportovní haly je Město Uherské Hradiště, které ji na základě nájemní 

smlouvy pronajímá TJ Slovácká Slávia. 

Sportoviště sportovní haly lze využít k velkému množství sportovních her či jiných 

volnočasových aktivit. 

N achází se zde: 

o Velký sál pro míčové hry 

o Šermířský sál 
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o Posilovna 

o Fitness 

o Spinning centrum 

o Squashové kurty 

Nájemní smlouva s l.FC Slovácko: 

~ MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION 

Městský fotbalový stadion byl otevřen 12. října 2003. Stadion splňuje nejpřísnější 

kritéria ČMFS i UEFA. Vlastníkem stadionu je Město Uherské Hradiště, které ho na 

základě nájemní smlouvy pronajímá 1.FC Slovácko. 

Technické údaje stadionu: 

Celková kapacita: 8121 

Počet krytých sedadel: 6371 

Počet nekrytých sedadel: 1750 

Kapacita sektoru "Vlajkonoši hosté": 425 

Místa pro tisk: 42 

Rozměry hrací plochy: 105 x 68 m 

Rozměry travnaté plochy: 121 x 78 m 

Osvětlení: 1400 luxů 

Vyhřívaný trávník - systém Aquatherm 

Zavlažování - systém Perrot 

Když byly poprvé představeny plány fotbalového stadionu ryze "anglického střihu", 

většina lidí se jen pousmála. Výstavba fotbalového stadionu přišla město Uherské 

Hradiště na cca 190 milionu Kč. Státní dotace z této částky přitom tvořili 102 milionu 

Kč. Samotný trávník byl vybudován s pomocí dotace ČSTV a firmy SYNOT. 

Fotbalový stánek patří mezi nejlépe vybavené v České republice a požadavky FIFA či 

UEFA v mnoha případech překračuje. 
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~ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 

~ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SADY 

Obě sportoviště slouží prvoligovému klubu l.FC Slovácko, ale i dalším fotbalovým 

klubům. 

Mezi další významné sportovní areály na území města Uh. Hradiště patří následující 

sportoviště nebo sportovní areály: 

~ KRYTÁ TENISOV Á HALA MAŘATICE VÝCHOD 

Krytá tenisová hala je v soukromém vlastnictví, nachází se zde tři tenisové dvorce 

s umělým povrchem. 

~ SPORT CENTRUM MORAV A 

Sport Centrum Morava je také v soukromém vlastnictví. 

Sport centrum Morava nabízí kurty na tenis, badminton, volejbal, nohejbal, florbal, 

squash, 2 bowlingové dráhy. 

~ NAFUKOVACÍ TENISOV Á HALA 

~ TENISOVÉ KURTY U MORAVY 

~ MALORÁŽKOVÁ STŘELNICE MÍKOVI CE 

~ DOSTIHOVÁSTÁJMAŘATICE 

~ LYŽAŘSKÝ SV AH S UMĚLOU HMOTOU V JAROŠOVĚ 

V Uherském Hradišti je dále velké množství tělocvičen, sportovních hřišť, fittness 

center, bowlingových center apod. Podrobný seznam všech sportovních zařízení a 

sportovišť uvádím v příloze č.4. 
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B. Plány budoucího rozvoje sportovišt' v Uherském Hradišti 

Dá se předpokládat, že rozvoj sportovišť na území města bude pokračovat. Roste 

působnost podnikatelského sektoru v oblasti sportovních aktivit a tak můžeme 

očekávat, že vzniknou sportoviště v ryze soukromém vlastnictví, jako je například 

Sport Centrum Morava nebo Krytá tenisová hala Mařatice Východ. 

Co se týká budování nových sportovišť městem Uherské Hradiště je nutné aby každý 

návrh schválila Rada města a zastupitelstvo, protože tyto investice musí být zahrnuty 

do rozpočtu města. 

V současné době je klíčovou otázkou hledání strategického partnera - provozovatele 

budoucího zábavního centra vodních atrakcí a sportovních aktivit v Uherském Hradišti. 

Vybraný účastník jako budoucí provozovatel centra by měl zajistit komplexní přeměnu 

(tzn. rekonstrukci, přestavbu a další rozvoj) stávajícího areálu letního koupaliště a 

krytého plaveckého bazénu na moderní zábavní a rekreační centrum vodních atrakcí a 

sportovních aktivit. 

Další významným bodem je rekonstrukce zimního stadionu, která v současnosti 

probíhá bez přerušení provozu stadionu -je hotová západní část a nyní se pracuje na 

opravě východní části. 

Veškeré investice na území města má ve své kompetenci Odbor investic města. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST (DISKUZE A DOPORUČENÍ) 

Ráda bych podotkla, že tato kapitola je věnovaná nejenom zhodnocení současného stavu, 

ale je zde zahrnut také návrh doporučení, jejichž realizace by vedla ke zkvalitnění 

organizace a financování sportu v Uherském Hradišti. 

5.1 Zhodnocení současného stavu organizace a financování sportu 
v Uherském Hradišti 

Organizace sportu v Uherském Hradišti (kapitola 4.1) 

1) Činnost Odboru školství a sportu- oddělení sportu v Uherském Hradišti (kapitola 

4.1.1) 

Činnost tohoto oddělení je omezena jak předem určenými kompetencemi, tak a to 

především finančními prostředky, které jsou pro toto oddělení vyčleněny 

v rozpočtu města, resp. v rozpočtu Odboru školství a sportu Městského úřadu 

v Uherském Hradišti. 

Nevyváženost vidím hlavně v delegované zodpovědnosti za sportovní prostředí ve 

městě na jedné straně a pravomocemi k rozhodování o opatřeních, vedoucí ke 

změnám v oblasti sportu. Každý návrh či požadavek musí být schválen jak 

Zastupitelstvem tak Radou města, což vede především k "umělému" prodlužování 

časového úseku od doby vzniku myšlenky- nápadu či potřeby k realizaci projektu. 

Některé projekty jsou přímo v kompetenci Oddělení sportu (např. pořádání 

některých sportovních akcí) jiné má na starosti odbor investic (viz. hledání 

strategického partnera - provozovatele budoucího zábavního centra vodních atrakcí 

a sportovních aktivit, na takovýto projekt musí být samozřejmě vypsáno výběrové 

řízení), odbor architektury, územního plánu a regionálního rozvoje. 

Velkým pozitivem ale je, že současný chod oddělení je zajištěn prakticky činností 

dvou osob, což znamená především "nízké" personální náklady, při zajištění všech 

činností, které má toto oddělení na starosti. 
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Doporučení: Jako nezávislému občanovi se mi práce tohoto oddělení jeví 

komplexně a hlavní smysl činnosti vidím v tom, že oddělení sportu tvoří jakéhosi 

"prostředníka" mezi sportující širokou veřejností, zástupci SK a TJ na jedné straně 

a představiteli města na straně druhé. Právě představitelé města mají možnosti 

prosadit návrhy a vyčlenit na projekty prostředky z rozpočtu - což je z mého 

pohledu naprosto klíčová otázka. Nutné je důkladně analyzovat potřeby všech 

zúčastněných stran ve sportovní sféře ve městě a tyto potřeby přenést do projektů, 

které by měly být prezentovány a prosazovány u představitelů města. Dále bych 

navrhovala přijmout taková opatření, která by urychlila a zlepšila pružnost 

komunikace mezi jednotlivými složkami samosprávy v oblasti péče o sport -jasně 

definovat problémy a možné alternativy řešení, stanovit priority v oblasti péče o 

sport, při argumentaci dbát na jasné formulace, použít sílu argumentů a urychlit tak 

proces rozhodování jednotlivců. Cílem by mělo být vypracování Koncepce rozvoje 

města v oblasti sportu a její realizace. 

2) Sportovní komise Rady města (kapitola 4.1.1) 

Sportovní komise je poradním orgánem Rady města a má právo se vyjadřovat 

k otázkám z oblasti sportu, Sportovní komise Rady města má 12 členů. Vzhledem 

k tomu, že jsem v rámci své praxe měla možnost se zasedání Sportovní komise 

zúčastnit, vím, že její členové jsou z velké většiny buď aktivní sportovci, trenéři či 

členové rad jednotlivých TJ a SK na území města. 

Doporučení: Je přirozené, že jednotliví členové se snaží prosazovat zájmy těch 

sportů a klubů či tělovýchovných jednot, jimiž jsou členy. Na druhou stranu nelze 

tvrdě a bez kompromisů prosazovat zájmy pouze určitých skupin. Činnost 

Sportovní komise by tedy dle mého názoru měla být založena na dialogu o 

potřebách v rámci sportovního prostředí, sloužícího především široké veřejnosti 

včetně dětí a mládeže. 

3) Příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradišti (kapitola 4.1.1) 

Byla zřízena za účelem uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních 

zájmů a potřeb. Jejím hlavní úkol ale však vidím ve správě nemovitého majetku, 

který má ve výpůjčce od zřizovatele. Problém činnosti příspěvkové organizace se 

skrývá především v nepřesně definovaných kompetencích. Myslím, že se stala 
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pouze třetím článkem v řetězci: "Představitelé města - oddělení sportu -

příspěvková organizace - sportoviště" 

Doporučení: Hlavní problém spatřuji v nepřehlednosti, která sportoviště na území 

města má příspěvková organizace na starosti a do jaké míry má zodpovědnost za 

provoz těchto zařízení, do jaké míry zodpovídá za stav těchto zařízení a jaké 

kompetence má v oblasti správy těchto sportovišť. 

Mohlo by se zdát, že v rámci Městského úřadu je v oblasti sportu činných příliš mnoho 

mezičlánku (Oddělení sportu, Sportovní komise, Příspěvková organizace sportoviště 

města). Můj názor je ale takový, že každý článek má v této hierarchii své místo. 

Důležité ale je, aby jednotlivé články stoprocentně plnily úkoly v rámci svých 

kompetencí, ale hlavně se snažily o vzájemnou koordinaci v oblasti organizování a 

financování sportu v Uherském Hradišti. 

4) Tělovýchovná a sportovní sdružení (kapitola 4.1.2) 

Činnost tělovýchovných a sportovních sdružení ve městě má dlouholetou tradici. Je 

zde zastoupeno velké množství tradičních ale i tzv. nových sportovních odvětví. 

Sportování se u všech věkových kategorií těší velké oblibě. Dlouholetou tradici zde 

má především Sokol a Orel, k největším sportovním organizacím ve městě patří TJ 

Slovácká Slávia, která sdružuje 12 sportovních oddílů. 

Významnou roli hraje Okresní výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy 

Uherské Hradišti, který zajišťuje mimo jiné rozdělení finančních prostředků z 

ČSTV. 

Na tomto místě bych ráda zdůraznila důležitost činnosti jednotlivých TJ a SK 

s malými dětmi a mládeží. Právě tato věková skupina je rozhodující pro další vývoj 

a rozvoj sportovního prostředí ve městě. 

Doporučení: Ve oblasti sportu na všech výkonnostních úrovních panuje poměrně 

tvrdé konkurenční prostředí. "Bojuje se" o finanční dotace jak ze zastřešujících 

sportovních organizací, tak o prostředky sponzorů. Co je ale dle mého názoru 

důležité je nevnímat jednotlivé SK a TJ jako konkurenci, nýbrž jako partnery, 
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jejichž společným cílem by mělo být "zdravé" sportovní prostředí. Žádoucí by 

mohla být koordinace při pořádání různých sportovních projektů - sportovních 

táborů pro děti, sportovních akcí pro veřejnost, přeborů výkonnostních sportovců 

atd. 

5) Podnikatelská činnost v tělovýchově a sportu (kapitola 4.1.3) 

V této oblasti vidím naopak konkurenční prostředí jako žádoucí. Protože 

konkurence může vyvíjet tlak na kvalitu poskytování služeb, snižování cen apod. 

6) Asociace školních sportovních klubů; Sport na školách (kapitola 4.1.4) 

Sport na školách a činnost Asociace školních sportovních klubů patří na základních 

a středních školách ve městě k oblíbeným aktivitám. Pozitivem je, že děti a mládež 

jsou vedeny ke kladnému vztahu ke sportu již v útlém věku. 

V rámci školních sportovních klubů dostávají příležitost 

talentované děti, což je jistě důležitým výchovným momentem. 

méně sportovně 

Naopak třídy s rozšířenou sportovní výukou se často specializují na určitý druh 

sportu. Vzniká tak mládežnická základna a rozvíjí se potenciál mladých sportovců 

pro výkonnostní a vrcholový sport. 

Na tomto místě nelze opomenout činnost Fotbalové akademie l.FC Slovácko, která 

do výchovy mladých fotbalových talentů investuje vysoké finanční částky (v roce 

2005 Město Uherské Hradiště podpořilo 4 000 000 Kč na projekt fotbalové 

akademie) a jistě tak přispívá a bude přispívat ke kvalitě českého fotbalu. 

Ač se činnost v rámci AŠSK ČR jeví jako ideální a bezproblémová, není tom;y-/ 

bohužel tak. Souvisí to samozřejmě se situací ve školství v rámci celé čdké 

republiky, kdy práce učitelů je v mnoha případech neadekvátně finančně 

ohodnocena, což také nutně souvisí s (ne)ochotou věnovat se žákům i po skončení 

povinného počtu vyučovacích hodin. 

Doporučení: Pokračovat v koordinaci činnosti s jednotlivými TJ a SK, popřípadě 

l.FC Slovácko ve smyslu využití sportovních talentů v oblasti výkonnostního a 

vrcholového sportu. 
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7) Výkonnostní a vrcholový sport (kapitola 4.1.5) 

Hlavní problém této části jsem zmínila již v kapitole 4.1.5. Vzhledem k velikosti 

Uherského Hradiště je častým jevem odliv výrazných sportovních talentů do měst a 

klubů s lepším zázemím, ať již finančním, personálním či technickým. 

Doporučení: Motivace a podpora talentů, příspěvky na trenéry, technické vybavení 

a podobně. Pořádání krajských, republikových setkání a utkání sportovců daného 

odvětví. Sportovec poté reprezentuje nejen sebe, ale i město či svého sponzora. 

Tímto způsobem se mohou vrátit vynaložené prostředky. 

8) Rekreační sport, volný čas a cestovní ruch (kapitola 4.1.6) 

Vyzvedla bych projekt Městského informačního centra: Aktivní dovolená na 

Slovácku. 

Doporučení: Jednoznačně vhodná je spolupráce jednotlivých měst v rámci regionu 

Slovácko. Prezentace oblasti a možnosti sportovní a aktivní dovolené na veletrzích, 

v rámci sportovních akcí ve městě ale i mimo ně. 
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Financování sportu - Podpora tělovýchovy a sportu v Uherském Hradišti (kapitola 

4.2) 

1) Financování z ro;počtu města (kapitola 4.2.1) 

Financování z rozpočtu města jsem pro potřeby této práce rozčlenila na podporu 

přímou a nepřímou. Je samozřejmě závislé na finančním objemu rozpočtu a na 

prostředcích, které dostane přiděleny Odbor školství a sportu. Přímá a nepřímá 

podpora sportovním subjektům ve městě se zaměřuje především na podporu 

mládežnického sportu a sportu na školách (především díky nepřímé podpoře při 

využívání sportovišť - plaveckého bazénu, zimního stadionu ... při výuce tělesné 

výchovy na školách.) Díky těmto prostředkům má uherskohradišťská mládež 

dostatek příležitostí jak trávit volný čas a věnovat se svým koníčkům. 

Doporučení: Výše finančních prostředků do sportovní oblasti je dle mého názoru 

závislá také na předkládání projektů a návrhů činnosti v oblasti sportu na další léta. 

Proto by se této činnosti měla věnovat patřičná pozornost, především v otázkách 

stanovení priorit rozvoje sportovního prostředí a tyto záměry pomocí argumentace 

prosazovat při plánování rozpočtu na další roky. 

2) Podpora z OVV ČSTV (kapitola 4.2.2) 

Objem finančních prostředků, které má Okresní výkonný výbor ČSTV Uherské 

Hradiště k dispozici je závislý na finančních prostředcích uvolněných pro 

regionální sdružení z ČSTV Praha. Platí, že regionální sdružení si mohou 

zpracovávat vlastní klíč a kritéria k rozdělení těchto finančních prostředků. Obecně 

lze shrnout, že kritéria pro rozdělení prostředků se odvozují od majetku (nájmy, 

náklady na provoz, rekonstrukce) TJ, SK a členské základny. 

Objem finančních prostředků přerozdělených prostřednictvím OVV ČSTV má 

vzrůstající tendence, především díky zvětšující se členské základně jednotlivých TJ 

a SK. 

Doporučení: Zvážit kritéria pro přidělení dotací, především bod, kdy 98% 

z vlastních prostředků je rozdělováno dle počtu členské základny. Zvažovala bych 

případně i účast na soutěžích, procento dětí a mladistvých apod. 
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3) Ostatní podpora (kapitola 4.2.3) 

Podpora ze strany sponzorů a dárců je z velké části závislá na výkonnostní úrovni 

TJ, SK či jednotlivce. 

Doporučení: Pochopení základních principů marketingové prezentace a možností 

oslovení sponzorů je základní cestou k úspěchu a získání dodatečných finančních 

prostředků. Cílem by mělo být, mít co sponzorovi nabídnout a tuto možnost mu 

v rámci tzv. sponzorského balíčku představit. V této otázce by se jistě vyplatila 

konzultace či rada odborníků z marketingového prostředí. 
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Sportovní akce a sportoviště (kapitola 4.3) 

1) Sportovní akce (kapitola 4.3.1) 

Uherské Hradiště je město, ve kterém se sport těší velké oblibě a zájmu ze strany 

veřejnosti. Oceňuji především snahy organizátorů sportovních akcí vytvořit lákavý 

program pro všechny - od dětí po dospělé, od aktivních výkonnostních sportovců 

až po rekreační sportovce či veřejnost. Ráda bych také vyzvedla projekt 

Uherskohradišťských sportovních dnů. Myšlenka uspořádat takovou akci vznikla 

na Městském úřadě v Uherském Hradišti v oddělení sportu. Na organizaci se kromě 

oddělení sportu účastnili také uherskohradišťské sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty. 

Doporučení: Pokračovat v organizování sportovních akcí nejen pro výkonnostních 

sportovce ale i pro širokou veřejnost. Vytvořit tradice v pořádání sportovních akcí, 

snaha o zapojení sponzorů. 

2) Sportoviště (kapitola 4.3.2) 

Sportovní zázemí - venkovní sportovní areály, haly, hřiště, kurty apod. je 

v Uherském Hradišti velmi kvalitní. Sportoviště, která jsou v majetku města jsou 

k dispozici jak široké veřejnosti tak i např. základním, středním školám, TJ a SK. 

Dále je zde možnost navštěvovat ryze soukromá sportovní zařízení, ve kterých se 

můžeme věnovat i novým sportovním disciplinám, které si získávají čím dál větší 

oblibu (spinning apod.). 

Druhou otázkou jsou rekonstrukce již využívaných sportovních zařízení, tak aby 

vyhovovali vysokým nárokům na provoz jednotlivých sportů. 

Významným bodem bylo vybudování Městského sportovního areálu za sportovní 

halou. Opomenout nelze kompletní rekonstrukci fotbalového stadionu ani 

v současné době probíhající postupnou rekonstrukci zimního stadionu. Klíčovou 

otázkou stále zůstává rekonstrukce plaveckého areálu - krytého plaveckého bazénu 

a koupaliště. Město v současnosti hledá strategického partnera pro realizace toho 

projektu. 
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Doporučení: Podle mého názoru je důležité zachování dobrého stavu sportovišť. 

Řešením je správa pod vedením Příspěvkové organizace Sportoviště města Uherské 

Hradiště a odhalení potřeb údržby a rekonstrukce jednotlivých sportovišť -

samozřejmě s dostatečným časovým předstihem, protože jak již bylo zmíněno výše, 

veškeré projekty musí schválit Zastupitelstvo a Rada města. 

Druhým bodem zůstávají majetkoprávní otázky. V mnoha případech je Příspěvková 

organizace pouze jakýmsi prostředníkem mezi městem Uherské Hradiště a 

konečným uživatelem sportoviště (konkrétním příkladem je např. Městský 

fotbalový stadion, který spadá pod správu příspěvkové organizace Sportoviště 

města Uherské Hradiště, ale smlouva o pronájmu areálu je uzavřena mezi městem 

Uherské Hradiště a l.FC Slovácko, což znamená, že příspěvková organizace 

Sportoviště města nemá žádné možnosti, jak dohlížet na správu fotbalového 

areálu.) 
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5.2 Analýza swot a její interpretace 
Analýza swot poslouží k celkovému zhodnocení sportovního prostředí v Uherském 

Hradišti. Popisuje jeho silné i slabé stránky, při1ežitosti v oblasti rozvoje a případná rizika 

a hrozby. 

Analýza SWOT 
Silné stránky Slabé stránky 
- \'ýborné sportovní zázemí: kvalitní sportoviště - vztahy mezi zástupci jednotlivých SK a TJ 

- tradice v oblasti sportu 
- možná změna prostředí po volbách v rámci 
samosprávy města 

-množství SK a TJ -spolupráce mezi jednotlivými TJ a SK 
- široká nabídka různých sportovních odvětví - odliv sportovních talentů 

- široká mládežnická základna u většiny sportů 
- nedostatečná nabídka sportovního vyžití pro 
handicapované občany 

- množství sportovních přt1ežitostí 
- nedostatek finančních prostředků na provoz a 
údržbu sportovních zařízení 

- dobré podmínky jak pro rekreační tak i - vzrůstající tendence fmanční náročnosti 
výkonnostní sport (MSRA) provozování jednotlivých sportů 
- rostoucí tendence v oblasti toku finančních - nekvaliftkovaný management a marketing TJ a 
prostředků do sportu SK 

- podpora mládežnického sportu 
- ztrátovost provozu klíčových sportovních 
areálů - Zimního stadionu a Plaveckého areálu 

- podpora aktivního a zdravého životnťho stylu - nízká motivace učitelů pro činnost v rámci 
obyvatel AŠSKČR 
- boj se sociálně patologickými jevy především u - nedostatečná ubytovací kapacita pro pořádání 
mládeže sportovních akcí většího významu, soustředění ... 
- možnost prezentace města v souvislosti se 
sportovními aktivitami 
-vícezdrojový systém podpory TJ,SK a subjektů 
činných ve sportu 
- široká nabídka služeb v oblasti sportu ze strany 
soukromých podnikatelských subjektů 
Při1ežitosti Hrozby, rizika 

- oprava a rekonstrukce plaveckého areálu - nedostatek sportovních talentů 

- využťvánť městského sportovruno areálu a - nezachycenť aktuálnťch trendů v oblasti 
sportovišť ke komerčním účelům tělovýchovy a sportu 
- propagace města v souvislosti s určitými 

- nedostatek fmančnťch prostředků, které by 
sportovnímu odvětvími (fotbal, veslování, 

mohlo město uvolnit z rozpočtu na rozvoj sportu 
volejbal) 
- prostřednictví sportovních akcí propagovat 

- nedostatek kvalifikovaných trenérů 
zdravý životní styl 

- spolupráce s ostatními městy regionu, ČR 
- odklon zájmu dětí a mládeže o sport k jiným 
aktivitám 
- nedostatečný zájem dobrovolníků o práci ve 
sportu 
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Dle mého názoru silné stránky a příležitosti v oblasti sportu v Uherském Hradišti převažují 

nad slabými stránky a hrozbami. Nicméně riziko, které jsem nastínila v analýze swot 

existuje a nemělo by se v žádném případě podceňovat. Je třeba podniknout kroky, které by 

zamezily vzniku nastíněných hrozeb. Prvním předpokladem eliminace rizik jsou činnosti, 

které by potlačily slabé stránky v oblasti sportu. Na straně druhé by se mělo co nejlépe 

využít silných stránek a rozvinout možné příležitosti. Návrhy uvádím na dalších stranách. 
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Možnosti využití silných stránek sportovního prostředí v Uherském Hradišti: 

• Propagace jednotlivých sportovních zařízení 

• 

• 

• 

• 

V roce 2005 byly Oddělením sportu vytvořeny kvalitní propagační materiály ke 

sportovištím města 

Propagace sportovních akcí 

Opět byla v roce 2005 vytvořena podrobná brožura o uspořádání 

Uherskohradišťských sportovních dnů. Dalším materiálem je Brožura Sport a 

tělovýchova, jejíž přílohou bývá seznam pořádaných sportovních akcí 

v jednotlivých měsících v roce, tento seznam lze najít i na webových stránkách 

města. 

Informace o sportovních odvětvích, SK a TJ 

Podrobné informace lze najít v již výše zmíněné brožuře, kterou vydává Městský 

úřad Uherské Hradiště. V brožuře se nachází seznam SK a TJ s popisem 

sportovních aktivit a podrobnými kontakty. 

Trvající podpora mládežnického sportu 

Propagační kampaň zaměřená na informace o pozitivním vlivu pravidelného 

sportování na zdraví občanů. Samozřejmě by bylo žádoucí, kdyby zmiňovaná 

kampaň byla celorepubliková a regionální propagace by tuto kampaň mohla 

významným způsobem doplňovat - dny otevřených dveří jednotlivých sportovních 

areálů, happy hours apod. 

• Vytvořit atraktivní program pro mládež - jako aktivní alternativu k pasivnímu 

trávení volného času dnešní mládeže -boj se sociálně patologickými jevy 

• Využívání dotací a grantů na provoz, rekonstrukce sportovních zařízení apod. 

• Nepřímá podpora podnikatelských subjektů (zvýhodněné nájemné, benefity ... ) 
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Možnosti využití při1ežitostí v oblasti sportu v Uherském Hradišti: 

• Po uskutečnění rekonstrukce Plaveckého areálu vznikne významné sportovní 

centrum na uherskohradišťsku - bylo by dobré toto využít při propagaci města, 

nejen v souvislosti se sportem ale hlavně s cestovním ruchem 

• Pronájmy/propůjčení jednotlivých sportovišť v majetku města soukromým 

subjektům 

Další možností by bylo uskutečnit sportovní projekty ve spolupráci s ostatními 

městy- v rámci celého Zlínského kraje 

• Dostat do povědomí veřejnosti ty sportovní odvětví, které se účastní vyšších 

výkonnostních soutěží a slaví úspěchy na krajské či republikové úrovni 

103 



Možnosti potlačení slabých stránek v oblasti sportu v Uherském Hradišti: 

• Zlepšit vztahy a spolupráci mezi jednotlivými TJ a SK především pomocí 

společných projektů (ať již sportovních akcí či údržby sportovního zázemí), do 

kterých by se zapojovali jednotlivé TJ a SK 

• V otázce nekvalifikovaného managementu marketingu TJ a SK využít 

připravovaný projekt Báňské univerzity v Ostravě o výuce sportovního 

managementu v areálu bývalých kasáren 

• V této souvislosti by mohl být i částečně omezen odliv talentované mládeže díky 

managementu ze strany odborníků z řad absolventů již zmíněného oboru 

• Co se týká nabídky sportovních možností pro handicapované občany, řešení je 

složité, začít by se však mělo především bezbariérovým přístupem na sportoviště 

města. 

• Vrůstající tendenci finanční náročnosti provozování jednotlivých sportovních 

odvětví se dá zabránit jen velmi těžko, protože se jedná o fungování tržního 

mechanismu. Zásadní otázkou ale je vytvoření takových podmínek, které by 

odpovídali vynaloženým finančním prostředků ze strany sportovců - to znamená, 

aby byl sportovcům nabídnut za vložené prostředky (vstupné, členské příspěvky, 

pronájmy apod.) odpovídající komfort. 

• 

• 

Domnívám se, že ztrátovost zimního stadionu a plaveckého areálu souvisí hlavně 

se zastaralostí těchto zařízení. Myslím si, že rekonstrukce zmíněných areálů 

významným způsobem přispěje ke zlepšení finanční bilance těchto zařízení. 

Co se týká bodu o možné změně v rámci samosprávy po volbách je třeba rozvíjet 

takové sportovní projekty, které nalézají podporu u většiny obyvatel města a je tedy 

v zájmu představitelů města - ať už z jakýchkoliv politických stran -jejich rozvoj 

a realizace 

• Problém motivace učitelů souvisí s celkovou situací ve školství v ČR - je tedy 

třeba řešit celorepublikově 

• Po přebudování areálu bývalých kasáren využít kapacit kolejí, internátů apod. 
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Možnosti potlačení hrozeb a rizik v oblasti sportu v Uherském Hradišti: 

• Nedostatek kvalifikovaných trenérů a odliv sportovních talentů by mohl být 

potlačen v souvislosti s již zmiňovaným projektem Báňské univerzity v Ostravě, 

kdy do města přijde jistě řada odborníků na sportovní prostředí, kteří budou 

přednášet posluchačům studia managementu sportu. Spolupráce by se mohla 

rozvinout také například s Fakultou tělesné kultury v Olomouci. 

• 

• 

• 

• 

Nezachycení aktuálních trendů v oblasti sportu: je potřeba sledovat vývoj sportovní 

poptávky a preferencí především rekreačních sportovců, u kterých se nejčastěji 

projevuje touha vyzkoušet si nová sportovní odvětví. Dále je nutné sledovat 

aktuální vývoj v oblasti sportu především ve větších městech a zahraničí - a včas 

tak odhalit nastupující trendy. 

Nedostatek finančních prostředků, které by mohlo město uvolnit z rozpočtu: 

využívat vícezdrojového způsobu financování sportu, grantů a dotací z MŠMT, EU, 

nadací a fondů. Důležitým zdrojem financí by se měl stát sponzoring. 

Odklon zájmu dětí a mládeže k jiným aktivitám: Působit na dítě již v útlém věku, 

zařazovat pravidelnou sportovní či tělovýchovnou činnost. Postupně budovat 

kladný vztah dětí ke sportu. Upozornit je na možná rizika "pasivního" způsobu 

trávení volného času. Navrhnout a provozovat zájmové kroužky- kombinace např. 

činností na počítači a sportovní činnosti ( 1 *týdně odborná činnost + 1 *týdně 

sportování). 

Nedostatečný zájem dobrovolníků o práci ve sportu: podpora úspěšných trenérů a 

cvičitelů, motivace, ocenění apod. 

Z uvedené SWOT analýzy, která souhrnně reaguje na organizování a financování sportu 

v Uherském Hradišti vyplývají návrhy uvedené v kapitole 5.3. 
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5.3 Návrh základních cílů v oblasti rozvoje sportu v Uherském Hradišti 

~ Podpora mládežnického sportu 

Prioritní by i nadále měla zůstat podpora mládežnického sportu nejen jako 

organizované činnosti v jednotlivých TJ a SK, ale také neorganizovaného 

aktivního trávení volného času dětí a mládeže 

~ Propagace sportovní činnosti 

Aktivního trávení volného času jako součásti zdravého životního stylu a 

prevence civilizačních chorob 

~ Rozvoj a údržba stávajících sportovních zařízení 

~ Podpora podnikatelských subjektů při budování nových sportovních zařízení 

a rozšiřování sportovních služeb 

~ Podpora výkonnostního sportu 

Angažování kvalifikovaných trenérů a vytváření vhodných podmínek pro 

rozvoj sportovních talentů 

~ Propagace sportovních aktivit při prezentaci města na různých veletrzích 

apod. 

~ Sport jako nedílná součást cestovního ruchu v regionu 

~ Spolupráce s odborníky z oblasti managementu a marketingu 

Možnost získávat další finanční prostředky pro sport z darů, dotací, 

sponzoringu. 
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6 ZÁVĚR 

Problematika způsobu organizace a financování sportu v Uherském Hradišti je velmi 

široké téma, proto jsem se už v průběhu psaní této práce dostávala do konfrontace 

s úkolem do jak velkých podrobností by měla tato práce zajít. Nakonec jsem se ale 

rozhodla držet se předem stanoveného cíle - přinést ucelený přehled o způsobu organizace 

a financování sportu v Uherském Hradišti, díky kterému čtenář nalezne odpovědi na 

základní otázky - jak je sport v Uherském Hradišti organizován, jaké sportovní kluby, 

tělovýchovné jednoty jsou činné na území města, dozví se kam si jít zasportovat a jak 

široká nabídka pro všechny věkové a výkonnostní kategorie je ve městě k dispozici, jakým 

způsobem plynou finanční prostředky do sportovní sféry. 

Z nastíněné problematiky dle mého názoru vyplývá, jak složitá otázka organizace a 

financování sportu ve městě je a že ve své podstatě neexistuje a není možné navrhnout 

univerzální návod na "úspěšné" uspořádání sportovního prostředí na obecní úrovni -

v případě této práce v Uherském Hradišti - a ještě složitější je navrhnout způsob 

financování sportovního prostředí ve městě, což ale ani nebylo cílem této práce. Práce by 

ale měla podat přehled o současném stavu, na jehož základě byly v kapitole 5 následně 

popsány hlavní slabé a silné stránky sportovního prostředí v Uherském Hradišti, možné 

příležitosti a hrozby. 

To jakým dalším směrem se problematika sportu v Uherském Hradišti bude vyvíjet mají 

v rukách především představitelé jednotlivých TJ a SK a zástupci města Uherské Hradiště. 

Myslím si ale, že způsob organizace a financování sportu v Uherském Hradišti je nji velmi 

dobré úrovni. Občanům se zde nabízí široké kvalitní sportovní zázemí, o které je víceméně 

dobře pečováno a i nadále zde existují snahy o jeho rozvoj. Na území města je také 

činných dostatek TJ a SK, která se zaměřují na různá sportovní odvětví. Co se týká 

financování, tak většina prostředků plyne na podporu mládežnického sportu, což vidím 

jako největší pozitivum, protože se svým způsobem jedná o investice do budoucnosti 

společnosti. Trochu jako zkostnatělý vidím přístup OVV ČSTV, které se po vzoru ČSTV 

ČR drží zaběhlých struktur především v oblasti financování sportu a v této otázce spatřuji 

největší rezervy a možný prostor pro změnu. V každém případě se ale nejedná o problém 

107 



Uherského Hradiště, ale o problém financování sportu z celorepublikového hlediska, což 

nebylo předmětem této práce. 

Téma organizace a způsobu financování sportu, jakož i doporučení pro zkvalitnění 

tělovýchovné a sportovní činnosti v Uherském Hradišti by mohlo být v budoucnu využito i 

pro jiný region resp. město. 

Domnívám se, že práce splnila vytyčené cíle a že čtenáře - ať již laika či odborníka na 

problematiku sportu - zaujme. 

Na závěr bych chtěla poznamenat, že bych si přála, aby se i nadále sportovní sféra 

v Uherském Hradišti rozvíjela a přinášela potěšení především občanům města, kterým 

nabízí a snad i v budoucnu nabízet bude kvalitní podmínky pro aktivní trávení volného 

času. 
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Příloha č.l: Seznam všech sportovních odvětví a pohybových aktivit 

v Uherském Hradišti 

Aerobic 

SK Aerobik 

Kontakt: Ludmila Malíková, Strmá 1048, UH, mob. 602 803 742 

Aerobik Katka Bočková 

Kontakt: Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., Mojmírova 788, UH, mob. 603 949 
775, e-mail: bockova@fame.utb.cz 

AQUA AKTIVITY- vodní aerobik 

Kontakt: Mgr. M. Dočekalová Podboří 282, Míkovice, mob.602 891 070 
e-mail: docekalovi @uh.cz 

SV Centrum - dětský a juniorský aerobik, poweryoga 

Kontakt: Aranka Marášková, mob. 777 118 871 
e-mail: sv centrum@ seznam.cz 

Aikido 

Aikido klub- výuka japonského bojového umění 
Kontakt: Petr Němeček, U Potoka 522, Staré Město, 

mob. 777 571 552, e-mail: aikido.uh@atlas.cz 

Atletika 

TJ Slovácká Slávia- oddíl atletiky 

Družstva: 

Kontakt: 

muži -I. liga, ženy- II. liga, juniorky, dorost- oblastní přebor, 
žactvo- krajský přebor 
Květoslav Tichavský, tel. 572 525 113, 
e-mail: tichavsky@tiscali.cz 

Seniorský klub atletů, o.s. 
Kontakt: Petr Hrabal, Na Baště 325, UH, tel. 572 554 710 

Basketbal 

JVSB - Juniorsko-výchovná společnost basketbalová 

Družstva: 
Kontakt: 

muži, dorost - oblastní přebor 
Ing. Antonín Grebeníček, tel. 572 553 201, mob. 608 443 490, 
e-mail: agrebenicek @centrum.cz 



Biatlon 

A VZO TSČ Míkovice 

Kontakt: 

Billiard 

Vladimír Pipal, Míkovice 180, tel. 572 574 485, 
e-mail: vladimir.pipal@tiscali.cz 

RX-Bll.LIARD CLUB UH 

Kontakt: 

Bridž 

Jiří Stehlík, Růžová 7, UH, mob. 603 154 292, tel. 572 578 512, 
e-mail: ck.gego@atlas.cz 

Bridžový klub UH 

Kontakt: Michal Králík, Jindřicha Pruchy 76, UH, tel. 572 540 657, 
e-mail: kralik. preklady@ tiscali.cz 

Florbal 
Orel - jednota UH 
Družstva: junioři, mladší žáci -jihomoravská liga 
Kontakt: František Rochovanský, mob. 777 645 623, 

e-mail: oreluh @email.cz 

Fotbal 
1. FC Slovácko 
Družstva: 

Kontakt: 

muži - I. liga, MSFL a LB třída, dorost -I. liga a MSDL, 
žáci- MSŽL 
Ladislav Minář, Zelný Trh 1245, UH, tel. 572 551 801, e-mail: 
info @fcslovacko.cz 

FC Slovácká Slávia UH 

Kontakt: Vladimír Petřek, Zelný Trh 1245, UH, mob. 608 974 415, 
e-mail: v ladimirpetrek@ tiscali.cz 

FC Internacionálové Slovácká Slávia 
Kontakt: Mgr. Ladislav Botek, tel. 572 553 258, mob. 777 108 685 

e-mail: plsuh@uhedu.cz 

TJ Mařatice-Východ 

Družstva: 
Kontakt: 

muži - základní třída, žáci - okresní přebor 
Martin Knot, Jaroslava Staňka 867, UH, 
mob. 777 186 165, e-mail: tjmaratice@seznam.cz 



TJ Slavoj Jarošov 

Družstva: 

Kontakt: 

Házená 

muži- I. B třída, dorost- krajský přebor, žáci- okresní přebor, 
přípravka 

Luděk Kvirenc, Pivovarská 102, UH-Jarošov, mob. 776 299 757 

TJ Slovácká Slávia- oddíl házené 

Družstva: 
Kontakt: 

Horolezectví 

starší dorost- 2. liga, starší žáci -divizní soutěž 
Pavel Blaha, Červená Cesta 1628, Kunovice 860, 
tel. 572 548 490 

Horolezecký klub UH 

Kontakt: Irena Guryčová, Na Rybníku 976, UH, tel. 572 564 433, 
mob. 603 252 633, e-mail: abiko@uh.cz 

Jezdectví 

TJMonty-DS 
Kontakt: Světlana Mazáčová, Průmyslová 912, UH, mob. 603 288 175 

INPOST, dostihová stáj a jezdecký oddíl UH 

Kontakt: 

Jóga 

Zdeněk Seménka, Zemědělská farma Mařatice-Východ, 
tel. 572 578 301, 572 535 961, e-mail: pistek@inpost.cz 

TJ Slovácká Slavia- oddíl jógy 

Kontakt: 

Judo 

RNDr. Milada Jančová, Na Zápovědi 427, UH, 
tel. 572 552 274 

TJ Slovácká Slavia- oddíl juda 

Kontakt: Petr Veselý, Zlechov 95, mob. 777 Oll 074, e-mail: vesely@vedur.cz, 
M. Mimránek , Huštěnovská 446, St. Město, mob. 775 260 193 

Karate 

KARATE-DO UH 
Kontakt: Antonín Burďák, R. Kubíčka 988, UH, tel. 572 579 345, 

mob. 604 118 138, e-mal: burdak@razdva.cz 



Kickbox 

SK Policie UH 

Kontakt: 

Krasobruslení 

Aleš Kocourek, Velehradská tř. 1217, UH 
tel. 974 678 666, mob.775 057 545 

TJ Slovácká Slávia- oddíl krasobruslení 

Kontakt: Bc. Eva Hlůšková, Záhumení 514, Ostr. Nová Ves, 
tel. 572 598 516, mob. 606 431 061, e-mail: hluskova.eva@seznam.cz 

Kulturistika 

TJ Slovácká Slávia- oddíl kulturistiky 

Kontakt: Libor Dostál, mob. 603 838 680, e-mail: libor.dostal @tiscali.cz 

Lední hokej 

Hokejový klub Uherské Hradiště UH 

Družstva: 
Kontakt: 

Lyžování 

muži - KP, junioři -I. liga, dorost - KP, žáci - žákovská liga 
Ing. Richard Šebestů, Na Rybníku 1057, UH, 
tel. 572 570 312, e-mail: hokejuh@seznam.cz 

TJ Slovácká Slávia- oddíl lyžování 

Kontakt: Antonín Janíček, Údolní 397, UH-Jarošov, tel. 572 525 562, 
mob. 604 200 543, e-mail: antonin.janicek@mesto-uh.cz 

Malá kopaná 
UHAMAKO 
Kontakt: 

SK Vésky 
Kontakt: 

Motorismus 

Radek Frtihauf, Leoše Janáčka 208, UH, mob. 603 777 239, 
e-mail: lachim @centrum.cz 

JiříPrachman, UH-Vésky, mob. 732 521 132 

Motosport klub Uh. Hradiště 
Kontakt: Josef Mizera, Březolupy 146, tel. 572 580 243, mob. 777 880 069, e

mail: autoklub @brezolupy.cz 

Slovácký veterán car club Uh. Hradiště 
Kontakt: Stanislav Kuřina, Ostrožská Lhota 173, tel. 572 598 900, mob. 737 

510 482 



Motocross Kunovice 
Kontakt: 

Plavání 

Václav Vad'ura, Seifertova 560/49, Praha-Žižkov, 103 00, 
mob. 777 977 779, e-mail: slz@slz.cz 

TJ Slovácká Slávia- oddíl plavání 
Kontakt: Emil Novák, Štěpnická 1159, UH, tel. 572 561 468, 572 522 856 

Baby club Katka- plavání rodičů s dětmi 

Kontakt: Kateřina Konečná, U Kina 207, Uherský Ostroh, 687 24 
mob. 604 257 685, tel. 572 591 537 

Baby club - plavání kojenců, batolat, dětí školního i předškolního věku 

Kontakt: Jitka Slivečková, Šafaříkova 718, UH, tel. 572 551 769, 
mob. 608 863 417, e-mail: babyclub_uh @volny.cz 

Plavecká škola Uh. Hradiště -výuka plavání žáků MŠ, ZŠ 

Kontakt: Mgr. Ladislav Botek, Sportovní 1214, UH, tel. 572 553 258 
e-mail: plsuh@ uhedu.cz 

Potápění 

Centrum potápění Rajzl 
Kontakt: Ing. Evžen Rajzl, Dlouhá 205, UH, tel. 572 554 444, 

mob. 777 144 010, e-mail: potapení @rajzl.cz, evzen@rajzl.cz 

SINUS MEDEK, s.r.o. 
Kontakt: Petr Medek, N a Zápovědi 559, UH-Mařatice, tel./fax 572 570 417, e

mail: sinus.dive@tiscali.cz 

Požární sport 

Hasičský sportovní klub okresu UH 
Družstva: muži - profesionální hasiči HZS 
Kontakt: Ivan Ressler, tel. 572 552 222, e-mail: ivan.ressler@zlk.izscr.cz 

Skateboard 

Skateboard klub UH 
Kontakt: Pavel Nožička, mob. 608 820 970, e-mail: 

freesty les port@ seznam.cz, www .freestylesport.cz 



Skauting 

JUNÁK - středisko Psohlavci UH 
Družstva: 
Kontakt: 

dospělí - 1, mládež, děti - 6 
Jiří Kamas, Luční 111, UH, tel. 572 420 862, mob.728 666 511, 
e-mail: psohlavci.uh@seznam.cz 

Sportovní gymnastika 

TJ Slovácká Slávia- oddíl sportovní gymnastiky 
Kontakt: Jitka Šimonová, UH-Jarošov 24, mob. 721 036 780, 

e-mail: jidelna.zsvychod @centrum.cz 
Stolní fotbal 

SCT Uh. Hradiště- stolní fotbal subbuteo 

Kontakt: David Vacke, Malinovského 941, UH, mob. 603 185 927, 
e-mail: subbuteo @tiscali.cz 

Stolní tenis 

Orel -jednota UH 
Družstva: 
Kontakt: 

Squash 

muži- okresní přebor I. tř., ženy- divize, žáci- okresní přebor 
Kamil Basovník, L. Janáčka 611, UH, mob. 608 479 548, 
e-mail: kamil.kamil @razdva.cz 

TJ Slovácká Slávia- oddíl squashe 
Kontakt: PaedDr. Miroslav Uherka, tel. 572 540 492, e-mail: 

slovacka@tiscali.cz 

Šachy 

TJ Mařatice- Východ 

Družstva: dospělí- regionální přebor 1., II. třídy 
Kontakt: Stanislav Plachý, Lomená 876, UH, tel. 572 579 341 

Šerm 

TJ Slovácká Slávia - oddíl šermu 
Kontakt: ing. Libor Karásek, tel. 572 52511 O 



Šipky 

ŠK - LARGE Uh. Hradiště 
Družstva: dospělí- oblastní soutěž 
Kontakt: Ludmila Kaňovská, Lomená 891, Uh. Hradiště, mob. 777 554 129 

Taekwondo 

Klub TAEKWONDO WTF UH 

Kontakt: 

Tenis 

JiříTomaňa, Zahradní 1157, UH, mob. 602 593 219 
e-mail: jiri.tomana@email.cz 

Tenisový klub U Moravy, UH 

Družstva: dospělí 2, mládež 5 
Kontakt: Zdeněk Bulejka, tel./fax 572 553 815, mob. 777 884 882, 

e-mail: tenis.uh @tiscali.cz 

Turistika 

Klub českých turistů UH 
Kontakt: Ludmila Bergerová, Šromova 136, UH, tel. 572 540 636, 

mob. 737 523 842 

KUFR-Klub úplně fantastické rekreace UH 

Kontakt: Pavel Polehňa, Drahová 470, Uh. Ostroh, mob. 604 897 725, 
e-mail: pavelpol @raz-dva.cz 

SKMíkovice 
Kontakt: 

Volejbal 

Lubomír Ousík, mob. 608 554 281, e-mail: ousik@let.cz 

TJ Slovácká Slávia- oddíl volejbalu 
Družstva: ženy- II. liga, okr. přebor, muži -okresní přebor,juniorky -I. 

liga a krajský přebor, kadetky -I. liga a krajský přebor, žákyně
regionální přebor 

Kontakt: ing. Tomáš žert, mob. 777 948 829, e-mail: zert@dvsline.cz 
František Tejnil, mob. 607 675 515 

SK Staré Město - oddíl volejbalu 
Družstva: muži - 1. liga, krajský přebor, okresní přebor 

junioři - 1. liga, kadeti -krajský přebor, 
žáci- krajský přebor, okresní přebor, ženy 

Kontakt: Ing. Petr Straka, Na Hřištěm 1921, Staré Město, tel. 572 543 790, e
mail: petr.straka.stm @quick.cz 



TJ Sokol Mařatice 
Kontakt: 

Veslování 

Ing. Stanislav Mikula, mob. 606 445 791, e-mail: 
smik@ email.cz 

Veslařský klub Morávia UH 

Družstva: 
Kontakt: 

veteráni, senioři A,B, junioři, dorost, st.+ ml. žactvo 
Luděk Bureš, Tyršovo nám. 440, UH, tel. 572 549 071, mob. 
603 431 277 



Příloha č.2: Tělovýchovná a sportovní sdružení na území města 

Sportovní sdružení 

V působnosti ČSTV (17) 

NázevTJ,SK 

1. FC Slovácko, a. s. 

FC Internacionálové 

FC Slovácká Slávia 

Hokejový klub 

NSB 

Klub RX Billiard 

Klub TAEKWONDO 

SKMíkovice 

SK Policie 

SK Vésky 

SK-Aerobik 

Tenisový klub 

TJ Mařatice- Východ 

TJ Monty- DS 

TJ Slavoj Jarošov 

TJ Slovácká Slávia 

Veslařský klub Morávia 

Sportovní oddíly, zaměření 

fotbal 

fotbal 

fotbal 

hokej 

basketbal 

billiard 

korejské bojové umění 

rekreační sporty 

tenis, kick-box, rekreační sporty 

malá kopaná 

aerobik 

tenis 

fotbal, šachy 

jezdectví 

fotbal 

Sídlo, předseda (statutární zástupce) 

Stonky 635, Uh. Hradiště 
Vojtěch Vaverka, tel. 572 551 801 

Sadová 302, Uh. Hradiště 
Vladislav Kieryk, mob. 602 764 812 

Hradební 522, Uh. Hradiště 
Vladimír Petřek, mob. 608 974 415 

Na Rybníku 1057, Uh. Hradiště 
Ing. Richard Šebestů, tel. 572 570 312 

Velehradská 218, Uh. Hradiště 
RNDr. Radovan Kunc, tel. 572 553 201 
mob. 608 443 490 

Růžová 7, Uh. Hradiště 
Jiří Stehlík, tel. 572 578 512 
mob. 603 154 292 

Zahradní 1157, Uh. Hradiště 
Jiří Tomaňa, mob. 602 593 219 

Na Drahách 881, Kunovice 
Ing. Lubomír Šlosar, tel. 572 540 500 

Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště 
Bc. Vítězslav Kovář. tel. 974 678 204 

UH- Vésky 
Marek Šimek, mob. 777 577 655 

Strmá 1 048, Uh. Hradiště 
Ludmila Malíková, mob. 602 803 742 

U Moravy 827, Uh. Hradiště 
Zdeněk Pindur, tel. 572 553 815 

Sadová 302, Uh. Hradiště 
Vladislav Kieryk, mob. 602 764 812 

Průmyslová 912, Uh. Hradiště 
Světlana Mazáčová. mob. 603 288 175 

Pivovarská 102, UH- Jarošov 
František Miko, mob. 731 314 534 

atletika, házená, judo, jóga, šerm, Stonky 860, Uh. Hradiště 
krasobruslení, kulturistika, squash, PaedDr. Miroslav Uherka, 

tel. 572 540 492 
lyžování, plavání, volejbal 

veslování Tyršovo nám. 440, Uh. Hradiště 
Luděk Bureš, mob. 603 431 277 



Ostatní občanská a jiná sdružení, soukromé subjekty (29) 

Název 

Aerobik Katka Bočková 

Aikido klub 

Baby club Katka 

Baby club 

Bridžový klub 

Centrum potápění RAJZL 

Sportovní zaměření 

aerobik 

japonské bojové umění aikido 

plavání kojenců, batolat a dětí předšk., 
školního věku s rodiči 

plavání kojenců, batolat a dětí předšk., 
školnibo věku s rodiči 

sportovní bridž 

potápění 

Sídlo, předseda (statut. zástupce) 

Mojmírova 788, Uh. Hradiště 
Ing. Kateřina Hrazdilová- Bočková, Ph.D. 
mob. 603 949 775 

U Potoka 522, Staré Město 
Petr Němeček, mob. 777 571 552 

U Kina 207, Uh. Ostroh 
Kateřina Konečná, tel. 572 591 537, mob. 604 257 685 

Šafaříkova 718, Uh. Hradiště 
Jitka Slivečková, tel. 572 551 769, mob. 608 863 417 

Jindřicha Pruchy 76, Uh. Hradiště 

Ing. Michal Králík, tel. 572 540 657 

Dlouhá 205, Uh. Hradiště 

Ing. Evžen Rajzl, tel. 572 554 444 

Česká asociace sport všechny aerobik, jóga, veslařský klub, rekreační Tyršovo nám. 440, Uh. Hradiště 

DDMŠikula 

Fotbalová akademie 

Hasičský záchr. sbor 

Horolezecký klub 

Jezdecký oddíl INPOST 

Junák- středisko Psohlavci 

Karate- DO 

sporty Mgr. Zdeňka Hoferková, tel. 572 587 449 

míčové hry, sebeobrana, aerobik, cvičení J. E. Purkyně 494, Uh. Hradiště 

na gym-ballech, break dance, tai-chi, 

basketbal, aerobik- stepy, kalanetika, 

sportovní gymnastika 

fotbal 

požární sport 

lezení po skalách, velehorách, umělé 

stěně 

Mgr. Libuše Srpová, tel. 572 551 347 

Stonky 635, Uh. Hradiště 

Mgr. Petr Pojezný, tel. 572 551 801 

Boženy Němcové 834, Uh. Hradiště 

Ivan Ressler, tel. 572 552 222 

Na Rybníku 976, Uh. Hradiště 

Irena Jandová, tel. 572 564 433, mob. 603 252 633 

dostihový sport, rekreační jízda na koni Zemědělská farma Mařatice-Východ 

skauting 

tradiční karate 

Bohumil Píštěk, tel. 572 578 301, mob. 606 710 185 

Luční 111, Uh. Hradiště 

Jiří Kamas, tel. 572 420 862, mob. 728 666 511 

Rudy Kubíčka 988, Uh. Hradiště 

Antonín Burďák, mob. 604 118 138 



Klub biatlonu ČR letní biatlon 

Klub českých turistů turistika 

KUFR turistika, sport všeho druhu 

Motosport klub silniční motocykly 

OREL Uh.Hradiště stolní tenis, fl orba!, volejbal, rekr. 

Míkovice 180 

Vladimír Pi pal, tel. 572 574 485 

Pod Svahy 996, Uh. Hradiště 

Ing. Zdeněk Kadlčík 

Palackého nám. 293, Uh. Hradiště 

Drahomír Hron, mob. 736 680 073 

Březolupy 146 

Josef Mizera Uednatel), tel. 572 580 243, 777 880 069 

Mariánské nám. 78, Uh. Hradiště 

sporty, aerobik, sálová kopaná, plavání Petr Pavlacký, tel. 572 553 583 

Plavecká škola 

SCT 

Seniorský klub atletů 

SINUS Medek, DIVING 

Slovácký veterán car club 

ŠKLARGE 

TJ Sokol Mařatice 

TJ Sokol Uh. Hradiště 

UHAMAKO 

výuka plavání žáků MŠ, ZŠ 

stolní fotbal subbuteo 

atletika 

potápění 

historická vozidla 

elektronické šipky 

volejbal 

všestrannost- odbíjená, basketbal, 

fl orba!, atletika, turistika ... 

malá kopaná 

Vodní aerobik- Dočekalová vodní aerobik pro širokou veřejnost 

Sportovní 1214, Uh. Hradiště 

Mgr. Ladislav Botek, tel. 572 553 258 

Malinovského 941, Uh. Hradiště 

David Vacke, mob. 603 185 927 

Na Baště 325, Uh. Hradiště 

Petr Hrabal, tel. 572 554 710 

Na Zápovědi 559, Uh. Hradiště 

Petr Medek, tel. 572 570 417 

Ostrožská Lhota 173 

Stanislav Kuřina, tel. 572 598 900, mob. 737 51 O 482 

Masarykovo nám., Uh. Hradiště 

Martin Kalmus 

Sokolovská 351, Uh. Hradiště 

Ing. Stanislav Mikula Uednatel), mob. 606 445 791 

Tyršovo nám. 113, Uh. Hradiště 

Antonín Habartík, tel. 572 557 711 

Leoše Janáčka 208, Uh. Hradiště 

Radek Frííhauf, mob. 603 777 239 

Podboří 282, UH-Míkovice 
Mgr. Martina Dočekalová, mob. 602 891 O 



Příloha č.3: Cyklistické okruhy kolem Uherského Hradiště 

Cyklistické okruhy pro aktivní sportovce 

"Velkomoravská poutní cesta" 
Délka: 59,0 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, náročná trasa, trekking 
Uherské Hradiště, Staré Město, Velehrad, Buchlovice, bistro Tramp, 
Holý kopec, Stupava, Cimburk, Kozel, Vřesovice, Osvětimany, ranč 
Vlčák, Na Pile, Dlouhá řeka, Buchlovice-Smraďavka, Sovín, 
Buchlovice, Zlechov, Uherské Hradiště. 

"Buchlovská královská cyklotrasa" 
Délka: 85,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, místy nezpevněné, náročná trasa, MTB nebo trekking 
Uherské Hradiště, Staré Město, Jalubí, Modrá, Velehrad, Břestek, 

Buchlovice, Buchlovice-Smraďavka, Dlouhá řeka, Na Pile, Pod Holým 
kopcem, hrad Buchlov, Staré Hutě, Pěkná hora, Vlčák, Brdo, 
Kostelany, Tabarky, Žlutava, Otrokovice, Napajedla, Topolná, 
Kněžpole, Uherské Hradiště. 

"Přírodním parkem Chřiby" 
Délka: 78,0 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, místy nezpevněné, náročná trasa, MTB nebo trekking 
Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Bunč, Hubertka, Staré Hutě, 
Stupava, vodní nádrž Koryčany, Cimburk, U mísy, Kozel, Kazatelna, 
Na Pile, hrad Buchlov, Statek Zikmundov, Velehrad, Jalubí, Staré 
Město, Uherské Hradiště. 

"Po vinařských stezkách" 
Délka: 107,5 km 
Charakter trasy: 
trekking 
Trasa: 

"Bílé Karpaty" 
Délka: 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, místy nezpevněné, náročná trasa, silniční kolo nebo 

Uherské Hradiště-Mařatice, Vésky, Vlčnov, Dolní Němčí, Boršice u 
Blatnice, Blatnička, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Ostrožská Lhota, 
Uherský Ostroh, Moravský Písek, Bzenec, Těmice, Syrovín, Újezdec, 
Vážany, Boršice, Buchlovice, Tupesy, Zlechov, Velehrad, Modrá, 
Uherské Hradiště. 

111,0 km 
zpevněné cesty, místy nezpevněné, náročná trasa, trekking 
Uherské Hradiště, Kněžpole, Topolná, Březolupy, Zlámanec, Přírodní 
park želechovické paseky, Závrší, Slavický kopec, Starý Světlov, 
Řetechov, Luhačovice, Rudimov, Bojkovice, Nezdenice, Šumice, 
Uherský Brod, Hradčovice, Uherské Hradiště. 



"Kolem Bat'ova kanálu" 
Délka: 96,0 km 
Charakter trasy: 

Trasa: 

zpevněné cesty, místy nezpevněné, středně náročná trasa, silniční kolo 
nebo trekking 
Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Veselí nad 
Moravou, Vnorovy, Strážnice, Bzenec, Moravský Písek, Nedakonice, 
Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště, Staré Město, Babice, 
Spytihněv, Napajedla, Topolná, Kněžpole, Uherské Hradiště. 

Cyklistické okruhy pro seniory 

"Uherskohradišt'ská vinařská stezka" 
Délka: 61,0 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo 
Uherské Hradiště, Uherské Hradiště-Mařatice, Mistřice, Hradčovice, 

Veletiny, Vlčnov, Dolní němčí, Hluk, Ostrožská Lhota, Uherský 
Ostroh, Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště. 

"Moravská vinná stezka" 
Délka: 64,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, středně náročná trasa, silniční kolo nebo trekking 
Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Moravský 
Písek, Bzenec, Těmice, Ořechov, Tučapy, Boršice, Buchlovice
Smraďavka, Buchlovice, Tupesy, Velehrad, Modrá, Staré Město, 

Uherské Hradiště. 

"Kolem Baťova kanálu -jih" 
Délka: 60,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo 
Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Veselí nad 
Moravou, Vnorovy, Strážnice, Bzenec, Moravský Písek, Nedakonice, 
Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště. 

"Kolem Baťova kanálu - sever" 
Délka: 46,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná až středně náročná trasa, silniční kolo 
Uherské Hradiště, Staré Město, Babice, Spytihněv, Halenkovice, 
Žlutava, Otrokovice, Napajedla, Topolná, Kněžpole, Uherské Hradiště. 

"Přírodním parkem Chřiby" 
Délka: 46,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, místy nezpevněné, středně náročná trasa, trekking 
Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Králův stůl, Bunč, Zlacká. 
studánka, Salaš, Velehrad, Chabaně, Břestek, Buchlovice, Zlechov, 
Staré Město, Uherské Hradiště. 

"Velkomoravská poutní cesta" 
Délka: 59,0 km 



Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, náročná trasa, trekking 
Uherské Hradiště, Staré Město, Velehrad, Buchlovice bistro Tramp, 
Holý kopec, Stupava, Cimburk, Kozel, Vřesovice, Osvětimany, ranč 
Vlčák, na Pile, Dlouhá řeka, Buchlovice-Smraďavka, Sovín, 
Buchlovice, Zlechov, Staré Město, Uherské Hradiště. 

Cyklistické okruhy pro rodiny 

"Fauna a flóra Chřibů" 
Délka: 25,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

"Muzea a památky" 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo nebo trekking) 
Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad, Staré Město, Uherské 
Hradiště. 

Délka: 23,0 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo nebo trekking) 
Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad, Tupesy, Břestek, 

Buchlovice, Zlechov, Staré Město, Uherské Hradiště. 

"Kolem Baťova kanálu -jih" 
Délka: 38,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo) 
Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Nedakonice, 
Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště. 

"Kolem Baťova kanálu - sever" 
Délka: 31,5 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná až středně náročná trasa, silniční kolo) 
Uherské Hradiště, Staré Město, Babice, Napajedla, Topolná, Kněžpole, 
Uherské Hradiště. 

"Do přírodního parku Prakšická vrchovina" 
Délka: 23,0 km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

"Po vinařské stezce" 

zpevněné i nezpevněné cesty, nenáročná trasa, trekking) 
Uherské Hradiště, Uherské Hradiště-Mařatice, Mistřice, Hradčovice, 

Veletiny, Podolí, Popovice, Uherské Hradiště-Mařatice, Uherské 
Hradiště. 

Délka: 51 ,O km 
Charakter trasy: 
Trasa: 

zpevněné cesty, nenáročná trasa, silniční kolo) 
Uherské Hradiště, Uherské Hradiště-Mařatice, Uherské Hradiště-Sady, 
Popovice, Podolí, Veletiny, Vlčnov, Hluk, Ostrožská Lhota, Ostrožská 
Nová Ves, Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště. 

Pramen: "Tematické cyklistické okruhy kolem Uherského Hradiště", která obsahuje 3 mapy, 
18 okruhů, včetně turistických zajímavostí 



Příloha č.4: Seznam sportovišť v Uherském Hradišti 

KOUPALIŠTĚ, BAZÉNY: 
Krytý plavecký bazén 
Adresa: Sportovní 1214, Uh. Hradiště 
Kontakt: tel. 572 551 332 

Koupaliště 

Adresa: 
Kontakt: 

Sportovní 1214, Uh. Hradiště 
tel. 572 551 332 

Bazén ZŠ Za Alejí 
Adresa: Za Alejí 1072, Uh. Hradiště 
Kontakt: tel. 572 432 900, e-mail: vratislav.brokl@zsmojmir.uhedu.cz 

LYŽAŘSKÝ SVAH 
Lyžařský svah s umělou hmotou v .Jarošově 
Kontakt: tel. 572 525 562, e-mail: antonin.janicek@mesto-uh.cz 

SPORTOVNÍ HALY, TĚLOCVIČNY, SPINNING A FITNESS CENTRA 

Městská sportovní hala 
-velký sál pro míčové hry, šermířský sál, posilovna, fitness, squashové kurty, spinning 
Adresa: Stonky 860, Uh. Hradiště 
Kontakt: TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště, tel. 572 540 492, e-mail: slovacka@tiscali.cz 
Tělocvična - ZŠ Unesco 
Adresa: Komenského 350, Uh. Hradiště 
Kontakt: tel. 572 552 882, e-mail: zsunesco@zsunesco.uhedu.cz 

Tělocvična - ZŠ Sportovní 
Adresa: Sportovní 777, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 551 205-6, e-mail: zssport@zssport.uhedu.cz 

Tělocvična - ZŠ Větrná 
Adresa: Větrná 1369, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 434 411,e-mail: zsvychod@zsvychod.uhedu.cz 

Tělocvična- ZŠ Jarošov (KD) 
Adresa: Pivovarská 359, UH-Jarošov, 
Kontakt: tel. 572 545 077, e-mail: zsjarosov@zsjarosov.uhedu.cz 

Tělocvična- ZŠ Za Alejí 
Adresa: Za Alejí 1072, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 432 900, e-mail: vratislav.brokl@zsmojmir.uhedu.cz 

Tělocvična - Obchodní akademie 
Adresa: N ádražní 22, Uh.Hradiště 



Kontakt: tel. 572 552 660, e-mail: durdak@oauh.cz 

Tělocvična - Gymnázium 
Adresa: Velehradská 218, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 434 111, e-mail: botek@guh.cz 

Tělocvična- SOŠ a SOU Mojmír 
Adresa: Mojmír 747, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 420 161, e-mail:sos.sou@tauh.cz 

Tělocvična - Sokolovna 
Adresa: Tyršovo nám. 113, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 557 711 

Tělocvična - Orlovna 
Adresa: Mariánské nám. 78, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 553 583 

Spinning centrum Uherské Hradiště 
Adresa: Protzkarova 51, Uh. Hradiště 
Kontakt: mob. 604 552 706 

NOVA LINIE Uh. Hradiště 
Adresa: 
Kontakt: 

Havlíčkova 3, Uh. Hradiště 
tel. 572 551 767 

Fit Niké, jen pro ženy 
Adresa: Zelný Trh 1249, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 554 547, mob. 777 029 779 

Lady fitness, jen pro ženy 
Adresa: Nádražní ul. 30, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 552 155 

Fitness Větrná 
Adresa: ZŠ Větrná , Uh.Hradiště 
Kontakt: mob. 605 471 204 

T+P Fitness 
Adresa: 
Kontakt: 

ZŠ Za Alejí, Uh.Hradiště 
tel. 572 549 601, mob. 602 958 554 

Solarfit - fitness 
Adresa: 
Kontakt: 

Mariánské nám. 77, Uh.Hradiště 
tel. 572 550 550 



TENISOVÉ HALY A KURTY 

Tenisové kurty U Moravy 
Adresa: U Moravy 827, Uh.Hradiště 
Kontakt. mob. 606 716 085, tel. 572 553 815+ fax, e-mail: tenis.uh@tiscali.cz 

Krytá tenisová hala Mařatice Východ 
Adresa: Na Vyhlídce 1370, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 577 312, mob. 607 561 856 

Sport centrum Morava - hala + squash 
Adresa: U Moravy 827, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 540 408 

BOWLING 

Bowling klub 2000 
Adresa: J. Standa 150, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 552 266 

Bowling V 
Adresa: 
Kontakt: 

Větrná 1391, UH-Mařatice 
tel. 572 577 222 

Bowling Jarošov 
Adresa: Pivovarská 1, UH-Jarošov 
Kontakt: tel. 572 545 Oll, 572 551 371 

Sport centrum Morava 
Adresa: U Moravy 827, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 540 413 

VENKOVNÍ STADIONY A SPORTOVIŠTĚ 

Městský atletický stadion 
Antukové a beach volejbalové kurty 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (házená, basketbal, malá kopaná, volejbal, 
nohejbal a tenis) 
Skateboardová překážková dráha 

Adresa: 
Kontakt: 

Sportoviště města, p.o., Stonky 860, Uh. Hradiště 
tel. 572 540 350, www.sportoviste-uh.cz 

Městský fotbalový stadion 
Tréninkové fotbalové hřiště 
Adresa: Stonky, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel. 572 551 801 



Fotbalové hřiště Mařatice- Východ 
Adresa: Větrná 45, UH-Mařatice 
Kontakt: tel. 572 551 801 

Sportovní areál Mařatice- Východ 
Adresa: Větrná 45, UH-Mařatice 
Kontakt: tel. 572 540 350 

Víceúčelové hřiště TJ Sokol Uh. Hradiště (umělý povrch) 
Adresa: Tyršovo nám. 113, Uh.Hradiště 
Kontakt: tel./fax 572 557 711, mob. 737 815 955 

Sportovní areál ZŠ Za Alejí, Uh. Hradiště 
Kontakt: tel. 572 432 900 

Fotbalové hřiště .Jarošov 
Adresa: Pivovarská 102, Jarošov 
Kontakt: mob. 776 299 757 

Fotbalové hřiště Sady 
Kontakt: tel. 572 551 801 

Víceúčelové hřiště V ésky 
Adresa: V ésky 6, Uh. Hradiště 
Kontakt: mob. 732 521 132 

Víceúčelové hřiště Míkovice (malá kopaná, tenis, nohejbal, odbíjená) 
Adresa: Pod Přehradou 
Kontakt: mob. 602 720 971 

Malorážková střelnice Míkovice 
Adresa: Lesní 180, UH-Míkovice 
Kontakt: tel. 572 551 205 

Dostihová stáj Mařatice 
Kontakt: tel. 572 578 301, mob. 606 710 185 

ZIMNÍ STADION 
1\fěstský krytý zimní stadion 
Adresa: Na Rybníku 1057 
Kontakt: tel. 572 570 319, e-mail: zimak@hrates.cz 



Příloha č.S: Seznam sportovních center a areálů v soukromém vlastnictví 

Název Adresa 
Masáže, rehabilitace 
Slender Studio Plus Mariánské nám.61 
Solárium, masáže Na rybníku 1057 
Fitcentra 
Fit klub Slávia Nám. Míru 860 
Fitko Niké Zelný trh 1249 
Fines K+ K Na rybníku 1 057 
Fitness Solarfit Mariánské nám. 77 
Fitness Větrná Větrná 1369 
T + P Fitness Za Alejí 1 072 
Tenisové kurty_ 
Krytá tenisová hala Na vyhlídce 1370 
Nafukovací tenisová hala Města Mayen 1525 
Sport Centrum Morava U Moravy 827 
Sg_uash 
SQuash centrum Ston~860 

Sport Centrum Morava U Moravy 827 
Bowling 
Bowling Jarošov Pivovarská 1 , Jarošov 
Bowling Klub 200 Standova 150 
S_Q_ort Centrum Morava U Moravy 827 
BowlinQ V Větrná 1391 
Splnnlng 
Spinning centrum Stonky 860 
Spinning centrum Protzkarova 51 
Ostatní 
Sport Centrum Morava U Moravy827 
NOVA LINIE Havlíčkova 3 
ST AR TRAC Life studio Poštovní 253 


