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Poděkování
Poděkování patří všem aktérům, kteří se přímo či nepřímo
podíleli na realizaci šetření ve Strakonicích – dospělým
obyvatelům města, žákům základních a středních škol,
ředitelům a pedagogům za zprostředkování sběru dat,
provozovatelům sportovních zařízení, představitelům
sportovních organizací a pracovníkům Městského úřadu
Strakonice. V neposlední řadě děkujeme za spolupráci
Komisi pro sport města Strakonice.
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ÚVOD
Záměrem realizace Plánu rozvoje sportu města Strakonice je efektivní, udržitelná podpora a rozvoj
sportu, využití jeho potenciálu včetně přesahu sportu do dalších oblastí společenského života, mimo
jiné oblasti zdraví obyvatel, rozvoje infrastruktury města či cestovního ruchu. Plán rozvoje sportu
zároveň vznikl v souladu se zněním zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.
Rozvojem sportu ve Strakonicích je třeba chápat, v kontextu předkládaného dokumentu,
široké spektrum organizovaných i neorganizovaných aktivit – od úlohy diváckého sportu
přes výkonnostní úrovně, až po individuální, formální i neformální sportovní a pohybové aktivity
různých skupin obyvatel města, jeho spádové oblasti nebo návštěvníků.
Město Strakonice bude prostřednictvím implementace Plánu podněcovat a koncepčně rozvíjet
pohybovou aktivitu různých skupin obyvatel, a to zejména spravedlivou finanční podporou
organizovaných subjektů, rozvojem partnerství a spolupráce s aktéry napříč sportovním hnutím,
efektivní informovaností a propagací sportu, prostřednictvím nabídky sportovních akcí, programů
či iniciativ pro veřejnost, rozvojem sportovní infrastruktury a jejím efektivním poskytováním.
Analytická část Plánu specifikuje úlohu města ve sportu v kontextu dalších strategických dokumentů,
na základě výsledků dílčích analýz vytváří obraz o současném stavu – financování sportu z rozpočtu
města, skutečných potřebách obyvatel a organizací, o souvisejících omezeních jak na straně
poptávky, tak na straně nabídky či potenciálu města v oblasti sportu. Na tomto základě je v návrhové
části formulována vize rozvoje sportu ve Strakonicích, která bude dále uskutečňována
prostřednictvím prioritních oblastí rozvoje, definováním priorit a konkrétních opatření. Plán rozvoje
sportu současně reflektuje společenské trendy, sociální, zdravotní, rozvojové a ekonomické aspekty
související s podporou sportu a jeho rozvojem na území města.
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SOUHRN
Úvodní část Plánu rozvoje sportu představuje metodiku zpracování dokumentu, specifikuje pojetí
sportu, opodstatnění jeho veřejné podpory a zasazuje dokument do platného legislativního rámce.
Analytická část dokumentu nejprve vymezuje priority, opatření či problémové oblasti rozvoje sportu
prostřednictvím dalších strategických dokumentů a definuje aktéry rozvoje sportu ve Strakonicích.
Analýza financování zachycuje vývoj a srovnání s dalšími městy obdobné velikosti. Celkový roční
objem prostředků z rozpočtu města alokovaný do oblasti sportu se pohybuje nad hranicí 40 mil. Kč.
Z hlediska běžných výdajů (bez započtení investic) do oblasti sportu z rozpočtu města představují
výdaje přibližně 9 % celkových běžných výdajů rozpočtu města. V kontextu dalších měst se tak
Strakonice řadí k městům s nejvyšším podílem běžných výdajů do oblasti sportu, což je do velké míry
důsledkem velmi vysokých provozních výdajů – v posledních letech docházelo k výraznému nárůstu
výdajů na provoz sportovních zařízení v majetku města až na úroveň 24,5 mil. Kč v roce 2018.
Objemem dotací sportovním organizacím se Strakonice řadí k městům s mírně podprůměrnou
úrovní, kdy dotace představují přibližně 2 % z běžných výdajů rozpočtu města. Pozornost je však
třeba věnovat charakteru těchto prostředků, kdy výrazná část je určena k uhrazení nájmů za užívání
sportovních zařízení v majetku města.
Z analýzy sportovní účasti dětí vyplývá, že třetina dětí po 15. roku již pravidelně nesportuje.
V kontextu dalších měst je zajímavé zjištění, že více než 40 % chlapců i dívek v nejmladší kategorii
(9–11 let) není členem žádného sportovního klubu. V případě kategorie dívek 12–14 let není
členkami klubu 50 % dívek, s věkem tento podíl dále narůstá. Mezi bariéry sportovní participace patří
u významné části dívek fakt, že nemají s kým sportovat, chlapci i dívky dále uvádějí nízkou motivaci
ke sportování či nezájem o sport. Nejpopulárnějšími sporty u dětí, které nejsou členy sportovního
klubu, je běh, cyklistika a plavání. V kontextu dalších měst je mezi dětmi velmi populární workout.
Nejoblíbenějšími kolektivními sporty mezi chlapci jsou florbal a fotbal. Výrazná část dívek–nečlenek
se věnuje tanci. Děti jsou relativně spokojené se sportovní infrastrukturou města, nejčastěji uváděly
nespokojenost se stavem sportovních hal a jejich zázemím.
Analýza sportovní participace dospělých naznačuje, že 57 % rodičů – párů nesportuje pravidelně,
muži sportují oproti ženám častěji. Přibližně 68 % dospělé populace Strakonic tak nesportuje
pravidelně. Cyklistika a běh jsou nejpopulárnějšími sporty u mužů i u žen, relativně vysoké popularitě
v kontextu dalších měst se těší workout, in-line bruslení, bike a tanec. Dospělí respondenti nejčastěji
deklarují nespokojenost se zázemím sportovních zařízení či jejich nevyhovujícím stavem. Potenciál
města vnímají respondenti zejména ve zvýšení informovanosti, efektivnějším využití sportovních
areálů či vyšší podpoře sportovních akcí. Z hlediska konkrétních zařízení vidí dospělí potenciál
v rozvoji podmínek pro workout, in-line bruslení nebo bike-parků. Vysoký potenciál rozvoje má dle
respondentů také propojení řeky a sportovních aktivit.
Analýza sportovní vybavenosti poukazuje na dílčí problémové oblasti, jedná se zejména
o nevyhovující stav některých veřejně přístupných hřišť a sportovních zařízení škol, zejména jejich
venkovních areálů. Významné investiční náklady budou představovat rekonstrukce plaveckého
stadionu a zimního stadionu. Analýza využití sportovních hal a tělocvičen naznačuje, že v zimním
období jsou zařízení prakticky plně vytížená, což může mít negativní konsekvence z hlediska
podmínek pro neorganizované aktivity pro veřejnost.
Na základě dílčích analýz je formulována vize rozvoje sportu na území města, která
je dekomponována na následující prioritní oblasti, v jejichž rámci jsou formulovány priority
a opatření reagující na současný stav.
1) Rozvoj sportovní infrastruktury města
2) Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení STARZ
3) Podpora sportovních spolků
4) Neformální sportovní infrastruktura a aktivity
5) Propagace sportu a informovanost
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Použité zkratky
CR

Cestovní ruch

ČUS

Česká unie sportu, z.s.

ČSÚ

Český statistický úřad

DDM

Dům dětí a mládeže Strakonice

IC

Informační centrum

JČK

Jihočeský kraj

MěÚ

Městský úřad Strakonice

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MTB

Mount bike (horské kolo)

O

Opatření

OF

Odbor finanční

OM

Odbor majetkový

OŠCR

Odbor školství a cestovního ruchu

OR

Odbor rozvoje

ORP

Obvod obce s rozšířenou působností

OSH

Okresní sdružení hasičů

P

Priorita

PO

Prioritní oblast

RMS

Rada města Strakonice

SC

Specifický cíl

SI

Sportovní infrastruktura

SK

Sportovní klub

SŠ

Střední škola

STARZ

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice

SZ

Sportovní zařízení

TV

Tělovýchova

UMT

Hřiště s umělým trávníkem

VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel
a služeb, Strakonice

WHO

Světová zdravotnická organizace

ZMS

Zastupitelstvo města Strakonice

ZŠ

Základní škola
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PŘÍSTUP A METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Přístup k realizaci
Pro zpracování Plánu rozvoje sportu byl zvolen přístup uplatňovaný pro tvorbu strategických
dokumentů v oblasti sportu, turismu či volného času. Jedná se o tzv. U-plan system, jehož principy
byly použity a ověřeny v českém prostředí.1 Jak naznačuje samotný název, princip je založen
na participativním přístupu, kdy analýza vychází od samotných obyvatel, aktérů v oblasti sportu
a dílčích šetření v lokálním prostředí.

Časový rámec dokumentu
Plán rozvoje sportu města Strakonice je navržen jako střednědobý strategický dokument. Nicméně
navržená vize má potenciál a předpoklad dlouhodobějšího uplatnění, zatímco formulovaná opatření,
především ta, která jsou předpokladem samotné implementace Plánu rozvoje sportu,
jsou krátkodobého charakteru – v horizontu 1 až 2 let.

Harmonogram realizace
Vlastní realizace Plánu rozvoje sportu probíhala od října 2017 do srpna 2018. Nejprve byly
shromážděny potřebné dokumenty a data pro analýzu financování sportu, která byla dále
aktualizována pro rok 2018. Následně byla na přelomu roku realizována dotazníková šetření
jak na úrovni strakonických škol, tak mezi dospělou populací. V průběhu ledna 2018 byl zaslán
formulář sportovním spolkům, na který navazovala individuální setkání s představiteli spolků,
sportovních zařízení, zástupci městského úřadu nebo České unie sportu. V únoru a březnu bylo
realizováno terénní šetření za účelem zmapování sportovní infrastruktury na území města.
Během května byla provedena syntéza poznatků, následně byla formulována vize rozvoje sportu,
od níž se odvíjejí prioritní oblasti, priority a opatření.

Jak se orientovat v textu
Úvodní část má metodicko-teoretický charakter. Popsány jsou použité zdroje, přístupy k realizaci,

metody a techniky pro sběr a analýzu dat, včetně časového harmonogramu tvorby dokumentu.
Navazující pasáž vymezuje opodstatnění veřejné podpory sportu a jeho společenskou roli, včetně
jeho ukotvení v kontextu EU a platné legislativní úpravy České republiky.

Analytická část navazuje na část úvodní, předmětem zájmu jsou strategické dokumenty kraje
a města s důrazem na pojetí sportu v jejich obsahu. Vymezení aktérů poskytuje platformu jak
pro analytickou, tak pro návrhovou část. Předmětem analýzy financování sportu jsou finanční toky,
které plynou z rozpočtu města na podporu sportu jak v rámci finanční podpory formou dotací,
tak prostřednictvím provozních výdajů a investic do sportovní infrastruktury. Komparace
financování sportu s dalšími městy zasazuje výsledky do širšího kontextu.

Společným záměrem dalších fází je porovnat vztah nabídky a poptávky. Analýza sportovní účasti
je rozdělena na dvě části na základě provedeného výzkumu mezi žáky základních a středních škol
a dospělými obyvateli. Zvláštní pozornost je věnována organizovanému sportu ve spolcích. Třetí fáze
se zabývá sportovní nabídkou – formální i neformální infrastrukturou, jejím účelem, využitím
a prostorovou distribucí. Předmětem zájmu jsou také sportovní akce a programy pro veřejnost.

Návrhová část shrnuje výsledky provedených analýz a formuluje hlavní poznatky jako východiska

Plánu rozvoje sportu. Následně je navržena celková vize podpory a rozvoje sportu ve Strakonicích,
vymezeny jsou základní prioritní oblasti. K prioritním oblastem jsou dále přiřazeny priority
a opatření, která by měla být hlavním nástrojem implementace.
Schéma na následující straně demonstruje posloupnost tvorby Plánu a zejména jeho vazbu na další
strategické dokumenty, které jsou předmětem rozboru v analytické části.

1

http://www.leisuresource.net/service2.aspx
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY ÚZEMNÍCH CELKŮ
EU
ČR
Jihočeský kraj
Strakonice

Physical Activity Guidelines
Sport 2025
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014–2020
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015–2020
Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji
Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2010–2025
Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015–2018
Plán prevence kriminality 2014–2018
Komunitní plán zdraví a kvality života Strakonice (2014-2015)

ANALÝZA POPTÁVKY A NABÍDKY
Financování sportu
Analýzy na straně poptávky
Analýzy na straně nabídky

SYNTÉZA
VIZE ROZVOJE SPORTU
PRIORITNÍ OBLASTI
PRIORITY
OPATŘENÍ

Použitá data a metody pro analýzu
Primární zdroje dat
Primární data byla určena právě pro potřeby realizace Plánu rozvoje sportu města Strakonice.
Data byla získávána zejména pomocí následujících nástrojů:
•
•
•
•
•
•

dotazník žákům a studentům strakonických škol
dotazník dospělým občanům města
formulář adresovaný sportovním spolkům
rozhovory se zástupci sportovních organizací, vedením města a zaměstnanci MěÚ
rozhovory s provozovateli sportovních zařízení
terénní šetření na území města

Sekundární zdroje dat
Sekundární zdroje dat byly využity zejména jako kontextová data k primárním zdrojům. Hlavními
zdroji sekundárních dat byly strategické dokumenty, které mají v mnoha oblastech přímou
návaznost na Plán rozvoje sportu, zejména v návrhové části dokumentu. Nad rámec výše uvedených
dokumentů byly požity také následující sekundární zdroje dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejně dostupné statistiky Českého statistického úřadu
rozpočty a závěrečné účty města
výroční zprávy STARZ
webové stránky města a sportovních organizací
výsledky šetření Eurobarometeru 2014
studie Zdraví dětí 2016
Physical Activity Guidelines (Pokyny EU)
strategie MŠMT Sport 2025 (2016)
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ROZSAH PŮSOBNOSTI DOKUMENTU
Cílem této části je vymezit pojetí sportu tak, aby bylo zřejmé, do jakých oblastí Plán zasahuje –
co vše je předmětem zájmu Plánu rozvoje sportu města Strakonice. Předložena je definice sportu,
naznačeny jsou jeho dimenze v kontextu rozvoje sportu ve Strakonicích a definovány cílové skupiny,
na které se dokument primárně orientuje.

Definice sportu
K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy, sport tak bude chápán jako „veškeré formy
tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo
vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků
v soutěžích na všech úrovních“. Přesah sportu do dalších oblastí naznačuje následující část.

Dimenze sportu
Níže uvedené schéma dále vymezuje různé dimenze sportu, které jsou relevantní pro tento
dokument. Sport lze tedy rozdělit na formální (respektující uznávaná pravidla jednotlivých sportů,
včetně tréninkové činnosti), který může být realizován jak organizovaně v oficiálních sportovních
soutěžích, tak neorganizovaně, při dodržování základních pravidel či principů hry (např. tenisový
či fotbalový zápas neorganizovaných jednotlivců a skupin, amatérské ligy atp.).
Neformálními sportovními aktivitami budeme rozumět další pravidelné i spontánní aktivity, jako je
například běh, cyklovýlety, plavání, turistika, bruslení, skateboarding a různé další aktivity
nebo podobné činnosti.
Výše uvedené dimenze sportu jsou považovány za součást volného času, dokument se však dotýká
také sportu v rámci hodin tělesné výchovy ve školách a sportu jako prostředku dopravy (cyklistika,
in-line bruslení). Plán rozvoje sportu dále chápe sport jako nástroj veřejné správy pro realizaci
dalších, se sportem přímo nesouvisejících záměrů, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Cílové skupiny
V kontextu realizace Plánu rozvoje sportu lze z geografického hlediska identifikovat tři základní
cílové skupiny, na které se Plán orientuje, přičemž prioritní skupinou jsou obyvatelé města:
Obyvatelé města Strakonice

(22 908 obyvatel)

Obyvatelé spádové oblasti

(okres: 70 697 obyvatel, ORP: 45 290 obyvatel)

Tuzemští a zahraniční turisté

(přibližně 18 800 návštěvníků informačních center za rok*)
* údaje o počtu obyvatel k 31.12. 2016, v případě IC jde o roční
návštěvnost dvou IC (hrad Strakonice a Velké náměstí).

Sport jako
nástroj
rozvoje

Formální
neorgan.
sport

Sport ve
školách

Sport jako
součást
dopravy
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Tato část vymezuje ukotvení sportu v platné legislativní úpravě, lze ji tak chápat jako jakési
mantinely tvorby Plánu. Roli obcí při podpoře sportu explicitně vymezuje zákon o podpoře sportu
v platném znění. Zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti
a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně:
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění. § 6 pak definuje jeho obsah:
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které
jsou nezbytné k naplnění plánu.
Z hlediska poskytování dotací z rozpočtu či provozování sportovních zařízení je zásadní legislativní
úpravou zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
a zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění.
K dalším souvisejícím právním normám patří zejména:
•
•

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném zněním.

© www.lokalsport.cz
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OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY SPORTU
Za hlavní opodstatnění veřejné podpory sportu je podle ekonomických teorií považována sociální
spravedlnost a efektivnost, vyplývající především z tržních selhání, neboť trh nemusí reflektovat
veškeré společenské přínosy související se sportem. (V českém prostředí bývá častěji užíván termín
veřejné prospěšnosti, viz zákon o podpoře sportu.) Naopak omezeními podpory sportu z veřejných
zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti řízení nebo realizace osobních
či politických zájmů. Záměrem Plánu je proto předcházení uvedeným selháním, zajištění sociální
spravedlnosti a maximalizace společenské efektivnosti alokovaných zdrojů.

Společenská role sportu
Zdravotní hledisko

Zdravotní přínosy sportu jsou nejčastějším argumentem pro realizaci jeho veřejné podpory
(sportovní politiky). Sedavý životní styl je rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně
kardiovaskulárních chorob, navíc existuje spojitost mezi pohybovou aktivitou a průměrnou délkou
života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali vést pohybově aktivnější život, navíc deklarují,
že se cítí lépe z pohybového i duševního hlediska a těší se vyšší kvalitě života.
Pohybová aktivita je dále spojena s psychologickými přínosy – vede například ke zlepšení kontroly
nad příznaky úzkosti a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření, budování
sebevědomí, sociální interakci a integraci. WHO také uvádí, že sportující mladí lidé snáze adaptují
zdravé návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony ve škole.

Sociální inkluze, exkluze a sport
Sociální inkluze – začleňování – ve sportu je často spojena se samotným opodstatněním veřejné
podpory sportu, přičemž sport je chápán jako meritní (veřejně prospěšný) statek. Problematika
sociální exkluze (vyloučení) nejčastěji souvisí se třemi fenomény:
a) s neúčastí (nižší účastí) určitých skupin obyvatel ve sportu (sport jako cíl inkluze),
b) s rozdílnými podmínkami pro různé skupiny obyvatel (sport jako cíl inkluze),
c) se sociálně vyloučenými lokalitami nebo skupinami obyvatel (sport jako nástroj inkluze).
Sport je dále efektivním prostředkem k posilování vazeb mezi občany. Prostřednictvím sportu
dochází k pravidelné interakci obyvatel, k jejich komunikaci i mimo prostředí sportu, čímž jsou dále
utužovány vzájemné vztahy. Na základě zkušeností z aktivního sportování lidé respektují obecné
principy férového jednání. Pomocí sportu může být dále posilován pocit hrdosti či sounáležitosti
se samotným městem a jeho prostředím.

Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch
Sport lze využít rovněž jako nástroj rozvoje města či záměrů souvisejících s cestovním ruchem. Tato
oblast souvisí především s přítomností diváckých sportů, realizací atraktivní sportovní
infrastruktury, s využitím specifického podnebí či krajiny, nebo s pořádáním tradičních akcí
regionálního, republikového či mezinárodního významu. Prostřednictvím sportovních akcí se dále
zvyšuje povědomí o městu u potenciálních návštěvníků, vysoká účast přináší městu další benefity,
včetně návyků k pravidelné sportovní účasti u místních obyvatel. Sport lze dále využít k iniciování
různých forem partnerství napříč sektory.
V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím
sportu stát místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha případech mají
potenciál stát se také nástrojem/cílem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy
ve sportu, kdy lidé často využívají přirozených přírodních podmínek, lze za relativně nízké náklady
revitalizovat lokality právě pro potřeby sportovních a volnočasových aktivit. Sport se pak může stát
dodatečným zdrojem příjmů rozpočtu města i subjektů, které poskytují doplňkové služby
(např. občerstvení, ubytování, půjčovny sportovního vybavení). V případě Strakonic se jeví jako
výrazný potenciál využití řeky Otavy a jejího okolí, především s ohledem na současné trendy
v neorganizovaných sportovních aktivitách obyvatel ČR.

© www.lokalsport.cz
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Sport a Evropská unie
Sportovní účast v evropském kontextu
Pro účast ve sportu jsou typické společenské rozdíly, a to jak ve frekvenci a intenzitě, tak v samotné
náplni aktivit. Poznatky o účasti ve sportu na evropské úrovni dlouhodobě hovoří o vyšší účasti mužů
oproti ženám, nebo klesající účasti ve sportu s rostoucím věkem. Podle šetření Eurobarometer,
realizovaného na konci roku 2013, vůbec nesportuje 35 % českých respondentů, zatímco průměr
za EU byl 42 %. V České republice však méně lidí sportuje pravidelně, naproti tomu výrazně více lidí,
oproti EU, sportuje příležitostně (jen několikrát do měsíce). Některé věkové kategorie obyvatel ČR
přesto vykazují nižší pravidelnou účast vzhledem k evropskému průměru, jedná se zejména o muže
a ženy nad 40 let, kde jsou rozdíly oproti EU vysoké (více než 10 % rozdíl).
Důležitým faktorem sportovní účasti, kromě věku či pohlaví, je sociální postavení a bydliště jedince.
Sociální postavení má navíc vliv nejen na pravděpodobnost, zda bude člověk sportovat, ale také
na strukturu aktivit (druhy sportů). Movitější občané inklinují k individuálním aktivitám, pro střední
a nižší třídu jsou typické tradiční, kolektivní sporty. Ve větších městech navíc pravidelně sportuje
téměř dvojnásobek lidí oproti podílu sportujících na vesnicích.2

Strategické dokumenty EU
Evropská unie vydala dokument Physical Activity Guidelines (dále jen Pokyny EU), který, mimo jiné,
vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu v evropském kontextu. Hlavním cílem sportovní
politiky by mělo být dle tohoto dokumentu zvýšení účasti ve sportu všech skupin obyvatel.
Předpokladem je efektivní provoz sportovních zařízení s eliminováním bariér vstupu, financování
jejich výstavby, rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně přístupných ploch
pro neformální aktivity. Za tímto účelem by dle požadavků EU měly být určeny potřebné zdroje
a definováni klíčoví aktéři rozvoje sportu.
EU dále vymezuje specifická opatření, která mají obce a města provádět k zajištění výše
definovaných záměrů:

2

•

vypracovat soupis všech sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat,
eventuálně společně se sportovními organizacemi,

•

zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit
(infrastruktura a veřejná doprava),

•

zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost pohlaví
a na rovné příležitosti pro každého,

•

podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní,
například specifických sportovních akcí a různých alternativ k organizovanému sportu,

•

organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků
k pravidelné pohybové aktivitě,

•

pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených
na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu ve skupinách obyvatelstva se sedavým
způsobem života,

•

rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat
podporu, poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity, se zaměřením na podporu
pohybové aktivity a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf
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ANALYTICKÁ ČÁST

© www.lokalsport.cz

16

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

SPORT V ČR
Trendy sportovní účasti v ČR
V posledním desetiletí se mění způsoby, jak člověk tráví volný čas, mění se potřeby obyvatel a spolu
s tím rostou nároky na sportovní vybavenost, pořadatele sportovních akcí či iniciátory sportovních
programů. Zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva, roste podíl nejstarších skupin populace. Rozšiřují
se možnosti, jakým činnostem se ve volném čase věnovat, včetně nových, často neformálních,
sportovních odvětví. S rozvojem technologií zároveň roste podíl obyvatel, kteří tráví svůj čas pasivně
sedavým způsobem, což se negativně projevuje na zdravotním stavu jak dospělých, tak dětí.
V případě ČR lze identifikovat trendy související s účastí různých skupin obyvatel. Především u dívek
od 15. roku dochází k výraznému odklonu od organizované účasti ve prospěch individuálních aktivit
anebo k úplnému zanechání sportu. Účast dětí a mládeže souvisí nejen s nabídkou sportovních klubů,
mládež má vyšší nároky na dostupnost nových druhů neformálních aktivit, kterým se věnuje
výhradně, nebo dále nad rámec vlastní organizované činnosti v klubu.
V roce 2016 bylo Státním zdravotním ústavem realizováno šetření v rámci studie Zdraví dětí 2016 na
vzorku 5 132 českých dětí (51 % chlapci, 49 % dívky) ve věku 5, 9, 13 a 17 let. Organizované
sportovní aktivitě se věnuje celkem 54 % dětí, pouze neorganizované 27,5 % a 18,5 % pravidelně
nesportuje vůbec. Sportovní oddíly nejvíce navštěvují 9leté děti (71,9 %), nejméně často 17letí (37,0
%). Dvě třetiny dětí, které navštěvují sportovní kroužky, se navíc alespoň 1x týdně věnují také
neorganizovanému sportování. Pouze neorganizované sportovní aktivitě se věnuje 27,5 % dětí, a to
v průměru 4,7 hodin týdně, nejčastěji 2 až 3krát týdně. Podíl dětí sportujících pouze mimo oddíly na
rozdíl od organizované sportovní aktivity mezi 9. a 17. rokem narůstá, a to z 18 na 36 %. Pravidelné
sportovní aktivitě se vůbec nevěnuje téměř pětina dětí (18,5 %). Podíl nesportujících narůstá mezi
9. a 17. rokem o 17 procent, výraznější je tento nárůst u dívek (o 22 %) proti chlapcům (o 11 %)3
Dospělí čeští muži nejčastěji běhají, jezdí na kole, hrají fotbal, florbal, plavou nebo navštěvují
posilovnu, ženy také nejčastěji běhají, plavou, dále, stejně jako dívky po 15. roku, preferují fitness,
cyklistiku a in-line bruslení. Mezi nejčastější bariéry sportovní účasti u dospělých mužů patří stav
zařízení, nízká informovanost a fakt, že nemají kde sportovat. Ženy uvádějí jako hlavní důvody
nedostatek času, nízkou informovanost a také skutečnost, že nemají s kým sportovat.

Sportovní strategie ČR (Sport 2025)
Sport 2025 je strategickým dokumentem schváleným vládou v červnu 2016. Koncepce prezentuje
„směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění“.
Předpokladem je návaznost tohoto dokumentu právě na plány rozvoje sportu na úrovni obcí a měst.
Cílem koncepce je „zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu
sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU“.
Sport 2025 je postaven na následujících hodnotových pilířích společenských aspektů sportu:
1)
2)
3)
4)
5)

sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů
sport a prevence zdraví
sport jako prostředek seberealizace
sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost
státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní prestiže

Koncepce dále definuje horizontální priority, které by „měly být zohledněny mimo jiné při tvorbě
strategických záměrů samospráv“. Jedná se o následující priority:
a)
b)
c)
d)
e)
3

zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže
zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže
zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti
snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu
transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu

http://www.szu.cz/publikace/studie-zdravi-deti-2016
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

aktivní boj proti negativním jevům ve sportu
rovné příležitosti
meziresortní a mezisektorový přístup
spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv
zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv
podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti

Dokument vymezuje dále strategické oblasti, v jejichž kontextu jsou definovány strategické cíle:
Oblast 1 - Rozvoj sportu pro všechny
Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot
Posilovat roli regionálních a místních sportovních center
Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu
Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce
Vytvářet podmínky pro využití integrač. potenciálu sportu pro všechny soc. skupiny dětí a mládeže
Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni
Oblast 2 - Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců
Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí
Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace
Podporovat výkonnostní sport dospělých
Oblast 3 - Rozvoj školního a univerzitního sportu
Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních SK
Inovovat systém školních sportovních soutěží
Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty
Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům
Oblast 4 - Odbornost ve sportu
Vybudovat sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe
Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu
Posílit odborné vedení dětí
Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení
Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ
Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury
Rozvíjet univerzitní sportovní areály
Vybudovat strategickou SI pro státní repre a reg. tréninková centra pro přípravu talent. mládeže
Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů
Oblast 6 - Sport handicapovaných
Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci4
Oblast 8 - Komerční sport
Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události
Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti

Přímá podpora sportu ze státního rozpočtu
Sportovní politika státu je dále realizována prostřednictvím přímé finanční podpory, která je určena
jak spolkům, tak obcím, jako poskytovatelům sportovních zařízení. Finanční podporu lze rozdělit
na investiční a neinvestiční dotace. Pro rok 2018 bylo na podporu sportu z prostředků MŠMT
vyčleněno 5,5 mld. Kč, přičemž původní předpoklad byl 7 mld. Kč. Záměrem státu je kontinuálně
navyšovat objem podpory sportu až na úroveň 12–13 mld. Kč.5
4

Oblast 7 - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR byla záměrně vynechána.
https://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/370866-sport-se-docka-vetsi-podpory-slyseli-zastupci-cus-na-schuzce-spremierem/
5
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REGIONÁLNÍ KONTEXT
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj je rozlohou druhým největším krajem v ČR, počtem obyvatel se však řadí až na 7. místo,
což je dáno absolutně nejnižší hustotou zalidnění ze všech krajů ČR. Kraj je významnou turistickou
a rekreační destinací, pětina plochy leží v chráněných oblastech. Jihočeský kraj je typický rozvinutým
zemědělstvím, rybníkářstvím a lesnictvím. Více než polovinu délky hranic kraje představují státní
hranice s Rakouskem a Německem. Nejvýznamnějšími turistickými centry jsou České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor či Třeboň. Velký počet těchto atraktivních center, chráněná
území, vodní plochy a další turistické lokality předurčují rovněž pozici Strakonic, které se vzhledem
ke své poloze stávají především tranzitním městem při návštěvě dalších jihočeských atraktivit.

Sport ve strategiích kraje
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014–2020
Oblast sportu je v rámci dokumentu zařazena pod Prioritní osu 3 – Kvalitní infrastruktura, služby,
prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti. Opatřením 3.2 je Kvalitní zázemí, vybavenost
a služby pro volný čas a rozvoj občanské společnosti, jehož cílem je „rozvoj lidských zdrojů a podmínek
pro kvalitní život obyvatel v regionu podpořený odpovídající nabídkou v oblasti kultury, sportu,
tělovýchovy a zájmového vzdělávání se zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí a mládeže“.
Aktivity a záměry pro oblast Sport, tělovýchova a zájmové vzdělávání jsou pak definovány
následovně (zredukováno a zkráceno autorem):
• podpora přípravy a realizace programů na podporu kultury, sportu a občanského sektoru
•

podpora opatření vedoucích k vytváření příznivého prostředí pro rozvoj tělovýchovy
a sportu mezi obyvateli regionu – zejména u cílové skupiny dětí a mládeže

•

podpora činnosti spolků organizujících tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost
mládeže a dospělých, včetně aktivit zdravotně oslabených a handicapovaných občanů

•

podpora sportovní reprezentace kraje jak na republikové, tak na mezinárodní úrovni
(s výraznějším zaměřením na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko)

•

podpora účinné pohybové aktivity školní mládeže zejména v zájmových formách tělesné
výchovy a sportu a při organizaci školních sportovních soutěží

•

podpora organizace celostátních i mezinárodních sportovních akcí na území kraje při
respektování zájmů ochrany přírody a životního prostředí

•

podpora účelné investiční činnosti v oblasti sportu, údržby, provozu a obnovy vybavení
sportovních zařízení

•

podpora propagace významu sportu a idejí mezinárodního olympijského i paralympijského
hnutí prostřednictvím veřejnoprávních institucí i ostatních médií

•

podpora aktivit, vybavenosti a akcí subjektů rozvíjejících zájmové vzdělávání v regionu

•

podpora vzdělávání lidských zdrojů v oblasti zájmové činnosti

•

rozvoj spolupráce mezi subjekty zapojenými do oblasti zájmového vzdělávání, rozvoj
spolupráce na regionální a obecní úrovni

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015–2020
V Koncepci rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015–2020 je oblast sportu zařazena
pod Strategický cíl 2 – Vytváření produktů cestovního ruchu s využitím potenciálu celého území
regionu, současných moderních trendů a s akcentem na šetrné formy cestovního ruchu.
Koncepce identifikuje následující výchozí předpoklady (zkráceno):
•
•
•
•

na území JČK chybí nabídka produktů cestovního ruchu na úrovni menších regionů
absence využití slevových karet, neschopnost vytvářet unikátní nabídku
nedostatečná doprovodná dopravní infrastruktura (parkoviště, odpočívadla apod.)
přílišná sezónnost návštěvy, klesající počet návštěvníků
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Pro naplnění Strategického cíle 2 vymezuje Koncepce několik operačních cílů, přičemž právě
Operační cíl č. 1 se týká sportu: Rozvoj produktů „aktivní dovolená“.
K dosažení Operačního cíle jsou definovány následující aktivity:
•
•
•
•
•
•
•

cykloturistika
pěší turistika
golf, tenis, squash, míčové sporty
vodáctví
zimní sporty
adrenalinové sporty
plavání

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji
Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji byl schválen zastupitelstvem JČK v roce 2018 a navazuje
na Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji z roku 2003. Jedná se tak o zásadní
strategický dokument, jenž řeší oblast sportu na území JČK. Z analytické části vychází, že mezi silné
stránky kraje patří velký počet spolků, přítomnost Jihočeského všesportovního kolegia, příznivé
podmínky pro sportovní aktivity v přírodě a hustá síť turistických značených tras. Mezi slabými
stránkami kraje uvádějí autoři slabou materiálně technickou základnu pro rekreační i výkonnostní
sport, nedostatek udržovaných a vybavených veřejně přístupných sportovišť a nízkou motivaci
k mimoškolní činnosti i práci s mládeží a talenty ve výkonnostním sportu.
Stanovené priority pro orgány kraje, pro orgány obcí i ostatní subjekty z oblasti sportu:
1. podporovat činnost spolků (nebo nestátních neziskových organizací) organizujících
tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost mládeže a dospělých, včetně aktivit zdravotně
oslabených, handicapovaných občanů či seniorů.
2. podporovat sportovní reprezentaci kraje jak na republikové, tak na mezinárodní úrovni.
3. podporovat účinné pohybové aktivity školní mládeže zejména v zájmových formách tělesné
výchovy a sportu a při organizaci školních sportovních soutěží.
4. podporovat organizaci celostátních i mezinárodních sportovních akcí (s výraznějším zaměřením
na celokrajské akce) na území JČK při respektování zájmů ochrany přírody a životního prostředí.
5. podporovat účelnou investiční činnost v oblasti sportu, údržbu, provoz a obnovu vybavení
sportovních zařízení.
6. podporovat prostřednictvím veřejně právních institucí i ostatních médií propagaci individuálního
i společenského významu TV a sportu, idejí mezinárodního olympijského i paralympijského hnutí.
V návaznosti na definované priority jsou vymezena následující opatření (zkráceno):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpora veřejně přístupných akcí
podpora údržby turistického značení pěších, lyžařských a cyklistických tras
podpora rozšíření a zkvalitnění podmínek pro sjezdové a běžecké lyžování
podpora přírodních sportovních areálů
podpora činnosti školních sportovních klubů
podpora využití školních sportovních zařízení
podpora vzdělávání učitelů
opravy a rekonstrukce sportovních zařízení
vybavování škol doplňkovými sportovišti
podporovat navýšení počtu hodin tělesné výchovy
spolupracovat s ČUS
mediální podpora sportovních aktivit
spolupráce s turistickými informačními centry měst a obcí
intenzivnější využití internetových zdrojů k propagaci sportu
podpora rozvoje sportovních klubů, včetně aktivit směrem k veřejnosti

© www.lokalsport.cz

20

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

•
•
•
•
•
•

zvyšování atraktivity sportovních zařízení
podpora projektů zaměřených na talentovanou mládež
přeshraniční spolupráce při pořádání sportovních akcí
podpora krajské reprezentace
podpora vydávání informačních materiálů propagace nabídky sportovních aktivit
společenské oceňování dobrovolníků

Jihočeský kraj se významně podílí také na přímém financování sportu. V roce 2018 disponuje Krajský
úřad JČK dotačním programem „Podpora sportu“ s celkovým objemem 16 mil. Kč a programem
„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu“ s celkovou alokací 20 mil. Kč.

Shrnutí strategických dokumentů vyšších územních celků
Strategické dokumenty vyšších územních celků (Pokyny EU, Sport 2025, Program rozvoje
Jihočeského kraje 2014–2020, Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015–
2020, Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji) vymezují zejména následující oblasti rozvoje
sportu, které jsou relevantní pro tento dokument:
• zvyšování sportovní participace
• vytváření návyků k účasti ve sportu
• sport handicapovaných a seniorů
• dostupná a atraktivní sportovní infrastruktura
• využití přirozených podmínek (cyklotrasy, cyklostezky, turistické trasy)
• podpora investiční činnosti
• informovanost, sportovní kampaně, programy a akce
• spolupráce a mezisektorové partnerství
• alternativy k organizovanému sportu
• transparentnost
• zapojení odborníků při rozvoji sportu
• zapojení sportovních organizací při podpoře aktivit nesportujících
• přímá finanční podpora spolků
• dobrovolnictví ve sportu
• vyšší zapojení škol
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LOKÁLNÍ KONTEXT
Charakteristika území
Strakonice leží v severozápadní části Jihočeského kraje, okres Strakonice je rozlohou nejmenším
okresem. Na severu sousedí se Středočeským krajem (okresem Příbram), na západě s Plzeňským
krajem (okresy Plzeň-jih a Klatovy), na jihu a východě s jihočeskými okresy Prachatice, České
Budějovice a Písek. Z celkové rozlohy připadá 64 % na zemědělskou půdu, 23 % pokrývají lesy a 4 %
zaujímají vodní plochy. Nadmořská výška okresu se pohybuje mezi 400–700 metry. Vodní srážky
jsou vyrovnané a jejich roční průměr je v rozpětí 550–650 mm. Podnebí je vnitrozemské, chladnější
a vlhčí v místech větších vodních ploch. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Otava, která protéká
středem okresu ve směru od západu k východu. Ve Strakonicích se do ní vlévá Volyňka.
Na území okresu je hustá silniční síť, jejímž významným uzlem jsou právě Strakonice. Hlavní
železniční tratí procházející okresem je trať České Velenice – Plzeň. Regionální význam má trať
Volary – Číčenice. Ve struktuře zaměstnaných podle odvětví je významné především silné zastoupení
odvětví průmyslu – zde pracuje až 32 % zaměstnaných. Naopak ve službách je zaměstnáno pouze 56
% osob (nejméně v kraji). Nízký podíl zaměstnaných je především v odvětví ubytování, stravování
a pohostinství. S výše uvedenými relativními hodnotami korespondují i počty jednotek
ve statistickém Registru ekonomických subjektů, ve kterém je v okrese evidováno přes 16 tisíc
subjektů. Vzdělání obyvatel okresu je zajištěno pomocí 32 mateřských škol, 26 základních škol, 2
gymnázií, 10 středních odborných škol a učilišť. Dále jsou v okrese tři vyšší odborné školy. Sociální
služby zajišťuje 5 domovů pro seniory s bezmála 400 místy. V okrese žije necelých 21 tis. důchodců,
z nichž 58 % jsou důchodci starobní.
Okres lze rozčlenit na čtyři mikroregiony – Blatensko, Vodňansko, Volyňsko a Strakonicko. Každá
oblast má určitá specifika. Blatensko – půvabná krajina, oblast rybníků s rybníkem Labuť – největším
v okrese. Vodňansko – krajina rybníků a lesů, které určují ráz této krajiny. Volyňsko – kopce a lesy,
které otevírají průchod jen řece Volyňce, pyšnící se celou řadou staveb lidové architektury (Čestice –
venkovský barokní zámek, Dobrš – renesanční tvrz či Malenice s vodním hamrem). Strakonicko –
s původně gotickým strakonickým hradem a nejvýraznějším krajinotvorným prvkem – řekou
Otavou. Někdejší proslulost města výrobou fezů a motocyklů dnes připomíná muzejní expozice
(2018–2021 uzavřena z důvodu rozsáhlé rekonstrukce). Jednou za dva roky se ve Strakonicích koná
mezinárodní dudácký festival, na který se sjíždějí hudebníci a návštěvníci z celé Evropy.

Město Strakonice a sport
Strakonice jsou tradičním sportovním centrem regionu, přičemž v některých sportech
se prosazovaly a prosazují také na nejvyšší státní úrovni. V současnosti je to zejména basketbal,
házená a vodní pólo, které reprezentují město Strakonice v nejvyšších soutěžích.
Počátky rozvoje sportu na území města spadají do druhé poloviny devatenáctého století, kdy byla
založena Sokolská jednota. Právě představitelé Sokola se zasloužili o rozvoj prvních sportovních
odvětví. K historicky nejstarším patřily odbor bruslařský, cyklistický a veslařský, v pozdějších letech
byly založeny odbor házené a odbíjené, odbor lyžařský, tenisový nebo šermířský. K tradičním
sportům ve Strakonicích lze dále zařadit atletiku, fotbal, lední hokej, badminton, basketbal, box,
kanoistiku, lyžování, stolní tenis, nohejbal, šachy, kuželky, ale také letectví nebo motoristické sporty.
V poválečném období sehrála významnou úlohu při rozvoji sportu přítomnost velkých podniků, mezi
které patřily Česká zbrojovka Strakonice a Fezko Strakonice, podniky se výrazně podílely také
na rozvoji sportovní infrastruktury na území města. Město Strakonice nyní disponuje základní sítí
sportovních zařízení, včetně zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu, letního koupaliště
a sportovních hal.
Strakonice měly zastoupení rovněž na olympijských hrách, mezi aktivní účastníky her patřili
basketbalistka Eva Blažková (roz. Kalužáková), trenér basketbalu Miroslav Vondřička, pětibojař Jiří
Prokopius či běžec Josef Jánský. Miloš Bečvář reprezentoval v běhu na lyžích, Jindřich Vágner
v plavání a v ledním hokeji reprezentovali Českou republiku Roman Turek a Alexander Salák.
Vysokým počtem sportovních odvětví jsou Strakonice charakteristické také v současnosti, spolky
nabízejí širokou škálu různých sportů nejen pro obyvatele Strakonic, ale i pro spádovou oblast.
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Strategické dokumenty města a sport
Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2010–2025
Podle Strategického plánu jsou Strakonice sportovním centrem širokého regionu „disponující celou
řadou sportovních zařízení“. Každoročně se ve městě koná pestrá škála sportovních akcí a dalších
volnočasových aktivit. Podle dokumentu se podařilo výrazně posílit síť sportovišť
(házenkářská/oblouková hala, krytá tenisová hala), nicméně v kvalitě sportovišť jsou zřejmé značné
rozdíly, některá zařízení vyžadují podle výsledků analýz rekonstrukci. Jako slabinu města lze podle
dokumentu vnímat „nedostatek udržovaných a náležitě technicky vybavených veřejně přístupných
víceúčelových sportovišť pro rekreační sport, chybí letní bezprašná hřiště pro veřejnost i hřiště a
sportoviště pro moderní sporty, jako je softbal, squash“.
Prioritní oblast: Sociální a společenská problematika
Opatření: Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ Krále J. z Poděbrad – rekonstrukce venkovního hřiště
zateplení sportovní haly, včetně výměny oken – Máchova ul. (realizováno)
rekonstrukce krytého plaveckého stadionu
sportovní areál Na Muškách (realizováno)
rekonstrukce chladicího zařízení – zimní stadion Strakonice
rekonstrukce tribuny (realizováno)
sociální zázemí u házenkářské a tenisové haly (provizorní řešení – realizováno)

Opatření: Zkvalitnění podmínek pro volný čas
•
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ Krále J. z Poděbrad – palubovka v tělocvičně
ZŠ Lidická – rekonstrukce podlahy tělocvičny (realizováno)
pěší propojení bývalého Zavadilova domku a sídliště Mír
chodníkové propojení, terasy pod Hvězdou
pěší komunikace a cyklostezka – mlýnský náhon, Strakonice
cyklostezka Strakonice – Hajská – Přešťovice
úpravy Podskalí (mobiliář, cesty) (průběžně realizováno)
veřejné osvětlení skate parku

Opatření: Podpora neziskových organizací
•

pravidelné příspěvkové a grantové programy města

Opatření: Rozvoj spolupráce s armádou (sportovní akce)
Opatření: Vytvoření a zvýraznění atributů města Strakonice
•

řešení parteru přírodního areálu koupaliště Habeš

Prioritní oblast: Životní prostředí a infrastruktura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naučná stezka tůně Hajská
úprava plochy letiště Lipky
lesní cesty Strakonice
rozšiřování sítě kolostavů
studie cyklostezky a cyklotrasy na území města
cyklostezka mezi mosty J. Palacha a mostem v Ellerově ulici (včetně lávky pro pěší a cyklisty)
(realizováno)
cyklostezka Nový Dražejov – Katovice
cyklostezka Strakonice – Přešťovice
lávka pro pěší a cyklisty pod soutokem Otavy a Volyňky
lávka pro pěší a cyklisty v Novém Dražejově

© www.lokalsport.cz

23

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

Komunitní plán zdraví a kvality života Strakonice (2014-2015)
Komunitní plán definuje následující priority týkající se sportu:
•
•

rekonstrukce plaveckého bazénu po etapách a co nejrychleji
zvýšit fyzickou zdatnost mládeže/dětí -> sportovní rodinné aktivity – STCARD

VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Opatření: Budou zlepšeny příležitosti pro sport a místní rekreaci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

místa pro rekreaci a volný čas
vodácké kotviště ve městě
letní plovárna na řece Otavě (realizováno molo)
park pro adrenalinové sporty
cvičidla podél stezek (realizováno)
snížení energetické náročnosti sportovní haly STARZ (realizováno)
chlazení na zimním stadionu
dovybavení venkovního hřiště u dětského centra
obohacení dětských hřišť a hřiště pro seniory o více prvků (realizováno průběžně)
vybudování zázemí házenkářské/florbalové haly + fotbalové hřiště "umělka"
renovace tribuny na fotbalovém hřišti Na Sídlišti (realizováno průběžně)
obnovení vybavení tělocvičen TJ ČZ
rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
hřiště na rugby – vybudování nebo nalezení vhodného prostoru
nalezení (vyčlenění) vhodné zpevněné plochy pro taneční využití
větší využití prostoru pod Hvězdou
budování (eventuální využití stávajících míst) pro aktivity teenagerů
oprava tribuny – hřiště Na Křemelce
vnější oprava haly STARZ (realizováno)
úprava okolí ZŠ Jezerní (zeleň, dětské hřiště, adrenalinové centrum pro mládež)
vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ F. L. Čelakovského
Jezárky – vybudování dětského hřiště, chodníku a nového mobiliáře

Opatření: Budou zlepšeny volnočasové aktivity
•
•
•
•

podpora volnočasových a rozumových aktivit v Rennerových sadech
prodloužit otevírací dobu v (sportovním) areálu Na Sídlišti v letním období
realizace letního příměstského tábora
podpora volnočasových aktivit OSH Strakonice

Opatření: Budou zlepšovány podmínky pro vzdělávání
•
•

pokračování v rekonstrukci MŠ (průběžně realizováno)
komplexní rekonstrukce ZŠ Dukelská
zkvalitnění sektoru na skok daleký – sportovní hřiště ZŠ Dukelská (realizováno)
výstavba chodníčku u I. stupně
realizace II. etapy rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Dukelská

•

zlepšení stávajících možností
podpora technického vzdělávání

•

úprava sportovišť u ZŠ
tělocvična pro Gymnázium Strakonice
vybudování víceúčelového hřiště v ZŠ F. L. Čelakovského – Jezárky
vybudování umělohmotného povrchu v ZŠ Krále J. z Poděbrad

•
•
•

podpora dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží
zlepšení podmínek vznikem nových příležitostí
zlepšení podmínek pro vodáky
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VZHLED A PROSTŘEDÍ MĚSTA
Opatření: Bude zlepšováno prostředí ve městě
• výstavba, rekonstrukce a úpravy parků, hřišť a jiné odpočinkové infrastruktury
vybudovat volnočasový park s více travnatými plochami
zkrášlení okolí hotelu Bavor + veřejné záchody
revitalizace parku ul. U Švandy dudáka
Opatření: Bude podporována pěší a cyklistická doprava
• lepší propojení a značení cyklostezek
cyklo propojení lávka – centrum
zamezení výskytu cyklistů na chodnících
prodloužení cyklostezek
obnova pěších cest v okolí Strakonic
lepší stojany na kola
• propojení cyklostezky a chodníku mezi Strakonicemi a Novým Dražejovem (realizováno)
výkup pozemků pro cyklostezku a chodník Strakonice – Nový Dražejov
• bezpečná doprava ve Strakonicích
přechod pro chodce (Barvínkov, ul. Tovární)
• lávky a koridory pro pěší
propojení ul. Mírová – Kaufland (realizováno)
• budování nových cyklostezek
cyklostezka Na Volyňské
cyklostezka Strakonice> Dražejov (realizováno)

Plán prevence kriminality 2014-2018
V Plánu prevence kriminality je sport zmíněn jen částečně, v rámci přehledových analýz.
V navrhovaných opatřeních prevence kriminality již není sport uveden jako nástroj k dosažení
některých z definovaných cílů.

Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015–2018

Do oblasti sportu zasahuje také Zdravotní plán, jenž definuje následující priority, opatření a aktivity,
které se přímo či nepřímo sportu týkají:
Priorita: Zdraví mladých
Opatření: Podporovat prevenci zdraví nejen ve školách
• propagace sportu ve školách
• podporovat další preventivní opatření pro zdraví
• centra aktivit mládeže – bezplatné, dobrovolné vedení
• podpora neorganizovaného každodenního sportu dětí a mládeže
Priorita: Zdraví střední generace a celé rodiny
Opatření: Podporovat všestranné pohybové aktivity obyvatel
• Běh naděje
• Pochod pro zdraví
• podpora aktivního pohybu celé rodiny – rekreační sportování
Priorita: Zdravější a aktivní stárnutí
Opatření: Vytvářet podmínky pro zdravé stárnutí
• bezbariérové přístupy
• preventivní programy, aktivní stárnutí
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Shrnutí strategických dokumentů města
Z výše uvedených dokumentů vyplývají především následující problémové oblasti rozvoje
sportu ve Strakonicích:
•
•
•
•

rozdíly v kvalitě sportovních zařízení
nevyhovující stav a vybavenost volně přístupných sportovišť
rozdíly ve vybavenosti škol sportovními zařízeními a nutnost jejich rekonstrukce
nutné nákladné rekonstrukce významných sportovních zařízení – zimního stadionu
a krytého plaveckého bazénu

Z dokumentů pak lze vymezit následující oblasti rozvoje, které mají přímou návaznost
na rozvoj sportu ve Strakonicích:
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj cyklostezek a cyklotras
rozvoj vodáctví, využití řeky a jejího okolí
využití přírodních lokalit města (mlýnský náhon, Podskalí, Habeš)
sport a aktivní rekreace obyvatel
podpora a rozvoj dobrovolnictví
rozvoj sportovních programů a akcí pro veřejnost
propagace sportu a informovanost
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VYMEZENÍ AKTÉRŮ ROZVOJE SPORTU
Cílem této části je identifikovat současné i potencionální aktéry, kteří ovlivňují, mohou ovlivňovat
nebo mohou být sami ovlivňováni rozvojem sportu ve Strakonicích. Analýza dále vymezuje rozsah
působnosti těchto aktérů v oblasti sportu, je tak zároveň jakousi platformou pro návrhovou část, kde
lze tuto analýzu využít při formulaci úkolů nebo vymezení cílových skupin.

Vedení města
Rada města Strakonice má celkem sedm členů, zastupitelstvo města tvoří 21 členů. Zastupitelstvo je
nejvyšším orgánem samosprávy, schvaluje program rozvoje města a rozpočet, včetně rozpočtových
opatření. Zastupitelstvo má oprávnění vydávat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo a rada
schvalují dotace a návratnou finanční výpomoc žadatelům v rámci dotačního systému a v mezích
platné legislativní úpravy.
Oblast sportu je částečně také součástí koaliční smlouvy (pro volební období 2014-2018), konkrétně
obsahuje smlouva tyto body:
1) vytvoření plánu rekonstrukce chodníků, vozovek a cyklostezek ve městě,
2) vytvoření pravidel podpory sportu a sportovních oddílů,
3) podpora zdraví občanů města.

Komise pro sport
Město Strakonice disponuje vlastní komisí pro sport, která je zřizována radou města a je zároveň
jejím poradním orgánem pro příslušné volební období v oblasti sportu.

STARZ
Jedním z nejvýraznějších aktérů rozvoje sportu ve Strakonicích je příspěvková organizace STARZ,
která spravuje a poskytuje veřejnosti a spolkům sportovní zařízení ve vlastnictví města. Do správy
organizace patří nejvýznamnější a provozně náročná sportovní zařízení, mimo jiné plavecký bazén,
zimní stadion, sportovní haly a venkovní sportovní areály. Podrobněji se organizaci věnujeme
v analytické části dokumentu.

Odbor školství a cestovního ruchu
Oblast sportu je v rámci Městského úřadu Strakonice zařazena pod odbor školství a cestovního ruchu
(OŠCR). Sport náleží do oddělení cestovního ruchu, které administruje dotace pro oblast sportu,
volnočasových aktivit a kultury, vydává Zpravodaj města a zajišťuje propagační aktivity. Kromě
komise pro sport zajišťuje jednání i komise pro kulturu. Oddělení každoročně zpracovává publikaci
Ohlédnutí za sportem. Součástí činnosti oddělení je také vedení projektu Otavská plavba.

Odbor rozvoje
Odbor rozvoje má v kompetenci územní plánování, vypracovává rozvojové studie či záměry.
V kompetenci odboru rozvoje je zároveň realizace koncepčních podkladů pro financování projektů
ze státních dotačních titulů a fondů, nadací, z rozpočtu kraje nebo fondů EU. Odbor zastupuje město
Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky. Odbor dále zajišťuje modernizaci městských parterů
včetně výběru městského mobiliáře a koordinuje realizaci údržby dětských hřišť.

Odbor majetkový
Z hlediska investiční činnosti zabezpečuje odbor majetkový (OM) mimo jiné zajišťování investic
a oprav nemovitého a movitého majetku města, zadávání, koordinaci a kontrolu projektových
dokumentací či administraci veřejných zakázek. OM dále vykonává technický dozor při realizaci
staveb města. V oblasti movitého a nemovitého majetku zajišťuje odbor hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem města, eviduje a vyřizuje žádosti o pronájem nebytových prostor v domech
v majetku města včetně pronájmu prostorů ve správě organizací zřízených městem Strakonice, vede
evidenci majetku města, provádí inventarizaci, kontroluje inventury všech zřízených organizací.
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Technické služby Strakonice, s.r.o.
Technické služby zajišťují kromě dalších činností údržbu městské zeleně, městského mobiliáře, a
čištění města, do jejich působnosti tak spadají volně dostupná sportoviště v majetku města, která
nejsou provozována příspěvkovou organizací STARZ.

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje je pro Strakonice důležitým aktérem v oblasti sportu zejména
v kontextu potenciálních dotačních titulů, jak z rozpočtu kraje, tak programů financovaných
z evropských fondů prostřednictvím Krajského úřadu.

Sportovní kluby a spolky
Ve Strakonicích je početná základna spolkového sektoru, který vytváří jakousi páteř celého
sportovního hnutí. Vysoký počet spolků napříč sportovními odvětvími a členská základna vypovídají
o významné úloze spolků v nabídce sportovních odvětví a služeb pro obyvatele města i jeho okolí.
Některé spolky disponují vlastními sportovními zařízeními, která rozšiřují sportovní infrastrukturu
města. Podrobněji se spolkovému sektoru věnujeme v samostatné části dokumentu.

ČUS Strakonice
ČUS Strakonice je okresním servisním centrem České unie sportu, sdružuje část sportovních svazů
a spolků z okresu Strakonice. ČUS Strakonice poskytuje sdruženým sportovním klubům organizační
a ekonomický servis v souladu se stanovami ČUS.

Pořadatelé sportovních akcí
Na významu nabývají sportovní akce pro veřejnost, které mají také podíl při vytváření podmínek
pro sport. Nejčastějšími pořadateli jsou sportovní kluby, soukromí pořadatelé nebo město.

Základní a střední školy
Předpokladem sportovních aktivit obyvatel je kvalitní a pestrá výuka tělesné výchovy na školách.
Základní a střední školy sehrávají rovněž důležitou úlohu z hlediska poskytování svých sportovních
zařízení, ať se jedná o venkovní sportoviště, nebo tělocvičny, které vytváří důležité zázemí jak
organizovaným sportovcům, tak zájemcům z řad neorganizovaných obyvatel.

Infocentrum pro seniory
Město Strakonice otevřelo centrum v roce 2013. Jeho náplň činnosti se dotýká i aktivního trávení
volného času seniorů. Od roku 2016 připravuje pravidelně podzimní sportovní hry seniorů.

Poskytovatelé sociálních služeb
Významnou úlohu v oblasti sportu mají potenciál sehrávat také poskytovatelé sociálních služeb.
Spolupráce s těmito organizacemi v oblasti sportu je důležitým předpokladem efektivního využití
sportu s ohledem na jeho integrační potenciál. Poskytovatelé sociálních služeb se soustředí zejména
na následující cílové skupiny: seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi a neúplné rodiny, osoby
ohrožené krizí nebo osoby ohrožené různými typy závislostí.

Lokální média
Lokální média, zejména webové stránky města, facebook, nástěnky, rozhlas, webové stránky STARZ
a tištěná periodika jsou důležitým předpokladem informovanosti občanů města, okolí i návštěvníků
o sportovních podmínkách, sportovních programech či akcích. Média mají dále potenciál propagovat
sport jako takový – šířit osvětu o prospěšnosti sportovních aktivit, upozorňovat na úspěchy
sportovců nebo propagovat sport mezi nesportující veřejností. Média lze dále efektivně využívat k
informovanosti občanů o dostupnosti zařízení a služeb.
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Komerční sektor
Z ekonomického hlediska komerční sektor sehrává úlohu při poskytování soukromých statků –
ekonomicky efektivních sportovních zařízení a populárních aktivit. Jedná se zejména o posilovny,
fitness centra nebo jiné individuální aktivity. Komerční sektor je tak důležitým aktérem nabízejícím
komplementární sportovní služby, doplňuje sportovní infrastrukturu města a zaměřuje se
na specifické cílové skupiny.
Na komerčním principu jsou pořádány také různé sportovní akce s masivní účastí. Nedílnou součástí
rozvoje sportu na území města jsou také soukromí prodejci nebo půjčovny sportovního vybavení.
Současné trendy naznačují, že právě soukromý sektor je třeba také reflektovat při plánování rozvoje
sportu. Partnerství s komerčními subjekty mimo oblast sportu může dále generovat další zdroje pro
podporu a rozvoj sportu.

Občané města
Občanům města Strakonic, včetně spádové oblasti, je věnován prostor v analytické části dokumentu.
Hlavní těžiště analytické části je založeno právě na výzkumu mezi dospělými obyvateli Strakonic
a žáky strakonických škol.

Turisté a návštěvníci města
Město Strakonice je díky své poloze především tranzitní destinací při návštěvě Jihočeského kraje, jen
nepatrný podíl (3–5 %) tvoří zahraniční návštěvníci. Nejvyšší návštěvnost města je obvykle v letních
měsících, především pak v srpnu, kdy se ve Strakonicích koná jednou za dva roky mezinárodní
dudácký festival. Turisticky atraktivní je také Václavská pouť, která se koná na podzim a je vůbec
největší jihočeskou poutí.
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU
Finanční prostředky na podporu sportu z rozpočtu města lze rozdělit do tří následujících oblastí,
které budou zároveň hlavním kritériem pro samotnou analýzu financování sportu:
•

sportovní investice

Do této skupiny jsou zahrnuty investiční výdaje z rozpočtu města související se sportovní
infrastrukturou v majetku města Strakonice. Předmětem zájmu jsou jak formální sportovní zařízení,
tak infrastruktura pro neformální aktivity (např. veřejná hřiště či cyklostezky).
•

výdaje na provoz sportovních zařízení v majetku města

Další skupinu výdajů do oblasti sportu představuje provozní příspěvek organizaci STARZ na provoz
vlastních sportovních zařízení města. Strakonice disponují sítí sportovních zařízení, provozně
nejnáročnější zařízení spravuje a poskytuje příspěvková organizace STARZ. Do analýzy nejsou
zahrnuty výdaje na provoz volně přístupných zařízení (sportovní hřiště, cyklostezky) a sportovní
zařízení spravovaná školami jako příspěvkovými organizacemi města.
•

dotace sportovním klubům a na pořádání sportovních akcí

Třetí skupinu tvoří dotace v rámci Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy,
sportu a ostatních volnočasových aktivit. Program z roku 2018 definuje následující oblasti podpory:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

podpora na nájemné ve SZ města Strakonice pro mládež – spravovaných STARZ Strakonice
podpora na nájemné ve SZ města Strakonice pro mládež – v tělocvičnách ZŠ
podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele
podpora sportovní činnosti mládeže
podpora volnočasové činnosti mládeže
podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města

Vývoj financování sportu
V této části se budeme zabývat vývojem financování sportu z rozpočtu města, předmětem zájmu jsou
výše definované oblasti, které budou dále vztaženy jak k rozpočtu, tak k počtu obyvatel města.
Graf 2.1 znázorňuje vývoj výdajů a příjmů rozpočtu města za posledních 5 let, přičemž zdrojem dat
byly závěrečné účty města a pro rok 2018 byl použit schválený rozpočet města.
Graf 2.1 Vývoj výdajů a příjmů rozpočtu města (Kč)
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Z Grafu 2.1 tak vyplývá, že ve sledovaném období docházelo k mírnému růstu běžných výdajů
(12,5% růst), vývoj celkových výdajů byl determinován především růstem investičních výdajů města,
zejména v letech 2016–2018. Ve vývoji počtu obyvatel města Strakonice nejsou výrazné rozdíly,
zvlášť v posledních 4 letech lze počet obyvatel považovat ze stabilní.
V následující části se budeme zabývat vztahem rozpočtu města a výdajů do oblasti sportu, přičemž
budeme nejprve rozlišovat pouze běžné (BV) a investiční výdaje (IV) do oblasti sportu (součástí
běžných výdajů tedy je provozní příspěvek STARZ a dotace). Zdrojem dat o financování sportu byly
podklady od pracovníků OŠCR, závěrečné účty a schválený rozpočet 2018.
Tabulka 2.1 zachycuje nejprve absolutní hodnoty – objem prostředků ve sledovaných letech, vývoj
pak dále demonstruje Graf 2.2, jenž vychází ze stejných dat.
Tabulka 2.1 Běžné a investiční výdaje do oblasti sportu a volnočasu (Kč)
2014
běžné výdaje sport
investiční výdaje sport
sport celkem

2015

2016

2017

2018*

29 606 380

28 531 130

26 649 770

28 190 650

31 800 000

5 646 810

18 342 940

14 164 400

14 118 240

11 100 000

35 253 190

46 874 070

40 814 170

42 308 890

42 900 000

*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018

Z níže prezentovaného Grafu 2.2 tak vyplývá, že od roku 2016 docházelo ke zvyšování běžných
výdajů do oblasti sportu, zatímco sportovní investice se od roku 2015 mírně snižovaly. Běžné výdaje
jsou v roce 2018 poprvé nad hranicí 30 mil. Kč.
Graf 2.2 Vývoj běžných a investičních výdajů do oblasti sportu
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V následující části se budeme zabývat výdaji do oblasti sportu v kontextu výdajů rozpočtu města
a populačního vývoje. Zdrojem informací o počtu obyvatel byla data ČSÚ k 31. 12. příslušného roku
(pro rok 2018 jsme použili data za rok 2017). Běžné výdaje do sportu se tak dlouhodobě pohybují
mezi 7 a 9 % BV rozpočtu, přičemž v posledních letech se tento podíl zvyšoval. V přepočtu na jednoho
obyvatele města tak jsou celkové výdaje do sportu dlouhodobě nad úrovní 1 700 Kč, běžné výdaje
dosáhly v posledním sledovaném období necelých 1 400 Kč na jednoho obyvatele.
Tabulka 2.2 Poměrové ukazatele výdajů do oblasti sportu
2014
Podíl celkových výdajů do sportu na
7,7%
celkových výdajích rozpočtu (%)
Podíl běžných výdajů do sportu na
9,1%
běžných výdajích rozpočtu (%)
Celkové výdaje do sportu na 1 obyvatele
1 531
města (Kč)
Běžné výdaje do sportu na 1 obyvatele
1 286
města (Kč)
*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018
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2015

2016

2017

2018

9,2%

10,4%

9,0%

7,6%

8,4%

7,7%

7,7%

8,7%

2 047

1 782

1 849

1 874

1 246

1 163

1 232

1 389
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V další části jsou předmětem analýzy jednotlivé oblasti definované v úvodu – sportovní investice,
výdaje na provoz sportovních zařízení a dotace v rámci dotačního programu města.

Sportovní investice
Vztah objemu investic do oblasti sportu k celkovým výdajům rozpočtu znázorňuje Tabulka 2.3.
Celkový objem investic v oblasti sportu tak byl ve sledovaném období více než 63 mil. Kč, průměrné
roční investiční výdaje do sportu jsou tedy na úrovni 12 mil. Kč.
Tabulka 2.3 Investiční výdaje do sportu
2014
investiční výdaje sport (Kč)
investiční výdaje rozpočtu (Kč)
podíl investičních výdajů na investičních
výdajích rozpočtu (%)

2015

2016

2017

2018*

5 646 810

18 342 940

14 164 400

14 118 240

11 100 000

130 786 000

170 667 000

45 114 000

101 419 000

199 110 000

4,3%

10,7%

13,9%

5,6%

31,4%

*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018

Níže prezentovaná Tabulka 2.4 ilustruje výčet sportovních investic v období 2014 – 2018. Nejvyššího
objemu dosáhly investiční výdaje na stavební úpravy zimního stadionu (8 mil. Kč) a realizace
cyklostezek (12,5 mil. Kč). Mezi další významné investice lze zařadit rekonstrukci plaveckého
stadionu (4,8 mil. Kč) a kabiny sportovní haly Máchova (2,1 mil. Kč). Pro rok 2018 je vyčleněno 5 mil.
Kč na náklady spojené s realizací zdravotně relaxačního bazénu a oprav šaten (5 mil. Kč) a výstavbou
sportovní haly v Máchově ulici (plán, 5 mil. Kč).
Tabulka 2.4 Přehled sportovních investic ve sledovaném období (Kč)
2014

2015

2016

2017

2018*

Celkem

investiční dotace STARZ

100 000

620 000

2 219 000

2 939 000

ZŠ Dukelská – sportoviště, hřiště, workout

208 360

885 800

700 000

1 794 160

sportovní hala – zateplení
sportovní tribuna Na Sídlišti
stavební úpravy ZS, PD – chlazení

17 680 930

17 680 930

rekonstrukce sociálního zařízení tribuny

965 000

965 000

1 577 560
600 460

1 577 560
486 380

rekonstrukce plaveckého stadionu

6 453 300
4 794 700

500 000
24 190

venkovní zdr. relax. bazén, oprava šaten (plán)

2 118 680

výstavba sport. haly v Máchově ulici (plán)
cyklostezky
Nadace JČ cyklostezky (neinvest. příspěvek)
ostatní
Celkem

4 818 890
5 000 000

sportovní hala Máchova – kabiny
2 646 880

2 118 680
5 000 000

5 000 000

8 987 650

500 000

12 492 030

68 720

100 000

237 560

22 920

22 920

23 000

152 710

65 100

18 342 940

5 000 000

357 500

490 630
5 646 810

8 040 140

14 164 400

708 440
14 118 240

11 100
000

63 372 390

*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018

Provoz sportovních zařízení v majetku města
Město Strakonice disponuje vlastní příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních
zařízení Strakonice (STARZ), prostřednictvím které poskytuje sportovní zařízení.
Jedná se o následující sportovní zařízení či areály:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plavecký stadion (krytý bazén, venkovní plavecký areál a sauna)
zimní stadion
venkovní areál Na Sídlišti
venkovní areál Na Křemelce
venkovní areál Na Muškách
sportovní hala TJ ČZ
oblouková hala
sportovní hala STARZ
velká a malá tělocvična Lidická
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Následující Graf 2.3 demonstruje vývoj provozních příspěvků příspěvkové organizaci STARZ
z rozpočtu města. Od roku 2015 se tak zvýšil provozní příspěvek o více než třetinu na 24,6 mil. Kč
v roce 2018. Rostoucí trend může být důsledkem stavu některých sportovišť a zvyšujícími se náklady
na údržbu a nutné opravy sportovních zařízení. Příspěvek na provoz poskytovaný městem
neodpovídá skutečné výši provozních nákladů zařízení, které jsou vyšší, neboť organizace zapojuje
do svého rozpočtu i další příjmy ze své činnosti.
Graf 2.3 Vývoj objemu provozních příspěvků STARZ (Kč)
30 000 000

24 600 000

25 000 000

20 505 000

20 407 000

21 742 290

18 000 000

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2014

2015

2016

2017

2018*

*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018

Sportovní dotace
Třetí oblastí analýzy jsou dotace z rozpočtu města prostřednictvím dotačních programů. Graf 2.4
ilustruje vývoj v posledních 5 letech. Od roku 2016 došlo k významnému omezení objemu dotací
na nájemné ve sportovištích, upraveny byly ceníky pro jednotlivá sportoviště. Zásady
pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních transferů) pro mládež a dospělé byly
nahrazeny pravidelně vyhlašovanými dotačními programy, které se nově vztahují zejména
na podporu mládeže. Od roku 2014 docházelo k navyšování objemu dotací, které jsou alokovány
na činnost spolků, akce a podporu zařízení ve vlastnictví žadatele. Zatímco v roce 2014 se jednalo
o částku 381 120 Kč, v roce 2018 je to již 1 450 000 Kč. **
Graf 2.4 Vývoj objemu dotací dle oblastí podpory (Kč)
12 000 000
414 220
10 000 000

381 120

279 250
1 450 000

253 000
8 000 000

933 000

1 100 000

6 000 000
9 837 660

dotace na činnost spolků,
akce a zařízení ve vlastnictví
žadatele
370 000

326 300

348 360

4 983 470

5 000 000

5 380 000

2016

2017

2018*

8 467 260
4 000 000

2 000 000

0
2014

2015

dotace na nájemné ve
školních tělocvičnách

dotace na nájemné v
zařízeních STARZ

*údaje na základě schváleného rozpočtu pro rok 2018
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Komparace financování sportu s dalšími městy
Hlavním záměrem následující části je srovnání financování sportu s dalšími městy. Jedná se o města
obdobné velikosti, podmínkou analýzy byla přítomnost krytého plaveckého bazénu a zimního
stadionu. Analýza je tak důležitým východiskem pro interpretaci výše uvedených dat. Hlavními
kritérii pro výběr měst byl počet obyvatel, sídlo okresu a přítomnost provozně náročných zařízení –
plaveckého bazénu a zimního stadionu. Zaměřili jsme se pouze na běžné výdaje (provoz sportovních
zařízení v majetku města a dotace v rámci dotačních programů). Data vycházejí ze schválených
rozpočtů měst na rok 2018, počet obyvatel náleží k 31. 12. 2016.
Tabulka 2.5 znázorňuje základní parametry, které byly předmětem analýzy, města jsou seřazena
podle hodnot v posledním sloupci – dle objemu celkových běžných výdajů do sportu. Strakonice se
tak řadí k městům s nejvyššími běžnými výdaji do oblasti sportu. Zatímco dotace jsou o 1 mil. Kč nižší,
než je medián za všechna města, příspěvek na provoz sportovních zařízení překračují medián o více
než 5 mil. Kč a jsou druhé nejvyšší v rámci všech sledovaných měst.
Tabulka 2.5 Základní charakteristiky měst (Kč)
Město
Náchod
Jindřichův
Hradec
Chrudim
Žďár nad
Sázavou
Blansko
Písek
Hodonín
Strakonice
Břeclav
Litoměřice
Medián

běžné výdaje
rozpočtu

počet obyvatel

dotace

provoz zařízení

celkem běžné
výdaje

310 353 000

20 149

8 290 000

5 586 000

13 876 000

397 922 000

21 568

9 500 000

6 000 000

15 500 000

374 029 800

23 102

2 300 000

21 005 000

23 305 000

345 768 000

21 160

6 490 000

19 500 000

25 990 000

335 640 000
570 149 000
368 784 000
366 560 000
330 768 000
465 161 000
367 672 000

20 639
29 966
24 728
22 908
24 881
24 168
23 005

7 807 000
8 700 000
9 500 000
7 200 000
14 500 000
16 195 000
8 495 000

19 441 000
19 304 000
18 558 000
24 600 000
18 031 000
30 340 000
19 372 500

27 248 000
28 004 000
28 058 000
31 800 000
32 531 000
46 535 000
27 626 000

*Data vycházejí ze schválených rozpočtů měst na rok 2018, počet obyvatel náleží k 31. 12. 2016.

S ohledem na výše prezentovanou tabulku je vhodné dále poukázat na strukturu dotací napříč
jednotlivými městy, neboť 80 % objemu prostředků představují v případě města Strakonice
kompenzace za ceny nájmů za využívání sportovních zařízení v majetku města. Strakonice tak jsou
v kontextu dalších měst specifické právě touto strukturou, kdy uvedený podíl je absolutně nejvyšší
v rámci všech srovnávaných měst.
Tabulka 2.6 na následující straně pracuje s celkovými běžnými výdaji do sportu, které jsou dále
vztaženy k celkovým běžným výdajům rozpočtu města a k počtu obyvatel. Města jsou seřazena podle
podílu běžných výdajů do sportu na běžných výdajích rozpočtu (viz první sloupec). Tabulka 2.6 tak
do velké míry koresponduje s výsledky uvedenými výše. Běžné výdaje jsou na úrovni 8,7 % běžných
výdajů rozpočtu, v přepočtu na jednoho obyvatele jde o druhou nejvyšší hodnotu (1 388 Kč).
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Tabulka 2.6 Komparace celkových běžných výdajů do oblasti sportu (Kč)
Město

celkem BV sport / BV
rozpočtu (%)

celkem BV sport /
počet obyvatel (Kč)

celkem běžné výdaje
sport (Kč)

Jindřichův Hradec

3,9%

719

15 500 000

Náchod

4,5%

689

13 876 000

Písek

4,9%

935

28 004 000

Chrudim

6,2%

1 009

23 305 000

Medián

7,5%

1 201

27 626 000

Žďár nad Sázavou

7,5%

1 228

25 990 000

Hodonín

7,6%

1 135

28 058 000

Blansko

8,1%

1 320

27 248 000

Strakonice

8,7%

1 388

31 800 000

Břeclav

9,8%

1 307

32 531 000

Litoměřice

10,0%

1 925

46 535 000

Předmětem další části jsou příspěvky na provoz sportovních zařízení v majetku města. Jak již bylo
uvedeno v úvodní části, města byla vybírána záměrně tak, aby svými charakteristikami umožňovala
vzájemné srovnání. V případě všech měst v Tabulce 2.7 jsou součástí příspěvků na provoz náklady
na provoz zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu. Města jsou seřazena podle výše podílu
těchto příspěvků na celkových běžných výdajích rozpočtu. Strakonice tak jsou městem s absolutně
nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích rozpočtu. Spolu s Litoměřicemi pak překračují
hodnotu 1 000 Kč na jednoho obyvatele města.
Tabulka 2.7 Komparace příspěvků na provoz sportovních zařízení
Město

provoz zařízení / běžné
výdaje rozpočtu (Kč)

provoz zařízení /
počet obyvatel (Kč)

provoz zařízení
(Kč)
6 000 000

Jindřichův Hradec

1,5%

278

Náchod

1,8%

277

5 586 000

Písek

3,4%

644

19 304 000

Hodonín

5,0%

750

18 558 000

Medián

5,3%

842

19 372 500

Břeclav

5,5%

725

18 031 000

Chrudim

5,6%

909

21 005 000

Žďár nad Sázavou

5,6%

922

19 500 000

Blansko

5,8%

942

19 441 000

Litoměřice

6,5%

1 255

30 340 000

Strakonice

6,7%

1 074

24 600 000

V Tabulce 2.8 na následující straně jsme srovnávali cenu vstupu do sportovních zařízení
mezi jednotlivými městy. Z výsledků vyplývá, že Strakonice mají velmi nízkou hodinovou sazbu za
užívání zimního stadionu, také ceny sportovní haly i plaveckého bazénu jsou na relativně nízké
úrovni. S ohledem na velmi vysoké provozní výdaje do sportovních zařízení (viz výše) by bylo vhodné
uvažovat o změně cenové politiky, vyšší efektivnost sportovních zařízení by se mohla dále
promítnout ve vyšším objemu prostředků na podporu činnosti sportovních spolků.
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Tabulka 2.8 Komparace cen sportovních zařízení (Kč/hod)
Město

zimní stadion

plavecký bazén

sportovní hala

Chrudim

2200

48

700

Písek

1700

42

**

Žďár nad Sázavou

2300

95

**

Strakonice

1500 (800)

50

480

Blansko

2150

40

600

Jindřichův Hradec

2000

90

600

Hodonín

2100

60

600

Náchod

1450

50

450

Litoměřice

2000

40

**

Břeclav

2200

50

550

Průměr*

2 011

57

583

*průměr za všechna města bez Strakonic
** sportovní hala je poskytována soukromým sektorem nebo jinými subjekty

Nakonec jsme srovnávali objem dotací, které jsou alokovány v rámci dotačních programů na podporu
sportu (Tabulka 2.8). Strakonice se z tohoto hlediska řadí k městům s nižší dotační podporou, dotace
jsou na úrovni 2 % běžných výdajů rozpočtu. Předmětem zájmu byl také vztah dotací a příspěvků
na provoz (předposlední sloupec tabulky). Také z tohoto hlediska patří Strakonice k městům
s nejnižšími dotacemi, což je odrazem vysokého objemu provozních výdajů (viz Tabulka 2.7).
Tabulka 2.9 Komparace dotací na podporu sportu
dotace sport / BV
rozpočtu (%)

Město

dotace sport / počet
obyvatel (Kč)

dotace sport /
příspěvky na provoz
(%)

dotace sport (Kč)

Chrudim

0,6%

100

10,9%

2 300 000

Písek

1,5%

290

45,1%

8 700 000

Žďár nad Sázavou

1,9%

307

33,3%

6 490 000

Strakonice

2,0%

314

29,3%

7 200 000

Medián

2,3%

369

43,9%

8 495 000

Blansko

2,3%

378

40,2%

7 807 000

Jindřichův Hradec

2,4%

440

158,3%

9 500 000

Hodonín

2,6%

384

51,2%

9 500 000

Náchod

2,7%

411

148,4%

8 290 000

Litoměřice

3,5%

670

53,4%

16 195 000

Břeclav

4,4%

583

80,4%

14 500 000

Analýza financování sportu – shrnutí
•
•
•
•
•
•
•
•
•

běžné výdaje do oblasti sportu jsou v roce 2018 na úrovni 8,7 %
v posledních letech dochází k růstu objemu příspěvků na provoz sportovních
zařízení, což je odrazem mimo jiné nákladů na údržbu sportovišť
výrazně se zvýšil podíl dotací na činnost, přesto je v porovnání s dalšími městy
relativně nízký
Strakonice mají v kontextu dalších měst nejvyšší příspěvky na provoz vzhledem
k běžným výdajům rozpočtu
ceny pronájmu sportovních zařízení jsou na relativně nízké úrovni
podíl dotací na běžných výdajích je na úrovni 2 %
ve srovnání s dalšími městy je relativně vysoký podíl určený na kompenzace nájmů
současný stav může mít negativní vliv na efektivní využití sportovních zařízení
sportovní spolky nejsou finančně motivovány k aktivitám směrem k veřejnosti
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SPORTOVNÍ PARTICIPACE OBYVATEL
Sportovní účast dětí a mládeže
Dotazníkové šetření na úrovni škol se týkalo všech základních a středních škol ve Strakonicích,
přičemž respondenty byli žáci od 5. tříd výše. Nejprve byli osloveni ředitelé s žádostí o spolupráci,
následně byl zaslán email s podrobnými informacemi týkajícími se samotné realizace dotazování. To
probíhalo v počítačových učebnách, nástrojem dotazování byl elektronický dotazník.
Dotazník vyplnilo celkem 644 žáků, Graf 3.1 znázorňuje strukturu vzorku podle pohlaví respondentů.
Ve vzorku tak mírně převažovali chlapci nad dívkami. Počet dětí ve věku 10–18 let byl ve Strakonicích
dle ČSÚ 1 786 (k 31.12.2017). Bydliště ve Strakonicích mělo celkem 424 žáků (viz Graf 3.2), což
představuje 24 % ze všech dětí v uvedené věkové kategorii.

Graf 3.1 Struktura vzorku podle pohlaví

Dívka

309
335

Chlapec

Složení vzorku podle věku pak demonstruje Tabulka 3.1. Vzhledem k relativně nízkému zastoupení
nejstarší skupiny (18-20) jsme se rozhodli pro potřeby dalších analýz tuto kategorii sloučit
s kategorií 15-17.
Tabulka 3.1 Složení vzorku podle věku
9-11

12-14

15-17

18-20

Dívka
Chlapec

89
71

108
113

96
127

14
23

Celkem

160

221

223
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Součástí dotazníku byla také položka zjišťující bydliště respondentů. Výsledky znázorňuje Graf 3.2.
Nejvyšší zastoupení měli žáci z části Strakonice I a dále ti, kteří bydlí v okolních obcích či městech.
Poměrně vysoké bylo zastoupení respondentů z Předních Ptákovic.
Graf 3.2 Struktura vzorku podle bydliště
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2
0

© www.lokalsport.cz

50

100

150

200

250

300

350

37

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

V následující části jsou již prezentována data týkající se sportovní účasti. Za účelem srovnání mezi
různými skupinami respondentů byly použity skládané pruhové grafy, které zohledňují odlišnou
velikost jednotlivých skupin respondentů. Nejprve jsme se zabývali frekvencí sportovních aktivit –
jak často se žáci a žákyně věnují sportu během týdne. Výsledky demonstrují Graf 3.2 a Graf 3.3, zvlášť
pro dívky a chlapce.
V případě dívek i chlapců nejčastěji pravidelně sportuje kategorie 12-14 let, přičemž rozdíly mezi
chlapci a dívkami nejsou výrazné. Jiná je však situace u nejstarší kategorie, kde již pravidelně
(alespoň 1-2 x týdne) nesportuje téměř 36 % dívek a 32 % chlapců. Zajímavý je relativně vysoký
podíl vůbec nesportujících chlapců u kategorie 12-14 let.
Graf 3.3 Frekvence sportovních aktivit dívek
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Graf 3.4 Frekvence sportovních aktivit chlapců
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O charakteru sportovních aktivit částečně vypovídají následující grafy, kdy jsme zjišťovali, zda jsou
dívky a chlapci členy nějakého sportovního klubu. V případě dívek (Graf 3.5) s věkem výrazně
narůstá počet těch, které nejsou členkami žádného sportovního klubu, přičemž již u nejmladší
kategorie 40 % dívek není členkou žádného klubu. S věkem pak tento podíl narůstá až nad úroveň
50 %. Také u chlapců se s věkem zvyšuje podíl neorganizovaných, přičemž rozdíly mezi dívkami
a chlapci nejsou tak výrazné jako v jiných městech.
Graf 3.5 Členství dívek ve sportovních klubech
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Graf 3.6 Členství chlapců ve sportovních klubech
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Co nejvíce brání mládeži v pravidelném sportování? Výsledky znázorňuje Graf 3.7 zvlášť pro dívky a
chlapce, přičemž výsledky jsou znázorněny pouze za ty respondenty, kteří nesportují pravidelně
(sportují jen několikrát do měsíce nebo nesportují vůbec). Nejčastěji žákyně a žáci uváděli
nedostatek času a nedostatek motivace. Výrazně vyšší podíl chlapců uvádí, že nemá chuť ani zájem,
naopak vyšší podíl dívek uvádí, že nemá kde sportovat, a především že nemá s kým sportovat.
Graf 3.7 Subjektivní bariéry sportovní účasti
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Jakým sportům se věnují dívky a chlapci, kteří nejsou členy sportovních spolků? Výsledky znázorňuje
Tabulka 3.2. Běh a cyklistika jsou nejpopulárnějšími sporty jak mezi chlapci, tak v případě dívek.
Dívky dále nejraději plavou, věnují se sjezdovému lyžování, tanci, fitness a workoutu. U chlapců je
třetím nejčastějším sportem florbal, dále pak plavání, fotbal, turistika, workout nebo fitness.
Tabulka 3.2 Sportovní aktivity nečlenů
sport
běh
cyklistika
plavání
sjezdové
lyžování/snowboard
tanec
fitness
workout
turistika
In-line brusle
gymnastika
volejbal
běžky
badminton
hokej/bruslení
basketbal
fotbal
tenis
stolní tenis
atletika
házená
jóga
veslování/kanoistika
florbal
karate
bike
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Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme se dále tázali, zda žáci a žákyně navštěvují sportovní
akce, a to jak ty akce, kde se mohou aktivně zúčastnit, tak akce s pasivní účastí v roli diváků. Aktivní
účast mládeže při sportovních akcích znázorňuje Graf 3.8, pravidelně se tak účastní sportovních akcí
přibližně 14 % chlapců a 13 % dívek. Necelá polovina chlapců a dívek se aktivně neúčastní
sportovních akcí, zbytek se účastní pouze zřídka.
Graf 3.8 Aktivní účast na sportovních akcích
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Relativně obdobná je účast na sportovních akcích v rolích diváků (Graf 3.9). Necelých 12 % chlapců
se účastní pravidelně, dívek necelých 10 %. Většina dívek a chlapců nenavštěvuje sportovní akce
nebo se účastní pouze zřídka (38 % chlapců a 44 % dívek).
Graf 3.9 Návštěvnost diváckých akcí
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Další výsledky dotazníkového šetření
Nespokojenost se stavem sportovních zařízení
Drtivá většina respondentů neměla výhrady ke stavu sportovních zařízení a deklarovala,
že je vše v pořádku. Nejčastěji uváděli žáci a žákyně následující problémy:
•

stav šaten v krytém bazénu

•

stav hřiště v ulici Šumavská

•

stav zdí a omítek ve sportovních halách

•

stav sokolovny

•

chybějící šatny v obloukové hale

•

skate park (kvalita, osvětlení)

•

otevírací doba areálu Na Muškách (na jaře 2018 došlo k úpravě ceníků)
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Sportovní účast dospělé populace
Jako zdroj dat pro tuto část jsme využili nejen výsledků šetření mezi dospělou populací, ale také
odpovědí žáků a žákyň, kterých jsme se ptali na sportovní aktivity jejich rodičů. Vzhledem k velikosti
vzorku žáků tak mají výsledky vysokou vypovídací hodnotu o vzorcích sportovní participace dospělé
populace města Strakonice, zatímco výsledky z šetření na relativně malém vzorku dospělých (viz
další část) jsme využili spíše z hlediska identifikace problémových oblastí na straně nabídky.
Graf 4.1 znázorňuje míru sportovních aktivit rodičů žáků, kterým jsme položili následující otázku:
Sportují Vaši rodiče alespoň jednou týdně?
Z grafu tak vyplývá, že pravidelně sportuje pouze 20 % rodičů – párů, u 7 % rodin sportuje jen matka
a 15 % jen otec. Zdaleka nejvyšší podíl zaujímá odpověď „moji rodiče sportovali, ale již nesportují
pravidelně“ (37 %), 20 % respondentů pak uvedlo, že rodiče nikdy pravidelně nesportovali.
S ohledem na výše uvedená data lze konstatovat, že přibližně 68 % dospělé populace (ve věkové
kategorii 30-55 let) pravidelně nesportuje, necelá třetina obyvatel pravidelně sportuje.
Graf 4.1 Sportovní aktivity rodičů
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46
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97
236

Moji rodiče nikdy pravidelně
nesportovali

Žáci a žákyně dále uváděli, jakým sportům se jejich rodiče pravidelně věnují, výsledky analýzy
demonstruje Tabulka 4.1 na následující straně. Mezi muži i ženami jsou nejoblíbenějšími sporty
cyklistika a běh, přičemž v případě mužů měla nejvyšší četnost cyklistika (75 otců), zatímco u žen to
byl běh (65 matek). U mužů patří dále mezi nejoblíbenější sporty plavání (47), fotbal (42), sjezdové
lyžování (41) nebo běžky, mezi ženami se těší dále vysoké popularitě fitness (55), turistika (40),
sjezdové lyžování (34) a plavání (33).
Relativně vysoké popularitě se ve Strakonicích těší také další sporty, zejména kolektivní sporty
u mužů (hokej, tenis, volejbal, stolní tenis, badminton, házená nebo florbal), mezi „ženské“ sporty lze
zařadit především gymnastiku, tanec nebo jógu.
Dále je třeba poukázat také na další sporty vykazující relativně vysokou četnost, kterým se věnují jak
muži, tak ženy, kromě výše uvedených rodiče provozují také workout, bike, hasičský sport, in-line
bruslení, atletiku nebo navštěvují Sokol.
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Tabulka 4.1 Sportovní aktivity rodičů
Sport

Otec

cyklistika
běh
plavání
fotbal
sjezdové lyžování/snowboard
běžky
fitness
turistika
hokej/bruslení
tenis
workout
bike
volejbal
hasičský sport
stolní tenis
badminton
házená
florbal
in-line brusle/skate
atletika
nohejbal
basketbal
Sokol
judo
akrobacie
karate
squash
gymnastika
veslování/kanoistika
tanec
jóga

Matka
75
73
47
42
41
32
31
31
30
23
22
21
18
18
15
14
12
10
8
8
8
7
7
7
6
5
5
3
3
0
0

56
65
33
0
34
30
55
40
9
8
18
8
10
14
4
9
5
7
14
12
0
7
8
0
0
0
5
11
5
10
3

V další části se zaměříme na výsledky výzkumu mezi dospělou populací. Jak již bylo uvedeno výše,
vzhledem k nižší velikosti vzorku se zaměříme spíše na problémové oblasti podpory a rozvoje sportu
ve Strakonicích. Graf 4.2 demonstruje strukturu vzorku podle pohlaví, Graf 4.3 znázorňuje strukturu
vzorku podle věku. Podíl mužů je tak oproti ženám mírně vyšší, nejvyšší zastoupení má nejmladší
věková kategorie, s věkem dále klesá zastoupení v šetření.
Graf 4.3 Sruktura vzorku dospělých podle
věku

Graf 4.2 Struktura vzorku dospělých
podle pohlaví
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Na následující straně je na Grafu 4.4 znázorněné složení vzorku dospělých obyvatel podle nejvyššího
dosaženého vzdělání. Ve vzorku tak jsou relativně rovnoměrně zastoupeni respondenti
s vysokoškolským, středoškolským a základním vzděláním.
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Graf 4.4 Struktura vzorku podle nejvyššího dosaženého vzdělání
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Dále jsme se zabývali charakterem sportovních aktivit dospělých respondentů, Graf 4.5 znázorňuje
výsledky odpovědí na otázku, jakou formou nejčastěji respondenti sportují.
Z Grafu 4.5 tak vyplývá, že většina sportujících mužů i žen se věnuje sportu pouze v rámci
neorganizované činnosti, podíl mužů sportujících organizovaně je oproti ženám téměř dvojnásobný,
nicméně ženy „dorovnávají“ tento stav členstvím v komerčních zařízeních, což úzce souvisí s výše
charakterizovanými sporty (Tabulka 4.1), kdy se výrazná část žen věnuje fitness, tanci nebo józe,
které nabízejí zejména soukromá zařízení.
Graf 4.5 Forma sportování dospělé populace
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S výše uvedenými výsledky úzce souvisí také Graf 4.6, jenž charakterizuje členství dospělých
ve sportovních spolcích. U dospělých tak v případě obou pohlaví převažují nečlenové sportovních
spolků, přičemž tento podíl je vyšší u žen. Na následující straně je v Tabulce 4.2 znázorněna četnost
sportovních aktivit na základě odpovědí dospělých mužů a žen.

Graf 4.6 Členství ve sportovních spolcích
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Tabulka 4.2 Sportovní aktivity dospělých respondentů
Sport
cyklistika
plavání
fotbal
běh
běžky
sjezdové lyžování/snowboard
florbal
hokej/bruslení
fitness
workout
bike
stolní tenis
turistika
in-line brusle/skate
tenis
basketbal
volejbal
hasičský sport
badminton
atletika
veslování/kanoistika
squash
házená
Sokol
judo
gymnastika
tanec
nohejbal
jóga

Žena

Muž

28
30
2
20
9
22
5
9
22
10
8
3
21
17
8
6
5
2
4
4
0
0
3
2
3
7
15

31
25
23
22
20
18
17
16
15
12
12
12
11
9
8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1

3

Nejvyšší četnost u mužů mají cyklistika, plavání a fotbal, v případě žen to jsou také plavání
a cyklistika, dále pak fitness, turistika či sjezdové lyžování. Relativně vysokou četnost mají mezi
ženami také běh, in-line brusle, tanec nebo workout. Mezi muži jsou to dále fotbal, běh, zimní sporty,
florbal, hokej nebo fitness.
Graf 4.7 znázorňuje výsledky odpovědí na následující otázku:
Zamyslíte-li se nad situací v části města, ve které žijete, jak jste spokojen/a s její vybaveností
pro sportovní činnost?
Výsledky jsou znázorněny podle bydliště respondentů, odpovědi tak naznačují, že nejméně jsou
spokojeni obyvatelé Předních Ptákovic, Strakonic I a ostatních částí, nicméně je třeba přihlížet
k nízkému zastoupení respondentů.
Graf 4.7 Spokojenost s vybaveností v místě bydliště
ostatní části

5

Přední Ptákovice

5

5

4

Strakonice II

1

Strakonice I

3

3

16

10%

20%

2

3

26

Jsem nespokojen/a

© www.lokalsport.cz

16

4

11
0%

2

14

37
30%

40%

Jsem spíše nespokojen/a

50%

3

11
60%

Jsem spíše spokojen/a

70%

80%

Jsem spokojen/a

14
90%

100%

Nevím

44

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

V další položce dotazníku jsme zjišťovali, jakým způsobem se dospělí obyvatelé dozvídají
o příležitostech ke sportování. Nejčastěji se dospělí respondenti o sportovních akcích dozvídají
prostřednictvím elektronických médií, přičemž facebook je médiem s absolutně nejvyšší četností,
následují webové stránky města, tištěná periodika, nástěnky a televize.
Graf 4.8 Prostředky informovanosti o sportovních příležitostech
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Podobně jako v případě šetření ve školách jsme se dospělých zeptali, zda se aktivně účastní
sportovních akcí ve Strakonicích:
Graf 4.9 Aktivní účast dospělých na sportovních akcích
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Z Grafu 4.9 vyplývá, že většina mužů i žen se účastní sportovních akcí pouze zřídka, zatímco 22 %
mužů se účastní aktivně sportovních akcí pravidelně, žen je pouze 14 %. Je však třeba zdůraznit, že
se nejedná o reprezentativní vzorek obyvatel, lze tak předpokládat, že aktivní účast na sportovních
akcích je ještě výrazně nižší. Následující otázka směřovala k diváckému sportu (Graf 4.10).
Graf 4.10 Účast dospělých na diváckých akcích
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V porovnání s předchozím grafem je pravidelná účast dospělých obyvatel vyšší, ženy dokonce atakují
30% hranici. Většina obyvatel, stejně tak jako na Grafu 4.9, se účastní akcí pouze zřídka. 28 % žen
a 24 % mužů nenavštěvuje sportovní akce. Respondentům jsme dále položili otázku, jaký
sport/sporty se jim jako první vybaví v souvislosti se Strakonicemi (Graf 4.11). Nejčastěji dospělí
obyvatelé uváděli basketbal, házenou a lední hokej, dále pak fotbal, vodní pólo nebo florbal.
V odpovědích se dále objevily i další sporty, mimo jiné běh na lyžích, tanec, tenis, gymnastika,
volejbal, vodní slalom, badminton, bike či cyklistika.
Graf 4.11 Popularita sportů ve Strakonicích
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Respondentů jsme se dále zeptali, kam by podle nich měla primárně směřovat podpora sportu
ze strany města. Výsledky znázorňuje Graf 4.12.
Graf 4.12 Subjektivní priority podpory sportu
Na podporu reprezentace města

7

Dospělým ve sportovních klubech

12

Na podmínky pro sport zdravotně postižených
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Na sportovní akce a programy pro veřejnost

21

Na novou sportovní infrastrukturu
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Další výsledky dotazníkového šetření
Nespokojenost obyvatel se sportovní infrastrukturou:
•

krytý bazén – sprchy, celkový stav, provozní doba

•

stav sportovní haly TJ ČZ

•

stav tělocvičny na ZŠ Krále J. z Poděbrad

•

stav zimního stadionu

Nespokojenost s volně dostupnými sportovišti:
•

hřiště v lokalitě U Mravenčí skály

•

nedostatek lokalit pro workout

•

slabá provázanost cyklostezek

•

in-line ovál – nepravidelnost osvětlení, nečistoty na povrchu a kolize s chodci

•

horší informovanost o volně dostupných sportovištích

Nevyužitý potenciál města v oblasti sportu:
•

informovanost

•

lepší využití areálu Na Sádkách

•

efektivnější poskytování sálů pro sportovní hry

•

bike park

•

síť cyklostezek

•

vyšší zapojení klubů

•

podpora sportovních akcí

•

propojení řeky a sportu

•

workout
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Kritika současného stavu (řazeno dle četnosti):
•

relativně nízká finanční podpora sportu (6)

•

nízká podpora sportu mládeže (4)

•

nedostatečné propojení sítě cyklostezek (4)

•

absence koncepčního přístupu k rozvoji sportu (3)

•

nízká efektivita provozu sportovních zařízení (3)

•

nespravedlivá distribuce sportovních dotací (3)

•

nízká podpora oprav a investic sportovních zařízení (3)

•

nedostatečná podpora dospělých ve sportovních spolcích (2)

•

nedostatečná podpora malých sportů (2)

•

nedostatečná podpora reprezentace města

•

nedostatek sportovních akcí pro neregistrovanou veřejnost

•

nedostatečná propagace sportu

•

absence podpory seniorů

•

vysoká cena některých sportovišť

Shrnutí výsledků dotazníkových šetření
Sportovní participace dětí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

třetina dětí po 15. roku již pravidelně nesportuje
více než 40 % chlapců i dívek v nejmladší kategorii není členem žádného klubu
v případě kategorie dívek 12-14 let není členkami klubu 50 % dívek, s věkem
tento podíl dále narůstá
mezi bariéry sportovní participace patří u významné části dívek fakt, že nemají
s kým sportovat
chlapci i dívky dále uvádějí nízkou motivaci ke sportování či nezájem sportovat
mezi nejpopulárnější sporty u nečlenů patří běh, cyklistika a plavání
v kontextu dalších měst je velmi populární workout
mezi chlapci je nejoblíbenějším kolektivním sportem florbal
výrazná část dívek–nečlenek se věnuje tanci
děti jsou relativně spokojené se sportovní infrastrukturou
nejčastěji uváděli respondenti nespokojenost se stavem sportovních hal
či jejich zázemím

Sportovní participace dospělých
•
•
•
•
•
•
•
•
•

57 % rodičů – párů nesportuje pravidelně
muži sportují oproti ženám častěji
přibližně 68 % dospělé populace Strakonic nesportuje pravidelně
cyklistika a běh jsou nejpopulárnějšími sporty u mužů i žen
relativně vysoké popularitě v kontextu dalších měst se těší workout, in-line
bruslení, bike a tanec
dospělí nejčastěji deklarovali nespokojenost se zázemím sportovních zařízení či
jejich nevyhovujícím stavem
potenciál vidí respondenti zejména ve zvýšení informovanosti, efektivnějším
využití sportovních areálů či vyšší podpoře sportovních akcí
z hlediska konkrétních zařízení vidí dospělí potenciál v rozvoji podmínek
pro workout, in-line bruslení nebo bike-parků
potenciál má dle respondentů také propojení řeky a sportovních aktivit
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ORGANIZOVANÝ SPORT A ŠKOLNÍ KROUŽKY
Sportovní spolky
Následující Tabulka 5.1 sleduje především vývoj členské základny mládeže ve strakonických
sportovních spolcích, ale uvádí také počet dospělých členů v roce 2018. Výsledky korespondují
s republikovými trendy, kdy se od roku 2015 postupně zvyšuje členská základna ve sportovních
spolcích. V případě Strakonic je tento trend zřejmý u většiny spolků.
Tabulka 5.1 Vývoj členské základny mládeže a členství dospělých ve sportovních spolcích
mládež mládež mládež mládež mládež mládež mládež
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TJ ČZ
344
365
336
372
360
394
370
FK Junior
187
157
220
225
236
229
231
TJ Fezko
170
172
178
183
187
201
222
TJ Sokol
172
130
128
132
134
182
215
HC Strakonice
170
175
174
190
199
230
205
do roku 2015 pod DDM
FbC Strakonice
80
93
106
TJ Dražejov
64
62
77
93
111
112
100
Basketbalový klub
93
99
102
100
96
92
100
Manta-diving
25
36
31
30
27
36
57
Tenis Klub
4
4
12
19
22
52
50
SK Basketbal
7
26
26
41
46
50
48
Cobra Ryu
41
49
51
50
51
44
48
Potápěči
22
27
29
34
30
48
42
SK Fight Pro Strakonice
0
0
0
18
26
38
SH ČMS SDH Strakonice I
0
15
19
25
36
34
37
SK Judo 1990 Strakonice
24
17
28
18
22
28
32
Kanoistický klub Otava
2
5
5
15
18
24
25
SKI-Klub
14
25
20
23
27
25
24
Aeroklub Strakonice
0
0
0
0
0
1
13
Sportovní klub policie
14
12
12
12
13
19
10
SK biatlon / Biatlon
20
10
11
10
10
10
6
SK Fudochi Kan
51
63
60
47
42
40
Český rybář. svaz, MO Strakonice
160
162
165
162
168
171
167
TJ Balvani Strakonice
0
0
0
0
0
0
0
FBC Dynamo Strakonice
0
0
0
0
0
0
0
Klub

Celkem

1 533

1 599

1 687

1 794

1 938

2 143

2 186

dospělí 2018
550
166
225
76
51
42
50
46
10
46
15
25
15
12
45
12
21
46
72
30
14
21
1023
35
22
2 670

Zdroj: sportovní spolky, OŠCR

Rozhovory s představiteli spolků
Zpětnou vazbu od sportovních spolků jsme získali prostřednictvím zaslaného formuláře spolkům a
individuálních rozhovorů se zástupci největších subjektů. Z dat vyplynuly následující poznatky:
-

potenciál rozvoje spolupráce mezi spolky a školami (sportovní třídy)
vysoký podíl výdajů na provoz zařízení na úkor činnosti spolků
nízké využití sportovních zařízení v letním období (potenciál využití ubytovny internátu)
chybějící zázemí či sociální zařízení některých sportovišť (Habeš, Dražejov)
potenciál využití učitelů tělocviku
nevýhodná pozice dětí sportujících ve spolcích se sportovním zřízením ve vlastním majetku
nutnost realizace sportovní přípravy některých sportovních odvětví mimo území Strakonic
nutnost klást důraz na zákaz kouření na sportovištích
nedostatek prostředků spolků na materiální vybavení
nedostatek trenérů a funkcionářů
nízká zainteresovanost soukromého sektoru na podpoře sportu
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Sportovní a pohybové kroužky DDM, školní sportovní kroužky
Část dětí tvoří také členskou základnu sportovních kroužků v rámci DDM Strakonice a dalších
organizací, které poskytují sportovní a pohybové služby. Tabulka 5.2 charakterizuje vývoj členské
základny právě u těchto subjektů. Především v případě gymnastického kroužku došlo ve sledovaném
období k významnému nárůstu počtu členů.
Tabulka 5.2 Vývoj členské základny mládeže ve sportovních kroužcích DDM a dalších organizacích
Organizace
MěKS mažoretky Otavanky
DDM Mažoretky Otavanky
DDM Florbal
DDM Házená
DDM Gymnastika
DDM Potápění
DDM Střelecký kroužek
RM Dance
TK Čtyřlístek

2012
49

2013
53

2014
53

2015

79
100
23
30
11
150
20

82
102
25
25
13
150
22

97
95
26
26
6
150
18

63
87
90
38
28
5
150
17

462

472

471

478

do roku 2014 pod MěKS

Celkem
Zdroj: DDM, OŠCR, další organizace

2016

2017

2018

od roku 2015 pod DDM

61

58

53

od roku 2016 FbC Strakonice

105
49
27
5
160
19

102
57
48
8
160
19

99
122
28
5
160
16

426

452

483

Činnost sportovních spolků a výše uvedených subjektů doplňují sportovní kroužky na úrovni škol.
Tabulka 5.3 prezentuje tyto kroužky a počet dětí, které kroužky navštěvují. Celkem sportovní
a družinové kroužky navštěvuje 740 dětí. Z celkového počtu 2 462 žáků strakonických základních
škol zřizovaných městem Strakonice tak navštěvuje sportovní kroužky 30 % dětí.
Tabulka 5.3 Sportovní kroužky na úrovni základních škol ve školním roce 2017/2018
škola

ZŠ Povážská

ZŠ Krále J. z Poděbrad

ZŠ F. L. Čelakovského

ZŠ Dukelská

počet žáků/tříd

333/15

530/22

634/26

965/40

počet hodin TV

2/týden

2/týden (6.roč. +1)

2/týden

kroužky/počet dětí

Florbal I. st. - 27

Florbal - 60

Florbal II. st. - 20

Sportovní kroužek - 20

2/týden (6.roč. +1)
Gymnastika I. st. 32
Basketbal - 26

Česko se hýbe - 15

Basketbal - 15

Tanec - 10

Florbal C–29

Tanec - 12

Vybíjená - 20

Golf - 6

Florbal D–31

Stolní tenis - 15

Florbal II. st. - 18

Florbal E–15

Florbal A–21
Florbal B–10

Badminton A–8
ŠD – sportovní - 19

Badminton B–11

ŠD – florbal - 83

Atletika A–12

ŠD – vybíjená - 84

Atletika B–16
Stolní tenis - 11
Minibasketbal - 23
Volejbal - 17
Šachy - 15
ŠD – sportovní 1 - 17
ŠD – sportovní 2 - 22

Celkem
%podíl k celkovému
počtu žáků ZŠ

74

130

278

258

22,2%

24,50%

43,80%

26,70%

Zdroj: školy, OŠCR
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Shrnutí – organizovaný sport a školní kroužky
•
•
•
•
•
•
•
•

od roku 2012 došlo k téměř 33% nárůstu počtu členů mládeže ve sportovních spolcích
2186 členů mládeže ve sportovních spolcích představuje 77,5 % všech obyvatel
Strakonic ve věkové kategorii 6–18 let*
sportovní spolky vytvářejí rovněž podmínky pro sportovní aktivity výrazné části
dospělých obyvatel města (celkem 2 670 dospělých)
kromě sportovních spolků pokrývá nabídku sportovních odvětví pro mládež také DDM
a sportovní kroužky ve školách (celkem 1223 dětí v roce 2018)
spolky aktivně využívají externích zdrojů financování (Jihočeský kraj, MŠMT)
představitelé spolků poukazují na potenciál užší spolupráce mezi školami a spolky
zástupci spolků rovněž upozorňují na nutnost řešení budoucího nedostatku
kvalifikovaných trenérů a funkcionářů ve spolcích
některé spolky zdůrazňují nevyhovující podmínky pro sportovní činnost, zejména
nevyhovující zázemí některých sportovních zařízení

* Část dětí z členské základny strakonických spolků nemá bydliště ve Strakonicích, podobně strakonické děti mohou
být členy v jiném městě. Podle výsledků dotazníkového šetření lze předpokládat, že těchto dětí, které jsou členy
v jiném městě, není více než 10 %.
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Záměrem následující části je co nejpodrobněji charakterizovat sportovní vybavenost města, popsat
současný stav sportovních zařízení, účel a jejich využití. Předmětem jsou jak sportovní zařízení
ve vlastnictví města, tak další sportoviště v soukromém majetku a další komerční zařízení. Sportovní
zařízení na území města byla rozdělena do následujících kategorií:
•
•
•
•
•

sportovní zařízení provozovaná zejména STARZ
sportovní zařízení v soukromém majetku
sportovní zařízení škol
volně přístupná hřiště
cyklistické a turistické trasy, vodní turistika

Sportovní zařízení provozovaná zejména STARZ
Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Zimní stadion (1)
Město Strakonice
STARZ
Na Křemelce 512
1978 (1983 zastřešení stadionu)
60 x 30 m
lední hokej, krasobruslení, metaná, bruslení
hokejový klub, krasobruslení, školy, soustředění, veřejnost
vysoká
posilovna a gymnastický sál (2010), vzduchotechnika (2015)
nevyhovující
chlazení, opravy střechy stadionu, zázemí pro diváky i sportovce, ubytování, využití
horních pater, nutno zpracovat projekt

Další rozvoj
Další prostory

celková rekonstrukce
restaurace, ubytovna, rychlé občerstvení, drobné provozovny, byt

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Plavecký stadion (2)
Město Strakonice
STARZ
Na Křemelce 305
1973-1980
vnitřní bazén 25 m s 6 dráhami, venkovní bazén 50 m, hřiště basketbal (32 x 20 m),
2 x hřiště asfalt (24 x 15 m), kurt beachvolejbal (24 x 18 m), minigolf, stolní tenis,
sauna, tobogány

Účel
Využití

plavání, vodní pólo, basketbal, nohejbal, beachvolejbal, další
plavecká škola, školy, plavecké spolky, další spolky, potápění, relaxace, soustředění,
veřejnost

Vytíženost
Modernizace

vysoká
schody k venkovnímu tobogánu (2015), skluzavka (2015), filtry k vnitřnímu bazénu
(2016), vířivka (2017)

Stav
Opravy/připomínky

vnitřní – dobrý, venkovní – dobrý
šatny, filtry vnitřní bazén, sauna, elektroinstalace, rekonstrukce 50m bazénu

Další rozvoj
Další prostory

venkovní areál
občerstvení, ubytovna, drobné provozovny
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Areál Na Sídlišti (3)
Město Strakonice
STARZ
Máchova
1952-1954
travnaté hřiště (100 x 78 m), UMT (100 x 64 m),
čtyři dráhy 400 m, šest drah 110 m, in-line dráha (555 m)

Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace

atletika, in-line, fotbal
sportovní spolky, školy, soustředění, veřejnost
sezónní
hřiště UMT (2005), osvětlení fotbalového hřiště (2007), tartanová dráha a sektor
pro technické disciplíny (2007), asfaltová in-line dráha (2008), oprava tribuny
(2014)

Stav
Opravy/připomínky

dobrý
tribuna – provozní opravy, certifikace UMT (oplocení), nedostatek vody pro
zavlažování

Další rozvoj
Další prostory

umělé zavlažování

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Sportovní hala STARZ (4)
Město Strakonice
STARZ
Máchova 1113
1969 (1973)
34 x 19 m
basketbal, volejbal, sálová kopaná
sportovní spolky, školy, soustředění, veřejnost
vysoká
rekonstrukce šaten (2009), zateplení, nová fasáda, střecha a okna (2015)
dobrý

Další rozvoj
Další prostory

osvětlení, zázemí (šatny postačují pro tuto halu)
byt správce, posilovny, drobné provozovny – prodejny
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Sportovní hala TJ ČZ (5)
TJ ČZ Strakonice
STARZ
Máchova 108
1989
36 x 18 m
basketbal, volejbal, národní házená, sálová kopaná, nohejbal, badminton (4x), tenis
sportovní spolky, školy, soustředění, veřejnost
vysoká
rekonstrukce střechy (2012)
nevyhovující
podlahy – parkety, rekonstrukce sprch, chybí sklady nářadí, chybí šatny, akustický
strop

Další rozvoj
Další prostory

vyřešit převod na město
byt správce, fitness, kadeřnictví

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik:
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Oblouková hala (6)
TJ ČZ Strakonice
STARZ
Máchova
2009
46 x 29 m
házená, florbal
sportovní spolky, školy, soustředění, veřejnost
vysoká
nové šatny (2017)
výborný
chybí stálé zázemí (WC, nářaďovny, šatny)

Další rozvoj
Další prostory

vyřešit převod na město

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Házenkářské hřiště (7)
Město Strakonice
STARZ
Máchova
2006
40 x 20 m
házená, florbal
sportovní spolky, školy, soustředění, veřejnost
nízká
nový umělý povrch (2006)
dobrý

Další rozvoj
Další prostory
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Fotbalové hřiště Na Křemelce (8)
Město Strakonice
STARZ
Na Křemelce
1968
100 x 68 m a tréninkové hřiště (90 x 50 m)
fotbal
sportovní spolky, školy
sezónní

Další rozvoj
Další prostory

umělé zavlažování a osvětlení
3 byty

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Tělocvičny Lidická (9)
Město Strakonice
STARZ
Lidická 194

dobrý
šatny (chybí zázemí), oprava tribun

velká a malá tělocvična (33,6 x 18,8 m a 14 x 7 m)
boxárna 9 x 6 m

Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

gymnastika, cvičení, box, tanec, florbal, fotbal
sportovní spolky, školy, veřejnost
vysoká
nevyhovující
nutná oprava střešní konstrukce

Další rozvoj
Další prostory
Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Sportovní areál Na Muškách (10)
Město Strakonice
STARZ
Na Muškách
2010
běžecká dráha 165 m, víceúčelové hřiště 42 x 24 m, tréninková čtyřdráha (71 m)
skok do dálky

Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

atletika, míčové hry
veřejnost
nízká

Další rozvoj
Další prostory

řešení nízké obsazenosti
šatny se sociálním zázemím, nářaďovna a sklad, klubovna

© www.lokalsport.cz

výborný
malá obsazenost
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Hřiště pro veřejnost u ZŠ Dukelská (11)
Město Strakonice
ZŠ Dukelská
Klostermannova
2006
tenisový kurt, hřiště (volejbal, nohejbal), tréninková tenisová stěna;
tenis,
umělývolejbal,
povrchnohejbal
veřejnost, dopoledne ZŠ
sezónní
výborný

Další prostory

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Gymnastický sál MěKS (12)
Město Strakonice
MěKS Strakonice
U Mravenčí skály
10 x 5 m
sál se zrcadly – cvičení, jóga, pilátes
veřejnost

dobrý

Další rozvoj

© www.lokalsport.cz
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Sportovní zařízení v soukromém majetku
Nejsou zahrnuta další komerční zařízení určená např. pro cvičení, fitness studia na Velkém,
Palackého náměstí nebo Na Křemelce, posilovny, zařízení vybudovaná v bývalých výměnících např.
v ulici Na Stráži nebo U Sv. Markéty. Do této části jsou zařazena také nohejbalová hřiště Habeš (č.20),
která jsou v majetku města, ale provozovatelem je TJ ČZ Strakonice.
Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky
Další rozvoj

Tenisové kurty a tenisová hala Máchova (13)
Tenis klub Strakonice
Tenis klub Strakonice
Máchova
kurty v 50. letech, hala 2009
7 venkovních antukových kurtů, 3 kurty s kobercem v hale, malá posilovna
tenis
tenisový klub, veřejnost
vysoká
2012–2013 nové šatny a sprchy; rekonstrukce osvětlení
dobrý
výměna koberce, opravy venkovního areálu

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Areál Na Sádkách (14)
TJ Fezko Strakonice
TJ Fezko Strakonice
Pod Hradem
1960–1968
plavecký bazén (25 x 12 m), menší bazén, víceúčelová hřiště s umělým povrchem
36 x 18 m a 30 x 17 m, antukové hřiště 18 x 9 m

Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace

plavání, vodní pólo, tenis, volejbal, nohejbal
TJ Fezko Strakonice, veřejnost – omezené z důvodu podmínek čerpané dotace

Stav
Opravy/připomínky
Další rozvoj

výborný

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace

Kuželna (15)
TJ Fezko Strakonice
TJ Fezko Strakonice
Plánkova
1947
4 dráhy s moderní technologií
Kuželky
TJ Fezko Strakonice, veřejnost

Stav
Opravy/připomínky
Další rozvoj

výborný
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celková rekonstrukce 2015 – nové zázemí (šatny, ubytovna), přírodní koupaliště,
2 víceúčelová hřiště (tenis, volejbal, nohejbal)

Čtyřdráha (2007), elektronika kuželny – softwarové vybavení, rekonstrukce střechy
(2013)
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.

Sokolovna (16)
TJ Sokol Strakonice
TJ Sokol Strakonice
Na Stráži 340
1896
tělocvična (29 x 9,5 m), taneční sál (15 x 6,5 m),
velký historický sál (18 x 14,5 m)

Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

míčové sporty, gymnastika cvičení a pohybové aktivity, tanec
TJ Sokol
nízká
rekonstrukce střechy
nevyhovující
celková rekonstrukce tělocvičen i zázemí

Další rozvoj

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace

Sportovní areál TJ Dražejov (17)
TJ Dražejov
TJ Dražejov
Virtova 23
1962
fotbalové hřiště (104 x 64 m), víceúčelové hřiště (36 x 18 m)
fotbal, volejbal, tenis
TJ Dražejov
sezónní
2 nová antuka, oplocení, vrtaná studna (2010), oprava oplocení fotbalového hřiště,
WC (2013), nový trávník + zavlažování (2017)

Stav
Opravy/připomínky

nevyhovující zázemí
chybí dostatečné zázemí, nutné jeho opravy

Další rozvoj

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Stav
Opravy/připomínky
Další rozvoj
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Tenisová hala Heydukova (18)
ALDAST s. r. o.
ALDAST s. r. o.
Heydukova 152
2014
2 kurty s kobercem, zázemí, šatny, sprchy
tenis
klub, veřejnost
vysoká
výborný
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Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Tenisové kurty Podskalí (19)
soukromé
soukromé
Na Podskalí
3 antukové kurty
tenis
veřejnost
sezónní
dobrý

Další rozvoj
Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Rozměry sport.
Účel
Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

Nohejbalová hřiště Habeš (20)
Město Strakonice
TJ ČZ Strakonice
Borová
2 antukové kurty
nohejbal
sportovní spolek, veřejnost
sezónní
odvodnění, oplocení (2011)
dobrý
chybí zázemí – WC, šatny

Další rozvoj
Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Účel

Letiště Strakonice (21)
Aeroklub Strakonice
Aeroklub Strakonice
V Lipkách
1925
veřejné vnitrostátní letiště,
dvě travnaté vzletové přistávací dráhy, modelářská asfaltová plocha

Využití
Vytíženost
Modernizace
Stav
Opravy/připomínky

motorové a bezmotorové létání, parašutismus, letecké modelářství

Další rozvoj

možnost rozšíření služeb pro veřejnost,
plánováno rozšíření nabídky
s vybudováním haly pro trenažér pro carvingové lyžování a simulátor
parašutistických skoků
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nevyhovující – od 50. let nerealizována větší rekonstrukce
nutná oprava zázemí (hangáry, střechy, WC, pokoje)
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Sportovní zařízení škol a DDM
Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště

ZŠ Dukelská (22)
Město Strakonice
ZŠ
Dukelská 166

Tělocvičny

velká tělocvična (22 x 10 m), malá tělocvična (12 x 10 m), gym. sál (18 x 7 m)

Modernizace

2013 položen nový koberec, sektor skoku dalekého, 2014 sektor skoku do dálky
s umělým vodopropustným povrchem, vrh koulí, oprava škvárové běžecké dráhy
dobrý – tělocvična, nevyhovující – venkovní atletické hřiště
sezónní – škola
vysoká – škola veřejnost

Stav
Vytíženost hřišť
Vytíženost
tělocvičen
Opravy/připomínky

víceúčelová hřiště s umělým povrchem (36 x 18 m, 28 x 18 m, 18 x 8 m), skok
do dálky, 250 m ovál se škvárovým povrchem s vnitřní travnatou plochou

oprava tělocvičen, II. etapa venkovního hřiště
(škvárová dráha za umělý povrch)

Další rozvoj
Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Tělocvičny
Modernizace
Stav
Vytíženost hřišť
Vytíženost
tělocvičen

ZŠ Krále J. z Poděbrad (23)
Město Strakonice
ZŠ
Krále J. z Poděbrad 882

Opravy/připomínky

Celková rekonstrukce tělocvičny (strop, povrch, konstrukce basketbalových košů,
vysoká vlhkost), úprava povrhu venkovního asfaltového hřiště a oplocení

asfaltové hřiště s brankami (40 x 26 m), asfaltové dopravní hřiště
tělocvična (28 x 13,5 m)
šatny, toalety, sprchy (2014
nevyhovující (tělocvična i venkovní hřiště)
sezónní
vysoká – škola, veřejnost

Další rozvoj
Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Tělocvičny
Modernizace
Stav
Vytíženost hřišť
Vytíženost
tělocvičen

ZŠ F. L. Čelakovského (24)
Město Strakonice
ZŠ
Chelčického 555
1931
hřiště s pískovým povrchem (25 x 16 m)
tělocvična s povrchem REGUPOL (16 x 10 m)
povrch v tělocvičně (2012)
nevyhovující venk. hřiště, dobrý – vnitřní těl.
sezónní – škola
vysoká – škola, veřejnost

Opravy/připomínky
Další rozvoj
© www.lokalsport.cz
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Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Tělocvičny
Modernizace
Stav
Vytíženost hřišť
Vytíženost
tělocvičen

ZŠ F. L. Čelakovského (25)
Město Strakonice
ZŠ
Jezerní 1280
1993
travnaté plochy bez vymezených hřišť
tělocvična (24 x 12 m)
2012 rekonstrukce
střechy
Chelčického:
tělocvična
(16 ax zateplení
10 m) tělocvičny
dobrý – tělocvična, nevyhovující – venk. hřiště
sezónní – škola
vysoká – škola, veřejnost

Opravy/připomínky

celková úprava venkovního hřiště

Další rozvoj

Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Tělocvičny
Modernizace
Stav
Vytíženost hřišť
Vytíženost
tělocvičen

ZŠ Povážská (26)
Město Strakonice
ZŠ
Nad Školou 560
2012
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (60 x 30 m)
tělocvična s umělým povrchem (36 x 18 m)

Opravy/připomínky

zatéká do tělocvičny

nevyhovující – tělocvična (zatéká), dobrý – venkovní areál
sezónní – škola
vysoká – škola, veřejnost

Další rozvoj

Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Stav
Využití
Opravy/připomínky

© www.lokalsport.cz

VOŠ, SPŠ a SOŠŘaS (27)
Jihočeský kraj
VOŠ & SOŠ & SOŠŘaS
Zvolenská 934
hřiště s umělým povrchem (28 x 15 m)
dobrý
Želivského:
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (34 x 19 m)
škola
chybí vlastní tělocvična
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Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Stav
Využití
Opravy/připomínky:

Gymnázium Strakonice (28)
Jihočeský kraj
Gymnázium
Máchova 174

Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Stav
Využití
Opravy/připomínky

Euroškola Strakonice, s.r.o.
soukromá škola
soukromá škola
Husova 361

Název školy
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Venkovní hřiště
Tělocvičny
Stav
Využití
Opravy/připomínky

MŠ, ZŠ a Praktická škola (29)
Jihočeský kraj
škola
Plánkova 430

Název
Vlastník
Provozovatel
Adresa
Vznik
Tělocvičny
Modernizace
Stav:
Využití:
Opravy/ připomínky

Dům dětí a mládeže (30)
Jihočeský kraj
DDM
Na Ohradě 417
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víceúčelové hřiště s um. povrchem (24 x 11 m)
dobrý
škola – tenis, volejbal, nohejbal, basketbal
chybí vlastní tělocvična

nevlastní

chybí vlastní tělocvična

asfaltové hřiště
nevlastní
dobrý
chybí vlastní tělocvična

multifunkční sál
dobrý
sportovní kroužky a taneční kroužky
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Volně přístupná hřiště
Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Na Ohradě (31)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Stavbařů (32)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Tržní (33)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Zahradní (34)
soukromé

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

© www.lokalsport.cz

Na Ohradě
hřiště oplocené (25 x 15 m)
nevyhovující
nepropustný povrch, chybí sportovní vybavení

Stavbařů
asfaltové hřiště s košem částečně oplocené (6 x 6 m)
dobrý

Tržní
travnatá volná plocha
nevyhovující
neudržované se zbytky původních upínacích tyčí

Zahradní 874
travnatá volná plocha
nevyhovující

Hřiště Sídliště 1. máje (35)
Město Strakonice
Sídliště 1. máje
oplocené hřiště se zpevněným povrchem a brankami (26 x 10 m)
nevyhovující
chybí vybavení, nevyhovující povrch
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Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Povážská (36)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika

Hřiště Čelakovského (37)
Město Strakonice

Povážská
asfaltové hřiště s brankami (20 x 15 m)
nevyhovující
nutné oplocení, nový povrch – bude řešeno při revitalizaci sídliště

Čelakovského
víceúčelové asfaltové hřiště s brankami,
oplocené (24 x 12 m)

Stav
Připomínky

dobrý

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště pétanque (38)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Barvínkov (39)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště sídliště Mír I (40)
Město Strakonice

© www.lokalsport.cz

Rennerovy sady
pískové hřiště na pétanque
dobrý

Zeyerovo nábřeží
hřiště s nezpevněným povrchem
nevyhovující
neudržované, nevhodně umístěny posilovací stroje v blízkosti hřiště

Kosmonautů
2012/2013
oplocené víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem (24 x 12 m)
dobrý

63

PLÁN R OZ VO JE SP OR T U MĚ S T A ST R AK ONI CE

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Sídliště Mír II (41)
Římskokatolická církev

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Tovární (42)
soukromé

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Družstevní (43)
soukromé

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Podskalí (44)
TS Strakonice, s.r.o.

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Modlešovice (45)
Město Strakonice

© www.lokalsport.cz

U Mravenčí skály
hřiště s nezpevněným povrchem (28 x 24 m)
nevyhovující
neudržované, silně poškozené oplocení

Tovární
tenisový kurt s umělým povrchem (36 x 18 m)
dobrý

Družstevní
hřiště na volejbal s pískovým povrchem (18 x 9 m)
dobrý

Podskalí
hřiště na volejbal s pískovým povrchem (18 x 9 m)
nevyhovující
neudržované, nefunkční basketbalový koš, zanedbané

Modlešovice
asfaltové hřiště na volejbal (18 x 9 m)
dobrý
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Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Nový Dražejov (46)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Hajská (47)
soukromé

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Hřiště Podsrp (48)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Workoutové a posilovací hřiště (49)
Město Strakonice
STARZ
Na Křemelce
2016
2 hřiště (cvičební stroje pro workout a posilovací hřiště)
výborný
chybí osvětlení

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Skatepark (50)
Město Strakonice
STARZ
Na Křemelce
2003
skatepark s asfaltovým povrchem a plechovými prvky
dobrý
chybí osvětlení
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Na Myslivně
asfaltové hřiště na volejbal s pískovým povrchem (18 x 9 m)
dobrý

Hajská
travnatá plocha
nevyhovující

Podsrp
travnatá plocha s brankami
nevyhovující
staré branky
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Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

Seniorské cvičební prvky Podskalí (51)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika

Cvičební prvky Barvínkov (52)
Město Vimperk

Podskalí
2012
stroje – běžecké lyže, brusle, surf
dobrý

Barvínkov
2014
stroje – twist, volant, kormidlo, zdvihací zařízení,
běžecké lyže, surf, brusle, bradla

Stav
Připomínky

výborný
vyřešit převod na město, vyřešit umístění cvičebních strojů u hřiště

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika
Stav
Připomínky

DiscGolfPark Strakonice (53)
Město Strakonice

Název
Vlastník
Správce
Charakteristika

Bývalý jezdecký areál (54)
soukromé

Stav
Připomínky

uzavřené

Název
Vlastník
Správce
Adresa
Vznik
Charakteristika

Bike park Strakonice (55 – ve výstavbě)
město Strakonice
v jednání
lokalita za Káním vrchem
2018 (ve výstavbě)
trať pro pumptrack

Ellerova
2018
9 jamek/discgolfových košů
výborný

původní kolbiště pro jezdecký sport

Stav
Připomínky
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Cyklistické a turistické trasy a vodní turistika
Na území ORP Strakonice je celkem 238 km značených cyklistických tras (539 sloupků, 870 značek).
V okrese Strakonice jsou značené trasy pro pěší turistiku o celkové délce 400 kilometrů. Trasy jsou
pravidelně udržovány členy KČT Strakonice.
Název
Charakteristika

Řeka Otava
rekreace obyvatel, vodácká turistika, vodní sporty,
slalomová dráha, cykloturistika podél řeky

Stav
Připomínky

© www.lokalsport.cz
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Následující mapa znázorňuje prostorové rozložení sportovních zařízení na území města.
Legenda:
sportovní zařízení provozovaná zejména STARZ

sportovní zařízení škol

sportovní zařízení v soukromém majetku

volně přístupná hřiště
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Vytíženost sportovních hal a tělocvičen
Tabulka 6.1 demonstruje využití sportovních hal a tělocvičen základních škol nad rámec výuky
od 16.00 do 21.00. V tabulce je zachycen počet hodin, kdy je příslušné zařízení neobsazené. Jedná se
o využití v zimním období (říjen až duben), kdy jsou zařízení využívána maximálně. Z výsledků tak
vyplývá, že tělocvičny jsou využity maximálně – z hygienických důvodů je doporučováno
90% využití. Potenciální prostory k dalšímu využití nabízí pouze malá tělocvična v Lidické ulici.
Tabulka 6.1 Dostupnost sportovních hal a tělocvičen v zimním období 2017/2018
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

1,5

0

1

0

0

2,5

Sportovní hala TJ ČZ (STARZ)

0

1

0

0

0

1

Oblouková hala (STARZ)

0

0

0

0

0

0

Lidická - velká tělocvična (STARZ)

0

0

0

0

1

1

Lidická - malá tělocvična (STARZ)
ZŠ F. L. Čelakovského Chelčického

1,5

3

3

5

4

16,5

1

0

0

2

0

3

ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní

0

0

1

0

3

4

ZŠ Dukelská - velká tělocvična

1

2

1

1

0

5

ZŠ Dukelská - malá tělocvična

1

0

1

0

2,5

4,5

ZŠ Povážská

0

0

1

0

0

1

ZŠ Krále J. z Poděbrad

0

0

0

0

0

0

Celkem

6

6

8

8

10,5

38,5

Sportovní hala STARZ

Celkem neobsazené hodiny

Vytíženost krytého plaveckého bazénu a zimního stadionu
Krytý plavecký bazén je využíván plaveckou školou, plaveckými spolky a veřejností. Každou středu
a pátek od 6.00 je bazén k dispozici veřejnosti pro kondiční plavání. V dopoledních hodinách je
využíván plaveckou školou, v odpoledních hodinách je bazén k dispozici plaveckým spolkům
a veřejnosti. Zimní stadion slouží jak místním organizacím (hokej, krasobruslení), tak zájemcům
z okolních obcí a měst. Pravidelně je zařazeno také veřejné bruslení a bruslení pro seniory. Stadion
je otevřen v období leden – první týden v dubnu a následně od konce července až 31.12. Stadion je
v provozu každý den od 6.00 do 24.00. Z podkladů STARZ vyplývá, že stadion je nejvytíženější každý
den od 15.00 do 24.00 (90–100 % využití). Nejnižší vytíženost je od 10.00 do 13.00 (50–60 %).

Sportovní infrastruktura – shrnutí
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

na území města je více než 54 sportovních zařízení, která byla předmětem analýzy
prostorové rozmístění sportovišť pokrývá celé území města, většina sportovních
zařízení je pro občany města v docházkové vzdálenosti
sportovní infrastrukturu města doplňují cyklistické a turistické trasy a komerční služby
z krytých sportovních zařízení jsou v nevyhovujícím stavu zimní stadion, hala TJ ČZ
a tělocvična v Lidické ulici
nevyhovující sportovní zařízení mají spolky TJ Sokol Strakonice (sokolovna) a TJ
Dražejov (nevyhovující zázemí)
v nevyhovujícím stavu jsou dvě tělocvičny základních škol (ZŠ Krále J. z Poděbrad a ZŠ
Povážská pro zatékání) a čtyři venkovní hřiště základních škol (ZŠ F.L. Čelakovského –
Jezerní a Chelčického, ZŠ Krále J. z Poděbrad, ZŠ Dukelská)
střední školy nedisponují vlastní tělocvičnou
10 z celkem 24 volně dostupných venkovních sportovišť je v nevyhovujícím stavu
chybí stanovení určitého správce pro část volně přístupných hřišť ve vlastnictví města
minimálně 12 soukromých sportovních zařízení doplňuje sportovní nabídku města
obsazenost sportovních hal a tělocvičen v exponovaném zimním období vykazuje
rezervy pouze u malých prostor o velikosti cca 100 m2
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VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE NA ÚZEMÍ MĚSTA
Předpokladem sportovní účasti jsou kromě sportovní infrastruktury také sportovní akce, které
mohou být určeny jak organizovaným sportovcům, tak široké veřejnosti. V průběhu roku
se ve Strakonicích konají následující významné sportovní události:
Únor
•

Sportovec Strakonicka (vyhlášení ankety o nejlepší sportovce)
Pořadatel: OS ČUS

Květen
•

Otavský plamínek (hasičský sport)
Pořadatel: SH ČMS okresu Strakonice

•

Velká cena Cyklo-Macner (cyklistický silniční závod)
Pořadatel: SK Cyklo-Macner

•

Memoriál Petra Adlera (florbal)
Pořadatel: FBC Strakonice

Červen
•

Po stopách Švandy dudáka (turistika)
Pořadatel: KČT Strakonice

•

Velká cena Cyklo-Macner (závod horských kol)
Pořadatel: SK Cyklo-Macner

•

Zlatý fez (plavání)
Pořadatel: TJ Fezko Strakonice

Červen/červenec
•

Strakonické slalomy (závody ve vodním slalomu)
Pořadatel: Kanoistický klub Otava

Červenec
•

Strakonický bazén (parašutistická soutěž)
Pořadatel: Aeroklub Strakonice

•

Czech Open (vodní pólo)
Pořadatel: TJ Fezko Strakonice

Srpen
•

Běh městem (běh)
Pořadatel: TJ ČZ Strakonice

© www.lokalsport.cz
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•

Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou
Pořadatel: Prostor pro historii techniky

Září
•

Strakonický fez (parašutistická soutěž)
Pořadatel: Aeroklub Strakonice

•

Sportem proti rakovině (běh)
Pořadatel: Armádní sportovní klub Strakonice

•

Kdo sportuje, nezlobí (akce pro děti)
Pořadatel: TJ ČZ Strakonice, oddíl házené

•

Sportovní hry seniorů (všestrannost)
Pořadatel: Infocentrum pro seniory

Říjen
•

Běh okolo Kuřidla (běh)
Pořadatel: SKI klub Strakonice

Prosinec
•

Vánoční cena (plavání)
Pořadatel: TJ Fezko Strakonice

© www.lokalsport.cz
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NÁVRHOVÁ
A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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ANALÝZA SWOT
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovní tradice města
zájem rodičů o zdravý životní styl svých dětí
všestranná sportovní vybavenost (plavecký stadion, zimní stadion, sportovní haly a venkovní
areály) finančně krytá městem Strakonice
docházková dostupnost sportovních areálů
činorodost spolků a zájem o spolupráci s dalšími organizacemi
vysoký zájem o využívání sportovních zařízení ze strany sportovních spolků
zvyšující se připravenost a úspěšnost klubů čerpat dotace pro svoji činnost také
z Jihočeského kraje nebo státu (např. MŠMT)
silná spolková základna
pestrá nabídka sportovních odvětví na úrovni spolků
existence letiště
turistický potenciál města
udržované turistické a cyklistické trasy
řeka Otava a její okolí
nabídka sportovních kroužků na úrovni škol
nabídka meziškolních sportovních soutěží
nabídka aktivit pro seniory (kluby, svazy, ČČK, infocentrum pro seniory)
přítomnost soukromých subjektů jako potenciálních partnerů při podpoře sportu

Slabé stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relativně vysoké výdaje na provoz sportovních zařízení
komunikace mezi příspěvkovou organizací STARZ a městem
nedostatek parkovacích míst v blízkosti sportovních zařízení (Na Sídlišti)
absence adekvátního zázemí některých sportovních zařízení
nedostatečná síť ubytovacích zařízení pro oblast sportu
nedostatek volně přístupných a udržovaných dalších ploch pro sportování a trávení volného
času (přetíženost Podskalí)
stav a využití venkovních sportovišť některých škol
nedostatek kapacit tělocvičen pro zájemce z řad neorganizované veřejnosti
absence krytých sportovních zařízení středních škol
neefektivní využití venkovních sportovních zařízení (Na Muškách)
nespojitá síť cyklostezek, chybí propojení páteřní Otavské cyklistické stezky na Katovice
nedostatečné sportovní vyžití na Podskalí
nízké zapojení veřejnosti a drobných podnikatelů
nedostatek půjčoven sportovního vybavení
vysoká konkurence v rámci kraje v oblasti cestovního ruchu
nízká míra informovanosti o sportovním dění ve městě
nízká motivace klubů k rozvoji aktivit směrem k veřejnosti
vysoká finanční spoluúčast rodičů/dospělých

Příležitosti
•
•
•
•
•
•

budování cyklostezek a cyklotras, turistických tras
využití řeky Otavy a jejího okolí
využití letiště – rozšíření služeb pro veřejnost
zkvalitnění a rozvoj sportovišť u ZŠ (pro zdravý rozvoj dětí odpovídající sportoviště)
spolupráce soukromého a veřejného sektoru, zapojení firem do sportovního dění ve městě
rekonstrukce letního areálu plaveckého stadionu (atraktivní vodní prvky)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

výraznější podpora sportovních akcí
využití přítomnosti specifických sportovních odvětví na úrovni spolků
zlepšení informovanosti a propagace sportu
rozvoj aktivit pro seniory
efektivnější využití sportovních zařízení, zejména v letním období
intenzivnější zapojení ČUS Strakonice při rozvoji sportu
zájem obyvatel o neformální sportovní aktivity (workout, in-line brusle, běh, cyklistika)
užší spolupráce města a dalších institucí (spolků, škol, ČUS)
spolupráce mezi školami a spolky

Ohrožení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stárnutí obyvatelstva
pokles zájmu o sport po 15. roce, zejména u dívek
legislativní a administrativní nároky na vedení sportovních klubů
přetíženost některých sportovních zařízení (převážně v zimním období)
vliv politické reprezentace na strategické plánování v oblasti sportu
roztříštěnost v řešení problematiky v oblasti sportu
zvyšující se finanční náročnost správy a údržby sportovišť v majetku města
nedostatek kvalifikovaných trenérů a pokles počtu odborníků ve školách
zhoršující se bezpečnost při pohybu na cyklostezkách
zvyšující se náročnost podpory sportování mládeže
odchod některých spolků z důvodu neodpovídajících podmínek na území města
nedostatek financí pro podporu sportovních talentů
předpoklad vyšších nároků na podporu sportů reprezentujících město v nejvyšších soutěžích
rostoucí finanční nároky na pohybové aktivity osob se sníženou možností pohybu a seniorů

Návaznost dokumentu na materiál „Návrh strategické koncepce podpory sportu“, jenž byl
zpracován pro příspěvkovou organizaci STARZ v prosinci 2015.
Formulovaná vize rozvoje sportu a související priority (viz dále), byly formulovány především
na základě výsledků analytické časti tohoto dokumentu a konzultací s aktéry sportovního hnutí
ve Strakonicích. K přehodnocení došlo při formulaci některých nově stanovených priorit nebo
interpretaci shromážděných informací a podkladů.
Z hlediska institucionálního zabezpečení sportu na úrovni MěÚ nevzešla ze současné analýzy potřeba
zřizování samostatného odboru pro oblast sportu. Mezi sportovními spolky a MěÚ je nastavena
dobrá komunikace. Od roku 2015 zároveň došlo k výraznému navýšení objemu dotací, které jsou
přidělovány komisí pro sport, což je v souladu s předchozím materiálem. Z hlediska činnosti komise
pro sport se jeví jako vhodné vyšší zastoupení představitelů sportovního hnutí, včetně žen, zástupce
STARZ či představitelů soukromého sektoru.
Vzhledem k zaměření OŠCR je v případě Strakonic zřejmý prostor směrem k propagaci sportu
prostřednictvím elektronických a tištěných médií. Předpokladem zvyšování sportovní účasti
obyvatel je také efektivnější komunikace mezi představiteli spolků, organizací STARZ a městem
(MěÚ, komise pro sport). Z hlediska rozvoje sportovní infrastruktury je třeba znovu zdůraznit
potenciál využití řeky a jejího okolí a rozvoje sportovních areálů, včetně jejich efektivního
poskytování veřejnosti.
Členská základna sportujících dětí nemá klesající tendenci (neměla ji ani v letech 2011-2014).
Odlišná interpretace závěrů byla způsobena získáním neaktualizovaných dat souhrnné evidence
ČSTV (dnes ČUS). Současné závěry vychází ze vstupních dat, která byla pro potřeby tohoto materiálu
čerpána přímo od sportovních klubů.
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VIZE ROZVOJE SPORTU VE STRAKONICÍCH
Vize rozvoje sportu vychází nejen z výsledků uskutečněných šetření, ale staví také na dlouhodobém
vývoji a charakteru podpory sportu ve Strakonicích. Cílem formulované vize je, aby město
poskytovalo adekvátní podmínky jak pro organizované sportovce, především děti a mládež, tak pro
neorganizované, neformální aktivity občanů města. Město Strakonice bude dále prostřednictvím
Plánu rozvoje sportu usilovat o zapojení nesportující části veřejnosti, efektivní poskytování
stávajících zařízení, zvýšení informovanosti a propagace sportu a rozvoj nové sportovní
infrastruktury odpovídající současným potřebám a trendům sportovní účasti.
Mezi hlavní cílové skupiny, na které bude město směřovat podporu sportu, budou stále patřit
především děti a mládež, na základě výsledků šetření se bude podpora a rozvoj sportu orientovat
také na další skupiny obyvatel, zejména starší dívky a ženy, seniory a osoby se sníženou možností
pohybu. Město se dále zaměří na modernizaci a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která chápe
jako základní předpoklad pravidelné účasti ve sportu.
Vizi rozvoje sportu lze dále dekomponovat do pěti prioritních oblastí:
1. Rozvoj sportovní infrastruktury města
2. Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení STARZ
3. Podpora sportovních spolků
4. Neformální sportovní infrastruktura a aktivity
5. Propagace sportu a informovanost
První prioritní oblast souvisí s vytvářením podmínek pro realizaci sportovních aktivit
prostřednictvím rozvoje vlastní sportovní infrastruktury, jak v rámci sportovních areálů města, tak
na úrovni školních zařízení, včetně venkovních sportovišť. První prioritní oblast zároveň reaguje
na nevyhovující stav některých sportovišť, neodpovídající zázemí či nedostatečné vybavení.
Záměrem druhé prioritní oblasti je efektivní provoz sportovních zařízení příspěvkovou organizací
STARZ, přičemž efektivnost je v tomto smyslu chápána jak z ekonomického, tak společenského
hlediska. Z analýzy financování vzešlo, že Strakonice mají nejvyšší provozní výdaje na sportovní
zařízení vzhledem k běžným výdajům rozpočtu. Právě efektivnějšími přístupy k provozu sportovních
zařízení by mělo město usilovat o snižování těchto výdajů, k čemuž by měly přispět také opravy
a rekonstrukce zařízení (viz první prioritní oblast).
Prostřednictvím třetí prioritní oblasti bude zajišťována podpora sportovních spolků, které poskytují
širokou škálu sportovních aktivit pro obyvatele města i jeho okolí, zejména pak pro děti a mládež.
Součástí třetí prioritní oblasti je také podpora sportovních zařízení v majetku spolků, podpora
reprezentace města a další, nefinanční formy podpory sportu.
Prioritní oblast č. 4 reaguje na trendy ve sportovní účasti obyvatel, jejím záměrem je vytvářet
podmínky zejména pro neorganizované a neformální aktivity obyvatel města, spádové oblasti
i návštěvníků. Do čtvrté prioritní oblasti je zařazen rozvoj cyklostezek a využití potenciálu města,
zejména řeky a okolí a strakonického letiště. V rámci této prioritní oblasti bude město rovněž usilovat
o zapojení do sportu nesportující veřejnosti, osob se sníženou možností pohybu a starších obyvatel.
Pátá prioritní oblast úzce souvisí se všemi předchozími oblastmi, jejím záměrem je zvyšování
povědomí o prospěšnosti sportu a jeho dostupnosti na území města. Prioritní oblast bude
uskutečňována, mimo jiné, efektivní informovaností a propagací sportu, zapojením a spoluprací mezi
různými aktéry rozvoje sportu ve Strakonicích. V rámci páté prioritní oblasti je řešena také činnost
sportovní komise a odboru školství a cestovního ruchu. Součástí prioritní oblasti je rovněž rozvoj
sportu na úrovni škol.
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PRIORITY A OPATŘENÍ
PO 1

Rozvoj sportovní infrastruktury města
P 1.1 Rekonstrukce a rozvoj sportovních zařízení škol
O1

Opravy a rozvoj venkovních sportovišť v areálech základních škol
(ul. Jezerní, Dukelská, Krále J. z Poděbrad, Chelčického)

O2

Rekonstrukce tělocvičen základních škol
(ul. Krále J. z Poděbrad, Dukelská)

O3

Úpravy školních venkovních sportovišť pro další sportovní aktivity veřejnosti

P 1.2 Udržitelnost a rozvoj sportovních areálů města
O4

Dokončení převodu obloukové haly a haly TJ ČZ do majetku města

O5

Realizace etapové rekonstrukce plaveckého bazénu
(šatny, filtry, venkovní areál, sauny)

O6

Celková rekonstrukce zimního stadionu

O7

Další rozvoj sportovního areálu Na Křemelce

O8

Řešení chybějícího trvalého zázemí a soc. zařízení obloukové haly Na Sídlišti

O9

Řešení chybějících tréninkových kapacit sportovních klubů novou halou,
popř. rekonstrukcí a úpravou stávajících objektů

O10 Výměna umělého trávníku fotbalového hřiště v areálu Na Sídlišti
O11 Rekonstrukce závlahového systému fotbalového hřiště Na Sídlišti

PO 2

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení STARZ
P 2.1 Údržba a rozvoj spravovaných sportovišť odpovídající současným trendům
poptávky (provoz, zázemí, WC, sprchy)
O12

Údržba a rozvoj volně přístupných veřejných „sportovních“ ploch/hřišť města

O13

Doplnění nezbytného vybavení sportovních zařízení
(ozvučení, časomíra, sedačky, osvětlení venkovních ploch, bezbariérovost)

P 2.2 Zefektivnění využití a propagace sportovních zařízení
O14 Efektivní poskytování sportovních zařízení pro veřejnost
(aktivní nabídka volných hodin - zveřejňování, přizpůsobení otevírací doby
ročním obdobím, využití prostoru pro sport ve Zpravodaji, na webu)
O15 Nastavení spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb
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PO 3

Podpora sportovních spolků
P 3.1 Pravidelné vyhlašování dotačních programů a poskytování individuálních
dotací (neorganizované, popř. zdravotně postižené)
O16 Dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit (podpora nájmů a činnosti mládeže)
O17 Dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit (podpora pořádání akcí se zapojením veřejnosti)
P 3.2 Podpora sportovních zařízení a spolků s vlastním majetkem
P 3.3 Podpora reprezentace města
O18 Řešení podpory dospělých
O19 Podpora zvyšování aktivní dětské, a především mládežnické členské základny
P 3.4 Nefinanční formy podpory a spolupráce
O20 Informování o dotačních programech, oceňování spolků a sportovců

PO 4

Neformální sportovní infrastruktura a aktivity
P 4.1 Rozvoj cyklostezek, turistických stezek a tras
O21 Zpracování studie rozvoje cyklostezek a cyklotras na území města
O22 Cyklostezka Nový Dražejov – Katovice
(páteřní Otavská cyklistická cesta)
O23 Cyklostezka Strakonice – Přešťovice
O24 Cyklostezka Strakonice – Slaník
O25 Značení cyklostezek a doprovodná infrastruktura
O26 Podpora vzniku a proznačení dalších turistických a naučných stezek
P 4.2 Sportovní trendy, řeka, letiště, aktivity
O27 Zkvalitňování služeb pro vodáckou turistiku s využitím potenciálu řeky Otavy
(kemp – vybavení, zázemí, zřízení půjčovny lodí a dalšího vybavení pro
rekreační vodní sporty)
O28 Rozšíření služeb a zázemí letiště v nabídce sportů a aktivit zaměřených
na mládež i pro sportovní aktivity široké veřejnosti
O29 Vybudování další trasy pro in-line
O30 Vznik nových atraktivit ve městě
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(plážový volejbal, lezecké stěny, běžecké trasy, rozhledna…)
O31 Rozvoj ubytovacích kapacit v blízkosti velkých sportovních areálů
O32 Rozvoj sportovišť v přirozeném přírodním prostředí a vytipování dalších
možností sportovního vyžití (např. lokalita Habeš, běžecké trasy)
P 4.3 Nesportující veřejnost, senioři, osoby s omezenou možností pohybu
O33 Realizace programu pro nesportující veřejnost
O34 Využití Informačního centra pro seniory
(příprava sportovních aktivit pro seniory a osoby s omezenou
možností pohybu)
O35 Koncipování programů pohybových aktivit pro seniory a osoby s omezenou
možností pohybu v zařízeních města (iniciace vzniku dobíjecí stanice
pro elektrokola)

PO 5

Propagace sportu a informovanost
P 5.1 Iniciativní činnost komise pro sport města Strakonice pro zvyšování kvality
a atraktivity aktivního života
O36 Zastoupení organizace STARZ v komisi pro sport
O37 Zastoupení žen a představitelů soukromého sektoru v komisi pro sport
P 5.2 Činnost odboru školství a cestovního ruchu MěÚ Strakonice
(dotace, zpravodaj)
P 5.3 Informovanost směrem k veřejnosti (web, zpravodaj, výlepové plochy)
P 5.4 Sport a škola
O38 Podpora školních sportovních klubů a kroužků
O39 Spolupráce škol se sportovními spolky
O40 Podpora odborné způsobilosti a kvality trenérů a učitelů TV
O41 Rozšiřování výuky TV
O42 Iniciování komunikace s krajským úřadem z důvodu absence krytých
sportovních zařízení středních škol
P 5.5 Spolupráce s ČUS a ostatními vrcholovými orgány (OFS, OS SHČMS …)
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