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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. 

Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat 

především z městských rozpočtů a na závěr provedené dotazníkové šetření týkající se právě 

podmínek pro pohybové aktivity. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že město Třebíč má na 

svoji rozlohu a počet obyvatel dobré podmínky pro sport a pohybové aktivity, lze tak soudit 

z množství sportovních zařízení a na základě zvyšující se částky na sport a investicí do 

sportovních zařízení. O kvalitních podmínkách také vypovídá 86 % pozitivních názorů na 

podmínky pro pohybové aktivity, které vyplynuly z dotazníkového šetření. 

Abstract 

This thesis deals with conditions for sport and physical activity in Trebic. The most important 

tools for processing the status quo analysis, comparison of data primarily from municipal 

budgets, and finally carried out a survey on the conditions of physical activity. Carried out the 

research, I found that the city of Trebic has on its size and population, good conditions for sport 

and physical activity, it can be judged from the number of sports facilities and based on 

increasing amounts on sport and investment in sports facilities. The quality conditions and also 

reflects 86% positive opinions on the conditions for physical activity that emerged from the 

survey. 
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Úvod a cíl 

V důsledku postupné popularizace a aktivního životního stylu jsou veřejností kladeny 

mnohem větší nároky na podmínky provozování pohybových aktivit. Proto se ve 

vyspělých zemích světa zpracovávají strategické plány na rozvoj sportu, ať už ve větším 

měřítku jako například celé Evropy nebo v menším měřítku jako jsou koncepce na rozvoj 

sportu v regionech. Je zajímavé v praxi pozorovat, jakým způsobem ovlivnily tyto 

dokumenty a zařazení sportu mezi významné ekonomické kategorie celkovou úroveň a 

různorodost možností vykonávat pohybové aktivity a podmínky pro jejich vykonávání. 

Cílem mé bakalářské práce je na základě dostupné literatury a výzkumného šetření 

zhodnotit podmínky pro sport a pohybové aktivity v Třebíči a nastínit další možnosti 

jejich rozvoje.  

Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímá, v jaké situaci se nachází podmínky pro sport 

v Třebíči.  

Stejně jako většina měst v České republice, má i město Třebíč vypracovaný koncept 

zabývající se rozvojem sportu ve městě, (Koncepce rozvoje sportu v Třebíči, 2015). Tento 

dokument udává, kolik finančních prostředků z daňových příjmů města bude přiděleno 

na rozvoj sportu a volnočasových aktivit a koncepci vytvoření materiálně technické 

základny a zařízení pro tělovýchovu a sport.  

V této práci, na základě inventarizace stávajících zařízení, informací z rozpočtů a 

informací získaných od pracovníků městského úřadu, zhodnotím současné podmínky pro 

sport a pohybové aktivity v Třebíči. Na základě vyhodnocených informací nastíním další 

příležitosti pro rozvoj podmínek pro sport a pohybové aktivity v Třebíči  

Metodika  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů použitých v části 

praktické a jsou zde vysvětleny teoretické poznatky z prostředí pohybových aktivit a 

sportu a ekonomických aspektů jako nezaměstnanost a SWOT analýza. Ke každé 

podkapitole je uvedené stručné vysvětlení. Teoretická část je zpracována na základě 

odborné literatury a webových stránek ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 
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Nejčastěji používané metody v práci jsou analýza, syntéza a komparace. Dále je v práci 

použito dotazování, pozorování a dotazníkové šetření. Všechny metody jsou podrobněji 

popsány v teoretické části práce. 
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1. Teoretická část 

Teoretická část se zabývá odbornou terminologií použitou při zpracování praktické části. 

1.1. Pohybové aktivity ve volném čase a sport  

Pohybová aktivita  

Pohybová aktivita je druh pohybu člověka, který je spojený se svalovou prací a zvýšením 

výdeje energie. Sportovní pohybová aktivita je charakterizována jako strukturované, 

specifické pohyby vykonávané podle pravidel, spojené s účastí v organizovaných 

sportovních soutěžích se snahou dosáhnout co nejvyššího výkonu. (Korvas, Kysel, 2013) 

Podstatná část obyvatel se zabývá právě pohybovými aktivitami ve volném čase, které 

mají nesoutěžní formu. Jedná se především o rekreační formy pohybových aktivit, které 

neprobíhají na stadionech či sportovištích a za účelem dosažení co nevyšších výkonů, ale 

především v přírodě a pro své vlastní potěšení. (Flemr, 2009) 

Výhody kvalitních podmínek pro sport a pohybové aktivity. 

Zdraví populace 

WHO již v roce 1946 definovala základní charakteristiku zdraví: „Zdraví je stav úplné 

tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Z mnoha 

studií je dokázáno, že sport je výborná prevence proti civilizačním chorobám a pozitivně 

působí nejen na fyzické zdraví, ale i na duševní pohodu. Znamená to, že jestli se bude i 

nadále dbát na rozvíjení sportu v regionech, bude klesat i výskyt civilizačních chorob a 

tím pádem vzniknou mnohem menší náklady na zdravotnickou péči. Podle Břízové 

(1995/6) se způsob života promítá až z 60 % do našeho zdraví (Korvas, Kysel, 2013) 

Vyšší zaměstnanost  

Protože sport sám o sobě v dnešní době není jen zábava, ale také byznys, je třeba brát 

ohled na to, že s rozvojem sportu v daném regionu bude klesat také nezaměstnanost, např. 

při výstavbě nové sportovní haly, či fitcentra je zapotřebí nových zaměstnanců. 

(Votoupal, 2014) 
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Větší výkonnost obyvatelstva (pracovníků) 

Jestliže zaměstnavatelé budou svým zaměstnancům umožňovat sportovní vyžití např. v 

rámci teambuildingu, budou jejich zaměstnanci odolnější a výkonnější v práci, tím pádem 

může firma jako celek dosahovat lepších výsledků. (Votoupal, 2014) 

Sociální kontakty 

Člověk je společenský tvor, který neustále vyhledává sociální kontakty, v dnešní době to 

je bohužel čím dál tím víc prostřednictvím internetu, avšak je potřeba si položit otázku, 

zdali to není tím, že lidé nemají takové možnosti sportovního vyžití v blízkosti jejich 

bydliště nebo zda nejsou špatně informováni o možnostech, které mají. (Votoupal, 2014) 

Volný čas  

Zda se jedná o činnost ve volném čase, je dáno nikoliv činností samou, ale tím, kdo ji 

vykonává. Volný čas můžeme tedy definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec 

nemá žádné povinnosti vůči sobě, ani druhým lidem, a v němž se pouze na základě svého 

vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, 

přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti. 

(Slepičková, 2000)  

Sport 

„Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím jiným nahradit“ Pierre 

de Coubertin, zakladatel moderních Olympijských her 

Slovo sport se odvozuje z latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, 

které znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Až v pozdější době se slovo sport začalo 

vztahovat k pohybovým aktivitám, které jsou charakterizovány zvláštní formou i 

obsahem, v nichž jsou vymezeny pravidla a prováděny soutěžní formou. Z toho vyplývá, 

že sport eliminuje slabší jedince a má selektivní charakter. Toto pojetí sportu je blízké 

zejména teoretikům sportu, avšak širší společnosti je bližší pojetí Klapky-Jeroma, sport 

jako pohybová aktivita ve volném čase. (Novotný, 2011). 

Sport jako moderní společenský fenomén se ve světě začal dostávat do popředí koncem 

19. století. V té době se projevoval pouze na amatérské úrovni, již nebyl výsadou 
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aristokracie a začal se rozšiřovat do širších vrstev obyvatelstva, protože byl ekonomice 

nenáročný jak na lidské, tak i ekonomické zdroje. Radikálnější proměna sportu nastává 

až ve druhé polovině 20. století. Dalo by se říci, že fenomén sportu je prostředí, kde 

probíhají tělocvičné aktivity lidí. Na základě fenoménu se velice rozvinula výroba 

sportovních potřeb, stavba speciálních sportovních zařízení, pořádá se mnoho 

sportovních akcí, a to jak na národní úrovni, tak i místního charakteru. Velké mezinárodní 

sportovní akce jsou prostřednictvím médií celosvětově sledovány obrovským množstvím 

lidí a díky tomu je sport celosvětově rozšířený (Novotný, 2011). 

V dnešní době se sport stal již dynamickým a rychle se rozvíjejícím hospodářským 

odvětvím, jež je úzce spjato přímými i nepřímými vztahy s ekonomikou a mají na sobě 

závislý vztah, tedy ekonomika vytváří příznivé podmínky pro rozvoj sportu a sport 

pomáhá rozvoji ekonomiky. Z údajů studie, která vznikla během rakouského 

předsednictví v roce 2006 a které jsou uvedeny v Bílé knize o sportu (2007), vyplývá, že 

sportovní odvětví tvořilo v roce 2004 3, 7 % HDP EU a pracovní místa ve výši 5, 4 % 

pracovní síly. 

Z výzkumu Novotný, a kol., 1990, byla pro tehdejší Československo zajímavá tato 

zjištění:  

- Asi 60 % populace si již uvědomovalo nedostatek pohybu ve svém způsobu života  

- Aktivně sportuje 4,4krát více mužů, než těch, kteří se o sport nezajímají vůbec.  

-  U žen je tento poměr 1,1krát vyšší  

- Celkem 79 % populace uznávalo nezbytnost sportu a cvičení pro udržení zdraví a 

tělesné kondice 

Dále se z výzkumu dalo Československo rozdělit na:  

- Aktivně cvičící a sportující – 35,6 % 

- Ti, co již necvičí a nesportují, ale řadu let se sportu věnovali – 36 % 

- Neaktivní, necvičící zájemci o sport (diváci, čtenáři) – 8 % 

- Nezajímající se o sport vůbec – 20 % (což je velice závratné číslo) (Novotný, a 

kol., 1990) 
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Srovnatelný s tímto výzkumem byl výzkum Slepičky (MŠMT, FTVS, UK, 2001), který 

zjistil, že po 10 letech nedošlo k výraznějším odchylkám oproti roku 1990/91. (Novotný, 

2011) 

Výsledky sociologického průzkumu uskutečněného v roce 1995 agenturou AMASIA 

prokázaly značnou diferenciaci zájmu občanů o aktivní sport. Vyplývá z něj, že přibližně 

1/3 lidí se věnuje sportu soustavně a dlouhodobě, 1/3 příležitostně a 1/3 nesportuje téměř 

vůbec. Přitom většina si význam sportu uvědomuje a mnozí z nich by se chtěli sportu 

soustavněji věnovat za předpokladu lepších podmínek. (usnesení vlády č. 17 ze dne 5. 1. 

2000) 

1.2. Podpora sportu v České republice  

V České republice je sport podporovaný především na třech úrovních, a to:  

- Stát  

- Kraj  

- Místní samospráva  

1.2.1. Základní dokumenty podpory pohybové aktivity v České 

republice: 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

- Vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a 

stanovuje úkoly ministerstev a jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. Definuje pojmy sport, sport pro 

všechny, a sportovní zařízení, přičemž pojem „sport“ dle tohoto zákona 

představuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované 

i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické 

kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech 

úrovní. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (2000, ve znění pozdějších předpisů) 

- Hovoří o ochraně a podpoře veřejného zdraví, která je dle tohoto zákona 

souhrnem činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a 

pracovních podmínek a měla by zabránit šíření infekčních a hromadně se 
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vyskytujících onemocnění, dále ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou 

prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a 

dozoru n jejich zachováním (Ministerstvo zdravotnictví, 2000) 

Národní program sportu pro všechny 

- Základním cílem národního programu sportu pro všechny v České republice je 

prostřednictvím změny hodnotové orientace občanů, rozvojem materiálně-

technické základy a rozšířením nabídky tělovýchovných a sportovních zařízení 

postupně změnit podmínky pro celoživotní aktivní využívání všech forem 

pohybových aktivit a sportu u co největšího počtu občanů v české republice.  

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro 

všechny v 21. století 

- Dokument ze zdravotnického hlediska koncepčně řeší v různých cílech 

problematiku pohybových aktivit u různých věkových a sociálních skupin 

s důrazem na mládež a populaci seniorů. Zásadním cílem z hlediska pohybových 

aktivit je zdravější životní styl. 

1.2.2. Komunální rekreace 

Komunální rekreaci lze chápat jako systémové řešení organizace a řízení volnočasových 

aktivit na určitém území či regionu. (Dohnal, 2002) 

Cílem komunální rekreace je vytvoření podmínek pro soustavné dlouhodobé formování 

zdravého a pozitivně orientovaného životního stylu různých věkových kategorií a 

sociálních skupin populace. Další úkoly jsou tvorba podmínek pro organizaci a řízení 

koncepce komunální rekreace na všech úrovních státní správy a samosprávy. (Dohnal, 

2002) 

Zvyšující se potřeba vzniku koncepce a systému komunální rekreace je zaviněna 

především těmito faktory:  

- zkracování pracovní doby a nárůst volného času 
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- růst počtu nezaměstnaných a vzrůstající potřeba řešit tento problém náhradním 

programem – smysluplná náplň neočekávaně vzniklého volného času a nárůst 

nových pracovních příležitostí ve službách; 

- obrana (prevence) proti složitostem moderního světa, které vedou k růstu 

kriminálního jednání, jehož se členové společnosti (včetně dětí) stávají objektem, 

ale i subjektem; 

- využití tělocvičné aktivity jako prevence v oblasti péče o individuální zdraví 

každého člověka; 

- rozvíjení lidské kvality každého občana prostřednictvím obsahu pozitivně 

orientovaných volnočasových aktivit; 

- umožnění dobrovolné, aktivní účasti široké veřejnosti na řešení volnočasové 

problematiky a z toho plynoucí rozvoj demokratického chápání společnosti; 

- vytvoření funkčního systému řízení volnočasových aktivit na základě osa stát – 

region – obec; 

- potřeba sjednotit podmínky našeho státu s podmínkami a požadavky Evropské 

unie v oblastech dané problematiky. (Dohnal, 2002) 

1.3. Zaměření dotační politiky na tělovýchovu a sport z 

úrovně krajů 

Jednotlivé kraje v České republice nemají stanovena jednotná pravidla, ani vzájemně 

koordinovanou dotační politiku v oblasti tělovýchovy a sportu. Většina krajů však 

zpracovává nebo již má zpracovanou koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu, ve které je 

většinou navržená grantová politika podpory pro subjekty tělovýchovného hnutí a 

volnočasové pohybové aktivity obyvatelstva. Nová grantová politika je tematicky 

zaměřena na šest základních oblastí: 

- Dotace provozních potřeb organizace tělesné výchovy 

- Budování infrastruktury tělovýchovy a sportu 

- Rozvoj lidských zdrojů v oblasti tělovýchovy a sportu 

- Propagace tělovýchovy a sportu 

- Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

- Podpora reprezentace a mezinárodní spolupráce (Novotný, Hobza, 2008) 
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K žádostem o poskytování dotací je zpravidla zpracován manuál. 

Dotace na tělovýchovu a sport z místních rozpočtů měst a obcí 

Na úrovni komunit jsou zpracovávány komplexnější koncepce pro oblast sportu a 

tělovýchovy v návaznosti na občanské potřeby, nutné zdroje, rozsah a stav majetku 

v obecním vlastnictví. V nově navrhovaných koncepčních materiálech „Rozvoje sportu a 

tělovýchovy“ se vychází z analýzy potřeb obyvatelstva a stavu současné materiálně 

technické základny sportu a tělovýchovy. Navrhované koncepce jsou zpracovávány v 

návaznosti na rozhodující rozvojové programy a prostřednictvím akčního plánu a 

harmonogramu konkretizovány, včetně finančních limitů a cílené grantové politiky 

(Novotný, Hobza, 2008).  

V současné době lze především na místní úrovni sledovat tyto tendence grantové 

politiky (Novotný, Hobza, 2008): 

- Tendence k významné podpoře vlastních, municipálních zařízení sportu a zařízení pro 

volný čas 

- Orientace na pohybové a rekreační potřeby a aktivity místního obyvatelstva 

- Tradiční podpora spolkového sportovního a tělovýchovného hnutí 

(Novotný, Hobza, 2008). 

1.4. Město Třebíč 

Z údajů uvedených ve Strategickém plánu města Třebíče pro období 2015 – 2019 jsou 

známy následující informace. Město Třebíč se nachází na Vysočině a leží na řece Jihlavě. 

Na celkové ploše 5 760 ha zde žije 36 880 obyvatel, převažují ženy. Počet obyvatel v 

předproduktivním věku převyšuje počet osob v poproduktivním věku, největší podíl na 

obyvatelstvu mají občané produktivního věku, tj. od 15 do 64 let. Město leží na 

významných silničních i železničních tazích, v blízkosti se nachází také dálnice D1 z Brna 

do Prahy. Pro občany je k dispozici síť školských, zdravotnických, volnočasových i 

sociálních zařízení. Město je napojeno také na technickou infrastrukturu.  
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Téměř celé území kraje Vysočina se nachází v geomorfologické oblasti Českomoravská 

vrchovina, celku Jevišovská pahorkatina a podcelku Jaroměřická kotlina. Jeho území je 

tak ve srovnání s ostatními kraji ČR jedním z nejvíce homogenních krajinných typů. 

(Podhránský, Januš, Lafek a kol., 2008) 

1.4.1. Obyvatelstvo Třebíče 

Ve srovnání posledních let dochází ke snížení počtu obyvatel v Třebíči (ve srovnání let 

2004 a 2014 o 1 835 osob). Na struktuře obyvatel se podílí více žen než mužů (51,6 % 

obyvatel). Podíl osob v předproduktivním roce (tj. do 15 let) se snižuje, naopak se zvyšuje 

počet osob ve věku poproduktivním (65 let a více). Město vykazuje vysoký podíl obyvatel 

s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Největší podíl obyvatel má střední vzdělání 

(s maturitou i bez) a vyšší odborné včetně nástavbového. Počet obyvatel, kteří se odstěhují 

z města (742 obyvatel v roce 2014), převyšuje počet osob, které se do města stěhují (490). 

Počet narozených (365 osob v roce 2014) převyšuje počet zemřelých (335). V prosinci 

2014 činila míra nezaměstnanosti 9,3 % ve městě, tj. méně než je okresní úroveň (9,6), 

ale vyšší než krajská (7,4) a republiková (7,5) úroveň. 

Podle dotazníku, který v roce 2014 provedla městská radnice a zveřejnila ho ve 

Strategickém plánu města Třebíče pro období 2015 - 2019 je zřejmé, že jako největší 

problém, který má za následek odchod obyvatel z města, vnímají občané málo pracovních 

příležitostí. Jako další problém občané vnímají dopravní situaci ve městě a absenci 

obchvatu města. Jako klady města občané vnímají přírodu, památky, lékařskou péči nebo 

nízkou kriminalitu. Dále z tohoto dotazníku vyplynulo, že 17% lidí bere jako přednost 

možnost sportování ve městě (z 1389 odpovědí) 

1.4.2. Zaměstnanost obyvatelů Třebíče 

Nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí je jedním z největších nedostatků 

Třebíče. Konkrétně z výše uvedeného dotazníku vyplývá, že 86 % dotazovaných obyvatel 

považuje nedostatek pracovních příležitostí jako největší nedostatek (z 1393 odpovědí). 

V prosince roku 2014 byla v Třebíči nezaměstnanost 9,6 %, což je o asi 2 % více, než je 

republiková úroveň (7,5 %). 
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1.4.3. financování projektových záměrů města 

Projekty na rozvoj města (nejenom sportu a pohybových aktivit) mohou být financovány 

z následujících zdrojů:  

a) Státní rozpočet České republiky 

b) Rozpočet kraje Vysočina 

c) Rozpočet města Třebíče 

d) Ostatní rozpočty jednotlivých implementujících subjektů 

e) Strukturální a jiné fondy EU 

f) Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

1.5. Grant 

Finanční částka poskytnutá z rozpočtu města žadateli (předkladateli projektu) Základním 

principem je možnost odstartovat projekt a nemuset vracet prostředky  

Grantový systém  

Finanční nástroj města. Cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., které 

přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel. (Černá, 2015) 

Grantový program  

Stanovuje formu a zaměření podpory dle daných prioritních oblastí rozvoje města a 

ekonomických podmínek vyplývajících z rozpočtu města na daný rok. (Černá, 2015) 

1.6. Dotace 

Forma poskytnutí určité sumy finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu. 

Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel. Neexistuje přesná hranice mezi dotací a 

grantem. Hlavní rozdíl je přesnější účelovost a specifika grantu oproti dotaci. Obecně je 

program nazýván dotací, pokud spolufinancuje podíl 80 a více % investičních nákladů 

projektu. Pojmy dotace a grant bývají často významově zaměňovány 

(DOTACEonline.cz, 2014). 
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Typy dotací 

Rozlišujeme dva druhy dotací:  

- Dotace na činnosti, které se vykonávají za stát (např. dotace na školství, na mzdové 

prostředky pro zaměstnance, na činnosti výkonů státní správy …) 

- Nenárokové dotace, o které se musí žádat (např. dotace ze Státního fondu rozvoje nebo 

ze Státního fondu životního prostředí), (DOTACEonline.cz, 2014). 

Grantový systém města 

Finanční nástroj města, jehož cílem je podpořit zajímavé aktivity, projekty, akce apod., 

které přispívají k rozvoji města a zlepšení kvality života obyvatel. 

Grantový program města 

Stanovuje formu a zaměření podpory dle daných prioritních oblastí rozvoje města a 

ekonomických podmínek vyplývajících z rozpočtu města na daný rok v souladu s pravidly 

grantového systému. Na přiznání grantu není právní nárok. 

1.6.1. Sport jako ekonomická kategorie 

Jak se sport postupně vyvíjel, vydobyl si velký význam v ekonomickém odvětví. Z 

původního trávení volného času se stalo obrovské obchodní odvětví, ze kterého vznikají 

příjmy a výdaje. Předchozí věta se nevztahuje pouze na vrcholový sport, ale například trh 

se sportovním zbožím, a to i pro rekreační využití. 

1.6.2. Sponzorování ve sportu 

Jedná se o partnerský vztah mezi sportem a podnikem či firmou. Sponzoring je jedním z 

nejdůležitějších prostředků, které slouží k získání dostatečných finančních zdrojů, darů, 

produktů či služeb. O sponzoring se nejedná pouze v souvislosti se sportem, ač zde je 

pravděpodobně nejrozšířenější, zasahuje i do kulturní, vědecké či charitativní oblasti. Je 

třeba odlišovat různé formy podpor: (DAŇHELOVÁ, 2005) 

- Sponzorství – poskytnutí příspěvku, za který sponzor očekává protislužbu 

- Dárcovství – poskytnutí daru, bez očekávání protislužby 
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- Nadační činnost – podpora nadačních cílů 

- Mecenášství – opakované poskytování příspěvku bez očekávání protislužby 

(DAŇHELOVÁ, 2005) 

1.6.3. SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejvyužívanějších metod analýzy. Je často využívaným 

nástrojem pro získání informací pro plánování. SWOT je zkratka anglických slov  

Strenghts (silné stránky, přednosti) – pozitivní vnitřní podmínky, které by měly pomoci 

při dosahování cílů 

Weakness (slabé stránky, nedostatky) – vnitřní podmínky, které brání nebo by mohly 

bránit v dosažení cílů 

Oportunities (příležitosti) – současné nebo budoucí vnější podmínky v prostředí, které 

jsou příznivé pro dosažení cílů 

Threats (hrozby) – současné nebo budoucí vnější podmínky, které jsou pro dosahování 

cílů nepříznivé. 

SWOT analýza se dá využít v mnoha odvětvích, například v marketingu nebo při tvorbě 

politik. 

Se SWOT analýzou lze pracovat několika způsoby (podrobněji viz. Šuleř, 1993; Potůček, 

2006) Lze si všímat jednotlivých kvadrantů – silných stránek a možnosti jejich rozvoje, 

slabých stránek a možnosti jejich zlepšení, příležitosti a jak je využít, hrozeb a jak ji 

předejít. Lze sledovat shodu vnějších příležitostí s vnitřními silnými stránkami. Lze 

sledovat, jak vnitřní slabé stánky neumožňují využít vnější příležitosti. Vnější hrozba 

„zapadá“ do vnitřní slabé stránky – toto může ohrozit celou oblast a je nutné na to brát 

ohledy při řízení rizik. 

Někdy může vnější hrozba poškodit silné stránky – tím může být organizace oslabena, 

také je na to potřeba pamatovat při řízení rizik. 
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1.6.4. Metody  

Analýza potřeb uživatelů 

Analýza potřeb uživatelů by měla přinést informaci o tom, jak vidí současný stav (např. 

sportu v regionu) sami uživatelé těchto služeb (občané daného regionu), co jim vyhovuje 

nebo co jim naopak nevyhovuje. Sama analýza potřeb uživatelů je velice potřebná, 

protože jestliže se nebude provádět analýza potřeb těch, kteří služby využívají, nemůže 

docházet k optimálnímu rozvoji dané služby (sportu). Analýzy potřeb uživatelů se 

provádí především dotazníkovým šetřením. 

Analýza 

Jedná se o rozbor, rozklad zkoumaného objektu na menší dílčí části, které jsou dále 

zkoumány. Předpokládá, že v každém jevu je určitý systém a platí v něm ustálené 

zákonitosti fungování systému. Proto analýza umožňuje odhalovat různé vlastnosti jevů 

a procesů. Analýza dokáže oddělit podstatné od nepodstatného. Prolíná se průběhem 

kvalitativního výzkumu a je neoddělitelnou součástí každého jejího jednotlivého kroku. 

Analýza spolu se syntézou patří mezi základní a nejpoužívanější vědecké metody 

(Lorenc, 2014). 

Syntéza 

Jde o spojení poznatků získaných analytickými metodami v celek.  Syntéza je základem 

pro pochopení souvislosti jevů. Vede k objasňování nových nebo dříve nedefinovaných 

vztahů a zákonitostí (Lorenc, 2014). 

Pozorování 

Je základem jakékoli výzkumné metody. Jde o záměrné a plánovité sledování určitých 

jevů a zákonitostí. Výsledkem je nejen popis skutečnosti, ale i vysvětlení skutečnosti 

(Lorenc, 2014). 

Komparace 

Jde o srovnávání či přirovnávání, na jehož základě lze vyvozovat závěry o vlastnostech 

objektů či procesů. Je základní metodou hodnocení, srovnávací metody lze využít jak při 

získávání poznatků, tak při jejich zpracovávání (Lorenc, 2014). 
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Dotazování  

Dotazování se dělí zejména na: 

- Dotazování ústní 

o Pro zjištění informací hlubšího charakteru.  

o Výhodou je blízký kontakt s dotazovaným, možnost reakce 

na bezprostřední skutečnosti 

o Nevýhodou je časová a finanční náročnost 

- Dotazování písemné 

o Jedná se o dotazník či anketu 

o Výhodou je finanční nenáročnost, rychlost 

o Nevýhoda je nemožnost kontroly podmínek vyplnění a nižší návratnost 

tohoto nástroje 

- Dotazování elektronické či telefonické 

o Prostřednictvím elektronické pošty či dotazníků cíleně umístěných 

na internetových stránkách  

(Lorenc, 2014) 

1.6.5. Techniky sběru dat  

Technika sběru dat se dělí na dvě části, a to metoda marketingového výzkumu v terénu a 

metoda marketingového výzkumu „od stolu“. Základní techniky sběru dat jsou především 

osobní dotazování, telefonické dotazování, elektronické dotazování a pozorování. Každá 

z těchto metod je vázaná na určité podmínky (Příbová, 1996). 

Výběr metody závisí na několika: 

- účel a cíl výzkumu – rozhoduje o množství, kvalitě a míře zobecnění údajů,  

- charakter zkoumané problematiky – určuje míru dostupnosti údajů,  

- vlastnictví zdrojů- možnosti časové, finanční a lidské 

(Kozel, 2005)  
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 Elektronické dotazování  

V současné době nejvyužívanější metoda dotazování. Je lehká, rychlá a finančně poměrně 

nenáročná. Výsledky se dají lehce a přehledně zpracovat, bohužel však může dojít ke 

zkreslení výsledků, protože není přesně jasné, kdo při vyplňování dotazníku seděl u 

počítače a zda správně pochopil otázku (Vysekalová, 2007).  

 Osobní dotazování  

Je poměrně přesné, ale časově a finančně náročné. Nemělo by docházet k nepochopení 

otázky, protože tazatel může svoji otázku více upřesnit. U této metody je velice náročné 

oslovit velké množství lidí, proto se hodí více pro menší výzkumy (Machková, 2006).  

 Telefonické dotazování  

Je poměrně finančně nenáročné a rychlost provedení je poměrně velká. I zde může dojít 

k upřesnění dotazu, ovšem kontakt s dotazovanými není příliš těsný, proto je třeba brát 

tyto odpovědi s rezervou (Machková, 2006).  

 Písemné dotazování  

Oproti elektronickému dotazování je tato metoda v současné době na sestupu, protože 

málokdo je ochotný vyplnit dotazník a ještě ho na vlastní náklady zaslat zpět. 

Vyhodnocení takového výzkumu je značně administrativně náročné a finanční i časová 

náročnost je vysoká, proto se již v dnešní době téměř nevyskytuje (Vysekalová, 2007).  

 Metoda pozorování  

Tato metoda vychází z pozorování, analyzování a sledování prostředí kolem daného 

člověka, který pak na základě vypozorovaných poznatků vyvodí určité závěry. Tato 

metoda je využívána tam, kde jsou potřeba údaje evidenčního typu. Charakteristické je, 

že probíhá bez aktivní účasti pozorovaného (Přibová, 1996). 

1.6.6. Nezaměstnanost  

Nezaměstnaní jsou lidé bez placené práce, kteří aktivně hledají práci a jsou připraveni 

k nástupu do ní. Ti, jež nesplňují alespoň jednu z výše uvedených podmínek, jsou již 

zaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní. (Paulík, 2008) 
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Obyvatelstvo rozdělujeme na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Někteří lidé 

o práci nemají zájem, jedná se např. o lidi samostatně výdělečné. Nezaměstnanost je 

tvořena na základě poptávky po práci. Obyvatelstvo v produktivním věku je rozděleno 

do tří skupin: (Vlček, 2009) 

- Zaměstnaní – pracující lidé 

- Nezaměstnaní – nepracující lidé, kteří aktivně hledají práci 

- Ekonomicky neaktivní – studenti, invalidé, ženy v domácnosti. Nehledají práci 

(Vlček, 2009) 
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2. Analýza 

V praktické části se budu zabývat analýzou podmínek pro sport a pohybové aktivity 

v Třebíči. V první části se zaměřím na Koncepci podpory sportu a volnočasových aktivit 

ve městě Třebíči. V druhé části porovnám finanční stránku podpory sportu pomocí 

městských rozpočtů.  Následně rozeberu projekty města, zaměřím se především na jejich 

dopad na podmínky pro sport a pohybové aktivity a v poslední části vyhodnotím 

dotazníkové šetření týkající se podmínek pro sport a pohybové aktivity.  

2.1. Sportoviště a stadiony v Třebíči 

Tabulka 1 Outdoorové sportoviště v majetku města  

Sportoviště Sporty Využití dle ČUS 

(počet členů klubu) 

Sportovní areál města 

Třebíč – TJ Spartak Třebíč  

Atletika, fotbalové hřiště, 

sportovní hala  

500 

Sportovní stadion TJ Sokol 

Třebíč 

Atletika, fotbalové hřiště 

sportovní hala, nohejbalové 

hřiště  

95 

Baseballové hřiště Na 

Hvězdě a hřiště u rybníka 

Zámiš baseballového týmu 

Třebíč Nuclears (není 

v majetku města, ale město 

přispívá poměrnou částí 

z rozpočtu) 

Baseball – Českomoravská 

liga baseballu  

317 

Tenisové kurty u nemocnice 

– 8 tenisových dvorců  

Tenis  357 

Petanqueové hřiště  petanque 30 

Fotbalový stadion HFK 

Třebíč  

Fotbal – Morvskoslezská 

fotbalová divize, sk. D (4. 

nejvyšší soutěž) 

1230 

Hokejbalový stadion HBC 

Slza Třebíč  

Hokejbal  45 

Říční lázně Polanka – 

sezónní provoz  

Letní koupaliště – 3 bazény, 

tobogán, minigolf 

Údaje nejsou známy 
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Tabulka 2 Indoorové sporotviště v majetku města  

Sportoviště  Sporty  Využití dle ČUS 

(počet členů klubu) 

Zimní stadion – Mann + 

Hummel Arena 

Hokej – o roku 1997 1. 

hokejová liga  

875 

Víceúčelová hala TJ OA 

Třebíč  

- Florbal  

- Volejbal 

- 321 

- 43 

Tenisová hala  Tenis  357 

Aquapark laguna  Plavání  276 

Sportovní hala Leopolda 

Pokorného  

- Basketbal  

- Kuželky  

- Taekwon-do 

- Řecko-římský 

zápas 

- 54 

- 94 

- 45 

- 11 

 

Ve městě se také nachází školní hřiště, která jsou především využívána pro tělovýchovu 

žáků a školní akce.  

Tabulka 3 Komerční sportoviště 

Sportoviště Sporty Využití (za týden) 

Posilovny  - Octagon  

- Bílý králík (2 

pobočky) 

- Factory gym  

- Dukovanská  

- 910 

- 780 

 

- 850 

- Není známo 

 

Bowling - U kmotra  

- Koule  

- Znojemka  

- Don  

Údaje nejsou známy  

Badmintonová a squashová 

hala  

Badminton, squash  100 

U výše uvedených komerčních sportovišť nejsou známy přesné údaje o návštěvnosti, 

proto jsou uvedeny údaje orientační nebo žádné. 
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Volné přístupná sportoviště  

Skatepark a bikepark, in-line dráha. Protože jsou tato sportoviště volně přístupná bez 

jakýchkoliv omezení, je velice složité odhadnout návštěvnost těchto sportovišť. 

2.2. Struktura podpory sportu ve městě 

Město Třebíč se podílí na financování sportu a sportovních zařízení. Město chce 

podporovat sportovní aktivity ve městě, chce občanům maximálně zpřístupnit sport ve 

všech formách a uznává svoji zodpovědnost v podpoře sportu formou finančního 

spolupodílu a vytvářením vhodných podmínek na základě koncipování sportovní 

politiky. Podpora sportu patří mezi priority města Třebíče. Sport patří mezi hlavní 

nástroje v prosazování strategických priorit města, kterými jsou projekty Grantového 

systému města Třebíče. Sport je také nástrojem pro propagaci města, která slouží pro další 

rozvoj cestovního ruchu, který je klíčivou oblastí rozvoje města (Heřman, Pacal, 2011). 

Cílové oblasti podpory 

1) Volnočasové aktivity dětí, mládeže a obyvatel města. 

2) Výkonnostní sport (sportovní oddíly) 

3) Prioritní sporty a nadstandardní reprezentace města 

4) Konkrétní sportovní akce 

5) Provoz a údržba sportovních zařízení v majetku města 

6) Investice do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení. (Heřman, Pacal, 

2013). 

V roce 2015 byla do Strategického plánu přidána další prioritní osa, místo 

původních 3 jsou v současné době ve strategickém plánu celkem 4 prioritní osy, a 

to:  

Strategický plán města Třebíče je rozdělený do 3 prioritních os: 

Prioritní osa A – Kvalita života  

Prioritní osa B – Podnikání a zaměstnanost 

Prioritní osa C – Veřejná infrastruktura  
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Prioritní osa D – Management, marketing a VS 

Každá prioritní osa má podkategorie (např. A1, D3, atd.) které konkretizují dané aktivity.  

Pro účely této práce se budu podrobněji zabývat především prioritní osou  A3, která se 

zabývá vytvořením vhodných podmínek občanům města pro aktivní trávení volného času. 

Snahou prioritní osy A3 je především zkvalitnění životního stylu a spokojenost občanů.  

Pro naplnění tohoto strategického cíle je třeba provést tato opatření:  

A3.1 – Prohloubit spolupráci s organizacemi zajišťující volnočasovou činnost pro děti i 

dospělé. 

A3.2 – Budovat novou a rekonstruovat stávající infastrukturu pro volnočasové aktivity 

obyvatel města. 

Snahou prioritní osy B3 je především zajistit kvalitní podmínky pro realizaci kulturních 

a sportovních aktivit. Zahrnuje rekonstrukci a modernizaci stávajících sportovišť a ploch 

a popřípadě výstavbu nových. Dále do této roviny patří rekonstrukce, modernizace nebo 

výstavba technické a dopravní infrastruktury související se sportovišti. Do této prioritní 

osy lze zahrnout i další volnočasové aktivity určené občanům všech kategorií 

Oproti strategickému plánu z roku 2013 již není do Strategického plánu města Třebíče 

zahrnuta podpora sportovních organizací a sportu. Nicméně sport je i nadále podporován 

na základě Koncepce rozvoje sportu a v prioritních osách Strategického plánu byl 

nahrazen rozvojem aktivního trávení volného času obecně.  

Město Třebíč tedy zahrnuje zkvalitňování pohybových a volnočasových aktivit do 

dlouhodobých strategických plánů rozvoje města, což má za následek zvyšující se kvalitu 

podmínek pro provozování těchto aktivit 

2.3. Financování sportu v Třebíči 

Na podporu sportu byla potvrzena alokace finančních příspěvků ve výši 3,82 % daňových 

příjmů města, která se rozděluje do následujících oblastí:  
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1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a obyvatel města 

Předmětem jsou veškeré volnočasové sportovní aktivity. Město se soustředí na vytvoření 

vhodných podmínek a finančně se spolupodílí na podporu volnočasových sportovních 

aktivit v rámci Grantového systému města Třebíče. Celková výše podpory činí 0,21 % 

daňových příjmů města (Heřman, Pacal, 2013). 

2. Sportovní oddíly 

Podpora výkonnostního sportu je formou příspěvků na činnost. Při rozdělování financí se 

vychází ze dvou kritérií, a to: 

Finanční náročnost daného sportu  

 Je popsána v Bodovém ohodnocení náročnosti sportů (materiál ČUS v platném znění). 

Podle počtu členů sportovního oddílu 

Finanční prostředky jsou každoročně rozdělovány na základě žádostí oddílů, které 

informují o předmětu činnosti a počtu aktivních členů. Výše podpory je na základě 

výpočtu uvedeného v Metodice pro výpočet příspěvku pro sportovní oddíly. Celková výše 

podpory činí 0,21 % daňových příjmů města (Heřman, Pacal, 2013). 

3. Prioritní sporty a nadstandardní reprezentace města  

Prioritní sporty - Sporty, které mají ze strategického hlediska nadstandardní přínos 

pro město, a to především z pohledu 

- Propagace města 

- Počtu aktivních členů 

- Návštěvnosti na sportovních akcích 

Město má stanovený příspěvek pro prioritní sporty jako procento z rozpočtu. Podmínkou 

pro přidělení finančních prostředků je: 

- Účast v konkrétní soutěži 

- Systematická výchova vlastních odchovanců v žákovských a mládežnických 

kategoriích 
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- Návštěvnost sportovních akcí 

Prioritní sporty jsou rozděleny do dvou kategorií. Podle kategorie se určí procentuální 

částka z daňových příjmů města na podporu daného sportu. 

Do 1. kategorie spadají sporty hrající na výkonnostní úrovni, sporty s výrazným dopadem 

jejich činnosti na propagaci a reprezentaci města, se širokou členskou základnou 

v mládežnických kategoriích a se širokým diváckým zájmem 

Do 2. kategorie spadají sporty, které z většiny také plní výše uvedená kritéria 

1. kategorie  

- Hokej – 65 % (tato částka odpovídá asi 2,08 % daňových příjmů města 

z celkových 3,82 % alokovaných na sport)  

2. kategorie  

- Atletika – 8 % 

- Baseball – 7,5 % 

- Florbal – 3 % 

- Sportovní gymnastika – 4 % 

Celková výše podpory činí 3,20 % daňových příjmů města (z celkové výše na podporu 

sportu 3,82 %).  

Nadstandardní reprezentace města  

Jedná se o každoroční odměnění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů, kteří 

v uplynulém roce reprezentovali město. Ocenění navrhuje komise pro volnočasové 

aktivity rady města. Předmětem ocenění jsou nadstandardní sportovní výkony či umístění 

na soutěžích. Také jsou oceňováni dlouholetí sportovní funkcionáři za jejich celoživotní 

přínos pro rozvoj sportu v Třebíči. Celková výše podpory činí 0,06 % daňových příjmů 

města na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů (Heřman, Pacal, 2013). 
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4. Konkrétní sportovní akce 

Město také podporuje pořádání sportovních akcí, které podporují propagaci města. Jedná 

se o sportovní akce, kde se třebíčské kluby pořadatelsky podílejí na mistrovství ČR, 

Evropy či světa nebo jiné akce s neregionálním významem. O přidělení finanční podpory 

na danou akci rozhoduje Zastupitelstvo města Třebíče v procesu přípravy a schvalování 

rozpočtu města. Celková výše podpory činí 0,14 % daňových příjmů města. (Heřman, 

Pacal, 2013) 

5. Provoz a údržba sportovních zařízení 

Příspěvek na základě výsledku hospodaření, tzn., že příspěvek města je rozdíl mezi 

skutečnými náklady a výnosy spojenými s provozem daného zařízení. 

6. Investice do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení 

Investice do sportovních zařízení v majetku města má na starost Odbor rozvoje a investic 

a musí být v souladu se strategickými prioritami města (Heřman, Pacal 2013). 

Výše uvedené daňové příjmy města vychází z daňových příjmů, specifikovaných 

v zákoně o rozpočtovém určení daní (č. 243/2000 Sb.). Jedná se především o následující 

položky rozpočtu: 

- 1111 – daň z příjmu FO ze ZČ 

- 1112 – daň z příjmu OSVČ 

- 1113 – daň z příjmů FO vybírané srážkou  

- 1121 – daň z příjmu právnických osob 

- 1211 – DPH  

- 1511 – daň z nemovitosti  

Z toho vyplývá, že čím lepší je ekonomická situace města, tím více finančních prostředků 

je možno alokovat na podporu sportu. 
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Tabulka 4 Daňové příjmy pro základ rozdělování financí do sportu 2014 (v tis. Kč) 

Položka Název Schváleno 2014 

1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 75 000  

1112 Daň z příjmů OSVČ 9 800 

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou  8 900 

1121 Daň z příjmů právnických osob 79 000 

1211 Daň z přidané hodnoty 170 000 

1511 Daň z nemovitosti 18 000 

 Celkem  360 700 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že částka pro výpočet výše příspěvku pro sport a pohybové 

aktivity v roce 2014 činila 360 700 Kč. Je-li tedy na sport alokována částka ve výši 3,82 

% z výše uvedených daňových příjmů města, činí tato částka v roce 2014 necelých 13,8 

mil Kč. 

Tabulka 5 Daňové příjmy pro základ rozdělování financí do sportu 2015 (v tis. Kč) 

Položka Název Schváleno 2015 

1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 79 000 

1112 Daň z příjmů OSVČ 7 000 

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou  7 500 

1121 Daň z příjmů právnických osob 80 000 

1211 Daň z přidané hodnoty 178 000 

1511 Daň z nemovitosti 18 000 

 Celkem  369 500 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že částka pro výpočet výše příspěvku pro sport a pohybové 

aktivity v roce 2015 činila 369 500 Kč. Konkrétně bylo v roce 2015 na sport alokováno 

asi 14,1 mil Kč. 

Tabulka 6 Plánované daňové příjmy pro základ rozdělování financí do sportu 2016 (v tis. Kč) 

Položka Název Schváleno 2016 

1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 81 000 

1112 Daň z příjmů OSVČ 9 000 

1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou  7 500 

1121 Daň z příjmů právnických osob 88 000 

1211 Daň z přidané hodnoty 180 000 

1511 Daň z nemovitosti 18 000 

 Celkem 383 500 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že částka pro výpočet výše příspěvku pro sport a pohybové 

aktivity v roce 2016 bude činit 383 500 Kč. V roce 2016 je tedy plánovaná alokovaná 

částka asi 14,6 mil Kč.  
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V roce 2013 byly daňové příjmy 371 055 tis. Kč, v roce 2016 jsou plánované příjmy 

383 500, nejnižší příjmy v období 2013 – 2016 město dosáhlo v roce 2014, a to 360 700 

tis. Kč. Z toho vyplývá, že město má vzrůstající příjmy a s tím související lepší 

ekonomickou situaci. Jsou-li daňové příjmy města vyšší, je k dispozici více peněžních 

prostředků pro zlepšení podmínek pro sport a pohybové aktivity.  

 

Graf 1 Daňové příjmy pro základ rozdělování financí do sportu 

Na grafu č. 1 lze přehledně vidět, že daňové příjmy města neustále rostou. Jelikož výše 

příspěvků na sport a pohybové aktivity se odvíjí právě od těchto daňových příjmů, lze 

říci, že výše příspěvků bude v roce 2016 vyšší než v letech 2014 a 2015. 

 

2.3.1. Rozpočty města  

V této kapitole se budu zabývat podrobným analyzováním rozpočtů města na sport a 

pohybové aktivity v letech 2014 – 2016. 

Rozpočet města je rozdělený na 2 části, a to: 

- Rozpočet na provoz 

- Rozpočet na investice 

Tabulka 7 provozní rozpočet města v roce 2014 (v tis. Kč) 

Provoz Příjmy 490 979 

Výdaje  421 658 

Rozdíl 69 321 
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Tabulka 8 investiční rozpočet města v roce 2014 (v tis. Kč) 

Investice Příjmy 8 800 

Výdaje 132 621  

Rozdíl  -123 821 

 

Tabulka 9 Provozní výdaje na sportovní zařízení v majetku města v roce 2014 (v tis. Kč) 

Orj Pol Název Částka 

30  Odbor správy majetku a investic   

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 18 960 

  - Bazén Polanka 505 

  - Bazén Hájek 7 768 

  - Sportovní hala L. Pokorného 1160 

  - Zimní stadion 5 821 

  - Fotbalový stadion za nemocnicí 1596 

  - TJ Spartak – Manž. Curieových 2 110 

 3421 Letní tábor Skřipina – opravy  80 

31  Oddělení investic  

 3412 Dostavba Laguny 29 

70    

 3421 DDM Třebíč 1 000 

80  Odbor komunálních služeb   

 3412 Opravy a udržování – hřiště na míčové hry  50 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  565 

90  Odbor finanční   

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 841 

  - Pořádání mistrovství  300 

  - Příspěvky pro sportovní a volnočasové 

organizace  

700 

  - Sportovní gymnastika 433 

  - Baseball 812 

  - Baseball – provoz areálu Na Hvězdě 1 067 

  - Florbal 324 

  - Fotbal 974 

  - Hokej 7 036 

  - Atletika 866 

  - Fotbal – fotbalová škola  379 

  - Příspěvek na volnočasové aktivity /GP/ 850 

  - Příspěvek ocenění sportovců /GP/ 100 

  Celkem    34 525 

Provozní výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2014 činily 34 525 tis Kč, což činí 

8,2 % z celkových provozních výdajů v roce 2014. 
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Tabulka 10 Investiční výdaje na sport 2014 (v tis. Kč) 

Orj Pol. Název Částka 

31  Oddělení investic  

 3412 Dostavba Laguny 12 971 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  31 800 

53  Odbor rozvoje a územního plánování   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  445 

  Celkem  45 216 

Investiční výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2014 činily 45 216 tis Kč, což činí 

34,1 % z celkových investičních výdajů v roce 2014 

Tabulka 11 Provozní rozpočet v roce 2015 (v tis. Kč) 

Provoz Příjmy 500 787 

 Výdaje  436 557 

 Rozdíl 64 230 

 

Tabulka 12 Investiční rozpočet v roce 2015 (v tis. Kč) 

Investice  Příjmy 5 000 

 Výdaje  121 930 

 Rozdíl  -116 930 
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Tabulka 13 Provozní výdaje na sportovní zařízení v majetku města v roce 2015 (v tis. Kč) 

Orj Pol Název Částka 

30  Odbor správy majetku a investic   

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 19 665 

  - Bazén polanka 390 

  - Bazén Hájek 7 768 

  - Sportovní hala L. Pokorného 1 180 

  - Zimní stadion 6 621 

  - Fotbalový stadion za nemocnicí 1596 

  - TJ Spartak – Manž. Curieových 2 110 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže   60 

70  Odbor školství a kultury   

 3421 DDM Třebíč 1 100 

80  Odbor komunálních služeb   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  50 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  565 

90  Odbor finanční   

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 14 092 

  - Pořádání mistrovství  317 

  - Příspěvky pro sportovní organizace  700 

  - Sportovní gymnastika  473 

  - Baseball 887 

  - Florbal 355 

  - fotbal 1 478 

  - hokej 7 686 

  - atletika 946 

  - fotbal – fotbalová škola 300 

  - příspěvek volnočasové aktivity /GP/ 850 

  - příspěvek ocenění sportovců /GP/ 100 

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – provoz areálu Na 

hvězdě 

1 067 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže – rada dětí a 

mládeže kraj Vysočina 

50 

120  Odbor kanceláře starosty a místostarostů  

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  8 

  celkem 36 657 

 

Provozní výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2015 činily 36 657 tis Kč, což činí 

8,4 % z celkových provozních výdajů v roce 2015. 
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Tabulka 14 Investiční výdaje na sport 2015 (v tis. Kč) 

Orj Pol.  Název Částka  

30  Oddělení správy majetku a investic města   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 860 

31  Oddělení investic   

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  2 900 

53  Odbor rozvoje a územního plánování   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  200 

  Celkem  3 960 

 

Investiční výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2015 činily 3 960 tis Kč, což činí 

3,2 % z celkových investičních výdajů v roce 2015. 

Tabulka 15 Provozní rozpočet 2016 (v tis. Kč) 

Provoz Příjmy 511 525 

 Výdaje  447 845 

 Rozdíl 63 680 

 

Tabulka 16 Investiční rozpočet 2016 (v tis. Kč) 

Investice  Příjmy 24 500 

 Výdaje  129 680 

 Rozdíl  -105 180 
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Tabulka 17 Provozní výdaje na sportovní zařízení v majetku města v roce 2016 (v tis. Kč) 

Orj Pol Název Částka 

30  Odbor správy majetku a investic města  

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 19 665 

  - Bazén Polanka – dotace 390 

  - Bazén Hájek – dotace 7 768 

  - Sportovní hala L. Pokorného – dotace 1 180 

  - Zimní stadion – dotace 6 621 

  - Fotbalový stadion za nemocnicí – dotace  1596 

  - TJ Spartak – Manž. Curieových – dotce  2 110 

70  Odbor školství a kultury   

 3421 DDM Třebíč 1 100 

90  Odbor finanční   

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 14 480 

  - Pořádání mistrovství  300 

  - Příspěvky na podporu sportovních organizací  1 300 

  - Sportovní gymnastika  205 

  - Baseball 918 

  - Florbal 447 

  - fotbal 1 522 

  - hokej 7 840 

  - atletika 979 

  - triatlon 169 

  - zájmové aktivity /GP/ 700 

  - Ocenění sportovců /GP/ 100 

  - Provoz areálu Na Hvězdě  1 300 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  200 

  - Rada dětí a mládeže kraje Vysočina – 

program „Mládež kraji“ 

100 

  - Kadet – „Student point“ 100 

120  Odbor kanceláře vedení města   

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  8 

171  Odbor komunálních služeb   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  50 

 3421 Využití volného času dětí a mládeže  525 

  Celkem 36 028 

 

Provozní výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2016 činily 36 028 tis. Kč, což činí 

8 % z celkových provozních výdajů v roce 2016. 
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Tabulka 18 Plánované investiční výdaje na sport 2016 (v tis. Kč) 

Orj Pol. Název Částka 

30  Oddělení správy majetku a investic města   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 530 

31  Oddělení investic   

 3412 Sportovní zařízení v majetku obce  7 450 

90  Odbor finanční  

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost  250 

  - TJ Spartak Třebíč – oprava podlahy 

v tělocvičně  

250 

  Celkem  9 230 

 

Plánované investiční výdaje na sport a pohybové aktivity v roce 2016 činí 9 230 tis Kč, 

což činí 7,1 % z celkových plánovaných investičních výdajů v roce 2016. 

Tabulka 19 porovnání výdajů na sport a pohybové aktivity v letech 2013 – 2016 

rok Provozní 

výdaje na 

sport a 

pohybové 

aktivity  

Částka připadající 

na sport a 

pohybové aktivity 

z celkových 

provozních výdajů 

(v %) 

Investiční výdaje 

na sport a 

pohybové 

aktivity 

Částka 

připadající na 

sport a 

pohybové 

aktivity 

z celkových 

investičních 

výdajů (v %) 

2013 33 278 000 6,5 50 158 000 30,8 

2014 34 525 000 8,2 45 216 000 34,1 

2015 36 657 000 8,4 3 960 000 3,2 

2016 36 028 000 8 9 230 000 7,1 

Tabulka 19 zobrazuje data z výše uvedených tabulek v přehledné podobě.  
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Graf 2 Porovnání provozních výdajů na zařízení v majetku města 2013 - 2016 

Z grafu č. 2 lze vidět, že provozní výdaje města na sport a pohybové aktivity byly nejvyšší 

v roce 2015 

 

 

Graf 3 Porovnání investičních výdajů na sport a pohybové aktivity 2013 – 2016  

Při porovnání údajů z tabulky 16 zjistíme, že se městu zvýšily provozní náklady na sport 

a pohybové aktivity od roku 2013 o asi 3 mil. Kč (největší podíl na zvýšení nákladů má 

výstavba aquaparku Laguna, na který jsou provozní náklady cca 7,7 mil. Kč ročně). 

Dlouhodobě se provozní náklady na sport a pohybové aktivity pohybují zhruba okolo 8 

% z celkových provozních výdajů města. Naopak při sledování investičních výdajů 
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v letech 2013 – 2016 jsou patrné velké změny. Tyto velké rozdíly jsou zapříčiněny 

dostavbou jedné z největších investicí města poslední doby – Aquaparku Laguna, který 

město stál asi 70 mil. Kč a dostavba nového Domu dětí a mládeže v Borovině. Po realizaci 

těchto projektů v roce 2014 sledujeme od roku 2015 razantní snížení investičních výdajů 

na sport a pohybové aktivity. Ke snížení investičních výdajů došlo především proto, že 

v těchto letech nebylo investování do sportovních zařízení hlavní prioritou ve 

strategickém plánu. V roce 2015 byla vynaložena částka 26,4 mil Kč na opravu silnic a 

asi 30 mil Kč na opravu předškolních zařízení a základních škol. V roce 2016 potom byly 

prioritní investice do komunálních služeb a územního rozvoje v částce asi 31 mil Kč a 

byly prováděny další opravy silnic za 30,7 mil Kč. 

Zvýšení investičních výdajů se předpokládá od roku 2017, kdy by měla začít revitalizace 

zimního stadionu, která by měla stát asi 40 mil. Kč (předpokládá se vyhlášení dotace ze 

státního rozpočtu). Dále je podle Akčního plánu města naplánovaná rekonstrukce haly L. 

Pokorného, na kterou je již zpracována studie a která je vyčíslena na částku 20 mil. Kč. 

2.3.2. Grantový systém města Třebíče 

Grantový systém Zdravého města Třebíče je finanční nástroj města Třebíče, který slouží 

k realizaci projektů, které jsou v souladu s rozvojovými záměry města. Grantový systém 

je tvořen jednotlivými grantovými programy. Ty jsou vymezeny stanovenými prioritami, 

rozvojovými záměry a schválenými koncepcemi města: Strategický plán rozvoje města, 

Plán zdraví a kvality života města Třebíče, Komunitní plán sociálních služeb města 

Třebíče, Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky, Program na podporu 

sportovních organizací, Program prorodinné politiky města Třebíče. (Grantový systém 

Zdravého města Třebíče – obecná pravidla pro rok 2016, 2015) 

Minimální poskytnutá částka je 5 000 Kč, maximální 50 000 Kč. 

Každý subjekt může podat v rámci celého Grantového systému maximálně pět žádostí, 

z toho maximálně dvě žádosti do jednotlivého Grantového programu. 

Každý grantový program je blíže specifikován prostřednictvím tzv. Manuálu pro žadatele 

poskytnutí dotace. (Grantový systém Zdravého města Třebíče – obecná pravidla pro rok 

2016) 
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Organizační zajištění grantového systému 

- Koordinace grantového systému – odbor kanceláře starosty a místostarostů 

- Podpora práce komisí – tajemníci dotyčných komisí 

- Vymezené administrativní činnosti (zejména smlouvy, kontrola, vyúčtování) – 

oddělení kontroly Městského Úřadu Třebíč. 

- Zajištění poskytnutí finančních prostředků – finanční odbor MěÚ Třebíč, 

- Hodnocení podaných žádostí o dotaci a zpracování návrhu na poskytnutí dotace 

komise Rady města, které garantují jednotlivé grantové programy. (Grantový 

systém Zdravého města Třebíče – obecná pravidla pro rok 2016, 2015) 

Při hodnocení jednotlivých žádostí a projektů komise zohledňují: 

- Obecná a specifická kritéria – rozdělení je uvedeno v dílčích manuálech každého 

grantového programu 

- Další závažné skutečnosti, které mají vliv na doporučení poskytnutí dotace např. 

situace, kdy činnosti žadatele jsou již financovány přímo z rozpočtu města (mimo 

grantový systém). (Grantový systém Zdravého města Třebíče – obecná pravidla 

pro rok 2016, 2015) 

Sportu se konkrétně týká Grantový program „Program na podporu sportovních 

organizací pro rok 2016“. 

Cílem programu je poskytování finanční podpory na běžnou činnost sportovním 

organizacím působícím na území města Třebíče. Žadatelem musí být řádně registrovaný 

subjekt se sídlem v Třebíči. Z jeho stanov musí vyplývat, že celoročně pracuje se členskou 

základnou v oblasti sportu – soutěže, trénování, servis, vzdělávání, metodika. Dotace 

bude účelově poskytnuta na činnost s dětmi a mládeži ve věku do 20 let, které provozuje 

volnočasové aktivity pohybového sportovního zaměření a je registrována ve sportovní 

organizace, kde platí členský příspěvek. (Černá, 2015)  

Peněžní prostředky budou poskytovány žadatelům jako dotace na celoroční činnost 

s dětmi a mládeží ve věku do 20 let. Tyto neinvestiční prostředky budou organizace moci 

použít k pokrytí nákladů provozního charakteru - nákup materiálu a služeb, pronájmy 

prostor a techniky, poštovné, cestovné, kancelářské potřeby, dohody o pracích konaných 
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mimo pracovní poměr včetně odvodů, drobný hmotný neinvestiční majetek a další. 

(Černá, 2015) 

Předpokládaný celkový objem prostředků v programu pro rok 2016 je 1,3 mil. Kč. Jeden 

žadatel může získat z tohoto programu maximální částku 250 tis. Kč. (Černá, 2015) 

Výše dotace vychází z níže uvedeného vzorce: 

 

D – výsledná dotace na provoz  

A – celkový objem finančních prostředků v programu  

Čm – počet členů oddílu do 20 let  

Čd – počet členů oddílu dospělí (nad 20 let)  

Km – koeficient mládeže 

Kp – koeficient členského příspěvku  

Na – nákladovost sportu (dle tabulkového bodového ohodnocení ekonomické náročnosti 

sportů dle ČUS). 

2.4. Projekty města  

Město zpracovává Akční plán, zpravidla na 4 roky, ve kterém jsou uvedeny konkrétní 

projekty, které by měly být v ideálním případě v daném období zrealizovány. Nicméně 

podle slov místostarosty Milana Zeiberta záleží na mnoha aspektech, a proto není vždy 

přímo patrné, které projekty doopravdy zrealizovány budou a které budou přesunuty do 

dalších období. 

2.4.1. Projekty, které měly největší vliv na zkvalitnění podmínek pro 

sport a pohybové aktivity  

- rekonstrukce atletického stadionu (rekonstrukce dráhy – tartan, rozšíření hřišť, 

víceúčelová hřiště) – 17,1 mil Kč 

o financování  

 5 mil. Kč kraj Vysočina 

 5 mil. Kč město Třebíč 
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 7,1 mil. Kč MŠMT 

o zvýšení celkové úrovně stadionu a atletiky v Třebíči, lepší podmínky 

pro provozování nejen vrcholové atletiky, ale i aktivní využití volného 

času široké veřejnosti, součástí jsou víceúčelová hřiště. 

o Od roku 2005 zařízení v majetku města 

o Atletický stadion využívají především členové TJ Spartak Třebíč. Tato 

rekonstrukce neměla přímo vliv na rozšíření členské základny, ale měla za 

následek zvýšení kvality podmínek pro provozování sportu. Tato 

rekonstrukce umožnila pořádání větších a kvalitnějších soutěží. Dále byly 

rekonstruovány hřiště v blízkosti stadionu, které v současné době využívá 

především nedaleká střední škola, a jsou přístupny pro širokou veřejnost. 

- rekonstrukce plaveckého areálu Laguna, později přístavba Aquaparku 

Laguna – 62,5 mil. Kč 

o Původní budova plaveckého bazénu byla postavena v roce 1990, do té 

doby bylo v Třebíči pouze k dispozici pouze letní koupaliště Polanka, pro 

výuku žáků byl využíván kapacitně nedostačující bazén Základní školy 

Bartuškova. Po roce 2000 se z plaveckého bazénu stal Sportovní areál 

Laguna a prošel mnoha rekonstrukcemi. V roce 2005 byl vypracován 

projekt na přestavbu sportovní areálu Aquapark Laguna, který byl v roce 

2009 přepracován do současných trendů, a v roce 2012 byla zahájena 

stavba, která byla dokončena právě v roce 2013. Jednalo se o přístavbu 

zábavní části s rekreačním bazénem, vodními atrakcemi a tobogánem 

v délce 132 m, dětským brouzdalištěm, výplavovým bazénem a wellness 

části s třemi saunami, odpočinkovou zónu a venkovním whirlpoolem. 

o Přístavba aquaparku měla za důsledek nárůst návštěvnosti a mnohem lepší 

podmínky pro vodní rekreaci a sporty. Z údajů uvedené vedením areálu je 

patrné, že návštěvnost před rekonstrukcí byla asi 7 000 lidí za měsíc, po 

přístavbě aquaparku se tato návštěvnost zvedla na asi 16 000 lidí za měsíc.  

o Z těchto statistik lze vyvodit, že přístavba aquaparku významně zlepšila 

podmínky pro pohybové aktivity především neorganizovanou veřejnost.  
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- výstavba moderního baseballového hřiště Na Hvězdě – 17,8 mil Kč 

o financování 

 5 mil. Kč kraj Vysočina 

 5 mil. Kč město Třebíč 

 7,8 mil. Kč MŠMT 

o nárůst úrovně třebíčského baseballu, větší reklama a došlo k nárůstu 

členské základny především v žákovských kategoriích 

o v současné době areál stále patří klubu Nuclears, ale město jej dotuje 

částkou ze státního rozpočtu. V budoucnu se plánuje převod areálu do 

majetku města 

o Výstavba moderního hřiště měla za důsledek výrazné zvýšení kvality 

baseballu především v žákovských kategoriích, který se projevil 

především medailovým umístěním třebíčských baseballistů na všech 

mládežnických šampionátech a mistrovství ČR. Díky modernímu hřišti je 

možné pořádat i různá mezinárodní utkání, což má za následek zvyšující 

popularitu tohoto sportu. V současné době má baseball 317 registrovaných 

členů a zájem především dětí a mládeže stále roste.  

o Narůstající zájem o baseball potvrzuje i fakt, že po dvouletém provozu 

bylo zjištěno, že kapacita hlavního stadionu je nedostatečná a do budoucna 

se zvažuje další rozšíření.  

- Dům dětí a mládeže Borovina 

o 31 mil. Kč z rozpočtu města  

o Jedná se o rekonstrukci staré průmyslové budovy v městské části Borovina 

na nový Dům dětí a mládeže 

o Výstavbou došlo ke zkvalitnění podmínek pro provozování 

volnočasových aktivit dětí a mládeže. K výraznému zvýšení využívání 

domu dětí a mládeže nedošlo, avšak 

- výstavba sportovních zařízení v soukromém sektoru  

o možnosti moderního využívání volného času (zumba, alpinning, TRX, 

posilovna pro ženy 

o do této kategorie spadá mnoho odvětví a je složité jednoznačně určit, kolik 

lidí jednotlivá zařízení navštěvuje, nicméně lze s určitostí konstatovat, že 
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v současné době je v Třebíči více příležitostí pro aktivní trávení volného 

času.  

- Bowling 

o Tato zařízení jsou převážně spojena s restauracemi, takže nelze s přesností 

určit počet lidí navštěvující tato zařízení pouze za účelem aktivního 

využívání volného času. Opět lze ale říci, že v posledních několika letech 

došlo k výstavbě několika nových bowlingových drah, což má za následek 

zlepšení podmínek pro pohybové aktivity především dospělých.  

- rekonstrukce většiny školních hřišť 

o zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu, ale i mimoškolní aktivity dětí 

a mládeže.  

o Rekonstrukce školních hřišť neměly vliv na zvýšení využití těchto hřišť,  

- Nárůst posiloven (Atom, Bílý králík, Octagon, Imperium fitness, Dukovanská, 

NB, Hany bany) 

o mnohem lepší možnost aktivního využití volného času dospělých, na děti 

a mládež tato skutečnost nemá vliv 

- rekonstrukce nebo výstavba nových dětských hřišť 

o téměř v každém sídlišti výstavba nebo rekonstrukce dětského hřiště podle 

norem Evropské unie. Lepší podmínky pro aktivní využití volného času 

dětí a mládeže 

o jelikož se jedná o bezplatná a volně přístupná hřiště, opět nelze s přesností 

určit jejich vytíženost. 

2.4.2. Projekty naplánované na období 2015 - 2019 

1. Plavecký areál Polanka (4 mil. Kč) 

- Na rok 2016 – 2017 je naplánována generální oprava dřevěné budovy říčních 

lázní. V současné době je zpracována dokumentace pro provedení stavby, 

nicméně stále není jisté, zda město dokáže sehnat potřebné finanční prostředky na 

realizaci této rekonstrukce.  

- Tato rekonstrukce by měla velice pozitivní vliv na možnosti využití pohybových 

aktivit ve volném čase obyvatel, a to především v letních měsících. 
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Tabulka 20 SWOT analýza sportovního areálu Aquapark Laguna  

SWOT analýza sportovního areálu Aquapark Laguna 

Přednosti Silné stránky Příležitosti 

- Oblíbené letní koupaliště  

- Kvalita nabízených 

služeb  

- Zlepšení využití letního 

plaveckého areálu  

- Zkvalitnění služeb  

- Větší návštěvnost  

Nedostatky Slabé stránky Hrozby 

-  Sezónní provoz - Nedostatečný zájem 

obyvatel  

- Špatné počasí v letních 

měsících  

- Zvýšení nákladů  

 Vnitřní vnější 

2. Zimní stadion (42 mil. Kč) 

- Bude provedena nadstavba měření a regulace chlazení. Bude pokračováno 

ve výměně původních oken a dveří za nové plastové a hliníkové. Ve výhledu je 

výměna osvětlení ledové plochy včetně opravy elektroinstalace. Je zpracována 

studie Revitalizace prostor zimního stadionu v Třebíči, jejímž předmětem je 

přístavba ze severní strany, nástavba ze západní strany, rozšiřuje počet šaten 

včetně zázemí, rozšiřuje se hygienické zázemí pro diváky, vzniká administrativní 

zázemí pro správu stadionu a hokejový klub, přesouvá se bufet z přízemí do 3. 

patra a namísto něj bude zázemí pro veřejnost. Studie bude zpracována do dalších 

stupňů projektové dokumentace. Ve výhledu je realizace po etapách. 

- U této rekonstrukce se nepředpokládá, že zvýší počet členů klubu nebo zvýší 

počet lidí, kteří aktivně tráví svůj volný čas. Hokej je brán jako nejdůležitější sport 

v Třebíči (z celkových 3,82 % alokovaných prostředků na sport je 3,20 % na 

hokej). V současné době Třebíč hraje 1. hokejovou ligu a má mnoho příznivců a 

fanoušků. Tato rekonstrukce má zlepšit podmínky nejen pro hráče a lidé 

využívající ledovou plochu, ale především také podmínky pro diváky.  
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Tabulka 21 SWOT analýza rekonstrukce zimního stadionu 

SWOT analýza rekonstrukce zimního stadionu 

Přednosti Silné stránky Příležitosti 

- Jediný zimní stadion ve 

městě 

- Oblíbenost hokeje ve 

městě  

- vyšší návštěvnost 

hokejových utkání  

- zkvalitnění základny pro 

třebíčský hokejový klub 

Nedostatky Slabé stránky Hrozby 

- malá kapacita parkoviště 

pro návštěvníky stadionu  

- nedostatečné finance  

- délka rekonstrukce  

 Vnitřní vnější 

 

3. Workoutové hřiště + in-line Na Hvězdě (6 mil. Kč) 

- Účelem projektu je doplnění a rozšíření služeb areálu Na Hvězdě 

- Výrazné zlepšení nabídky možnosti využití volného času – v současné době se 

v Třebíči nenachází venkovní workoutové hřiště.  

- Tato přístavba je součástí rozšíření hřiště Na Hvězdě, které jsem uváděl výše 

Tabulka 22 SWOT analýza workoutového hřiště Na Hvězdě 

SWOT analýza Workoutového hřiště Na Hvězdě 

Přednosti Silné stránky Příležitosti 

- V Třebíči jediné venkovní 

workoutové hřiště  

- Bezplatný přístup 

- Velký zájem ze strany 

veřejnosti 

- Další možnost využití 

volného času obyvatel 

Nedostatky Slabé stránky Hrozby 

- Pozice workoutového 

hřiště na kraji města  

  

- Neostatečné využití hřiště 

- Vandalismus  

 Vnitřní vnější 

-  

4. Sportovní areál za nemocnicí 

- Bude pokračováno v opravě hlavní tribuny. Budou opraveny stupně v ochozech a 

střídačky. Ve výhledu je zastřešení jižního ochozu. 

- Tato rekonstrukce pravděpodobně nebude mít velký vliv na zvýšení počtu lidí 

využívajících toto hřiště, jde zde však o zlepšení podmínek nejen pro sportovce, 

ale i pro diváky.  



51 

 

5. Sportovní hala Leopolda Pokorného (20 mil. Kč) 

- Bude pokračováno v opravě sociálních zařízení a sprch v šatnách. Ve výhledu je 

výměna svítidel v hale včetně opravy elektroinstalace, výměna oken a zateplení 

stěn. Podle místostarosty Milana Zeiberta jsou další potřebné rekonstrukce této 

haly (ocelové nosné konstrukce, výměna oken a dveří, zateplení, sociální zařízení) 

plánovány do budoucna. Celkové náklady na opravu této haly byly vyčísleny na 

cca 30 mil. Kč 

- Tato rekonstrukce by měla mít za následek zvýšení počtu lidí využívajících sport 

či pohybové aktivity ve volném čase. V současné době je hala jen velmi málo 

využívaná, (celkový počet registrovaných členů v organizacích využívající tento 

objekt je asi 200) a to především kvůli velice špatným podmínkám. Jedná se však 

o nákladnou rekonstrukci a není zcela jasné, zda dosáhne požadovaného cíle – 

větší využití haly a zlepšení kvality podmínek pro sport a pohybové aktivity.  

Tabulka 23 SWOT analýzy sportovní haly L. Pokorného 

SWOT analýza sportovní haly L. Pokorného  

Přednosti Silné stránky Příležitosti 

- Velké prostory  

- dobrá pozice blízko 

vlakového a 

autobusového nádraží  

 

- Rozšíření základny 

některých klubů  

- Možnost využití prostor 

pro další sportovní 

organizace 

- Pronájem prostor pro další 

využití 

- Pořádání různých 

sportovních a 

společenských akcí  

Nedostatky Slabé stránky Hrozby 

- Náklady na provoz  

- Stáří objektu  

- Vysoké náklady na 

rekonstrukci  

- Nevyužití prostor  

 Vnitřní vnější 
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2.5. Neorganizované pohybové aktivity 

Jedná se především o sportoviště, které nejsou v majetku města a pronájem sportovišť 

v majetku města. Neorganizovaná společnost má v Třebíči také příležitosti pro využití 

pohybových aktivit. Jedná se především o Soukromé komerční objekty, kterým město 

nepřispívá na činnost. V posledních několika letech v Třebíči přibylo několik takovýchto 

objektů. Do této kategorie můžeme zařadit posilovny, bowling, soukromé tělocvičny. 

Dále se jedná o pronájem sportovišť v majetku města. Příjmy z pronájmu sportovišť 

v majetku města jsou příjmy pro sportovní klub, který dané sportoviště provozuje. 

Nejedná se tedy o příjmy do městské pokladny.  

Největší přínos pro pohybové aktivity ve volném čase mají v současné době posilovny, 

které jsou nejen v Třebíči, ale i v celé České republice stále oblíbenější. 

V posledních několika letech se zvýšil počet posiloven i jejich úroveň.  

Posilovny a jejich ceny ve městě Třebíč: 

- Atom – posilovna (40 Kč) 

- Factory Gym – posilovna, sály, wellness (50 Kč) 

- Octagon – posilovna, sály, ring (65Kč) 

- Bílý králík (2 pobočky) – posilovna, sály (80 Kč) 

- Dukovanská – posilovna (50 Kč) 

Posilovny jsou rozmístěny po celém městě. Ceny vstupu se pohybují jednotně kolem 60 

Kč a skupinové lekce cca 100 Kč. Při růstu ceny na úroveň větších měst (Brno, Praha) by 

v Třebíči došlo k poklesu návštěvnosti těchto zařízení nebo k odchodu zákazníků ke 

konkurenci. 

2.6. Nezaměstnanost v Třebíči a její dopad na podmínky pro 

pohybové aktivity ve volném čase 

Ekonomická situace obyvatel úzce souvisí s podmínkami pro sport a pohybové aktivity 

obyvatel. V ekonomicky silném prostředí jsou lidé více ochotni investovat svůj čas a 

peníze do volného času, tedy ve většině případů do pohybových aktivit. Naopak 

v ekonomicky slabším prostředí obyvatelé v první řadě omezují investice především do 

svého volného času, tedy i do pohybových aktivit. Zjistí-li tedy studie špatné podmínky 
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pro pohybové aktivity, je možné, že obyvatelé města žijí ve špatné ekonomické situaci a 

nejsou tedy ochotni investovat do pohybových aktivit ve volném čase, což má za následek 

méně financí v tomto odvětví a stagnaci rozvoje. 

Počet uchazečů na 1 pracovní místo se v průběhu 6 let pohybuje okolo 40 lidí. 

Nezaměstnanost v Třebíči se dlouhodobě pohybuje okolo 10 %, což je nejvyšší z celého 

kraje Vysočina. Vysoká nezaměstnanost je způsobena především špatnou dopravní 

obslužností a absencí přímého napojení na dálnici. Město se snaží investory nalákat 

alespoň na levnou pracovní sílu, což má za následek nižší platové poměry obyvatel města. 

V roce 2010 dosáhl míra nezaměstnanosti na nejvyšších 12 % (následek ekonomické 

krize v roce 2008). V roce 2011 však začala být ekonomika stabilnější a začala tedy i 

klesat míra nezaměstnanosti (v roce 2013 na 9,4 %). 

 Na základě údajů z MPSV z let 2009 – 2014 lze říci, že nejvíce nezaměstnaných se 

pohybuje ve věku 20 – 24 let, tedy absolventi škol. 

Tyto pracovní podmínky, dle mého názoru, vedou k oslabování podmínek pro sport a 

pohybové aktivity v Třebíči. Spousta obyvatel města je tedy nucena trávit svůj čas jinak 

než právě pohybovými aktivitami především z ekonomických důvodů. 

2.7. Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření jsem prováděl především prostřednictvím on-line dotazníku na 

stránce www.survio.cz a formou papírových dotazníků. Dotazováni byli občané města 

starší 15 let. V rozsahu, ve kterém bylo dotazníkové šetření provedeno, jej nelze aplikovat 

na názory všech občanů. Slouží spíše jako informativní ukazatel pro tuto práci.  

 

 

 

 

 

http://www.survio.cz/
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1. Pohlaví 

 

Graf 4 odpovědi na otázku číslo 1 

2. Věk  

 

Graf 5 odpovědi na otázku číslo 2 

Většina respondentů byla ve věku 21 – 30 let, nejméně odpovídajících bylo osob starších 

40 let. 
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3. Ekonomická aktivita 

 

Graf 6 odpovědi n otázku č. 3 

Podobné zastoupení v otazníkovém šetření měli pracující a studenti. Nezaměstnaní byli 

jen v malém zastoupení a žádný důchodce se šetření nezúčastnil.  

4. Provozujete sport či pohybové aktivity?  

 

Graf 7 odpovědi na otázku č. 4 
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5. V případě, že neprovozujete žádné pohybové aktivity, proč?  

 

Graf 8 odpovědi na otázku č. 5 

Otázka č. 5 byla nepovinná a zabývala se příčinami neprovozování sportu a pohybových 

aktivit. Špatná dopravní dostupnost a nedostatečná kvalita služeb není důvod, proč 

obyvatelé města neprovozují sport a pohybové aktivity. Naopak ekonomickou situaci 

uvedli 3 lidé a jiné důvody uvedli 3 obyvatelé. Jako další důvody bylo uvedeno nezájem 

o provozování sportu a pohybových aktivit a časové vytížení. 

6. V případě, že provozujete pohybové aktivity, jaké pro ně máte podmínky?  

 

Graf 9 odpovědi na otázku č. 6 
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Otázka č. 6 byla opět nepovinná a byla určena především pro lidi, kteří sport nebo 

pohybové aktivity provozují. Skvělé podmínky pro sport a pohybové aktivity, které 

nepotřebují žádné změny má 30 % obyvatel. Vyhovující podmínky má 63 % obyvatel a 

podle necelých 7 % jsou podmínky pro sport a pohybové aktivity špatné, ale nemají jinou 

možnost. 

7. Jaké jsou podle Vás ceny sportu a pohybových aktivit v Třebíči?  

 

Graf 10 odpovědi na otázku č. 7   

Sedmá otázka se zabývala cenami sportu a pohybových aktivit. Nejvíce si dotazovaní 

myslí, že ceny jsou v Třebíči odpovídající nabízeným službám. Druhé největší zastoupení 

měla odpověď, že ceny jsou velmi příznivé. 3 dotazovaní si myslí, že ceny jsou mírně 

vyšší než kvalita nabízených služeb a že jsou ceny neúměrně vysoké si myslí také 3 

dotazovaní.  
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8. Jaké oblasti pohybových aktivit by mělo město více podporovat?  

 

Graf 11 odpovědi na otázku č. 8 

Otázka č. 8 se týkala dalšího rozvoje sporu a pohybových aktivit ve městě. U této otázky 

mohli respondenti zvolit více možností. Z odpovědí vyplývá, že dle občanů není příliš 

nutné investovat do rozvoje profesionálního sportu. Nejvíce by se naopak podle 

dotazovaných měl podpořit sport pro jednotlivce a outdoorová sportoviště. Podobně 

důležitý je podle občanů i rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže. 

9. Uvítali byste v Třebíči více příležitostí pro sport a pohybové aktivity?  

 

Graf 12 odpovědi n otázku č. 9 
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Poslední otázka se zabývala celkovou situací podmínek pro sport a pohybové aktivity. 

Necelých 67 % dotazovaných si myslí, že situace je dobrá navzdory několika drobným 

nedostatkům. 13 % by dokonce na stávající situaci neměnilo vůbec nic. Překvapující je 

počet lidí velice nespokojených se stávající situací. Za naprosto nevyhovující situaci 

označilo 13,3 % dotazovaných 

 

Graf 13 vyhodnocení pozitivních a negativních odpovědí dotazníkového šetření 

Graf č. ukazuje sečtené pozitivní a negativní odpovědi otázek č. 7 a 9, které se týkaly 

spokojenosti se stavem stávajících podmínek pro sport a pohybové aktivity. Při porovnání 

negativních a pozitivních odpovědí je na první pohled patrné, že dle tohoto dotazníkového 

šetření je pohled obyvatel města na stávající stav podmínek pro sport a pohybové aktivity 

jednoznačně pozitivní.  

2.7.1. Závěr dotazníkového šetření  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 90 obyvatel města Třebíče. Mužů bylo 57 % a žen 

43 %. V největším zastoupení byli lidé ve věku 21 – 30 let (73 %) a 15 – 20 (17 %). Co 

se ekonomické aktivity týče, nejvíce odpovídajících bylo studentů (50 %) a ekonomicky 

aktivních lidí (47 %). Celých 50 % všech dotazovaných se aktivně věnují pohybovým 

aktivitám, 47 % se věnuje pohybovým aktivitám příležitostně. Mezi důvody, proč lidé 

neprovozují pohybové aktivity, uvedli ekonomickou situaci a dále nedostatek času a 

nezájem provozovat pohybové aktivity. 63 % dotazovaných si myslí, že ceny pohybových 

aktivit ve městě jsou odpovídající nabízeným službám, 30 % uvádí ceny jako velmi 

příznivé. Z dotazníkového šetření také vyplývá, že město by mělo více podporovat 
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sportování jednotlivců a outdoorová hřiště, neméně důležité jsou i pohybové aktivity dětí 

a mládeže. Nejméně je dle dotazovaných třeba podporovat profesionální sport. 67 % 

dotazovaných si myslí, že podmínky pro sport a pohybové aktivity jsou na dobré úrovni, 

ale několik drobných změn by uvítali, 13 % si myslí, že současný stav je vyhovující a 

nepotřebuje žádné změny a 13 % dotazovaných si myslí, že město má špatné podmínky 

pro sport a pohybové aktivity a je třeba provést velké změny a napravit současný stav. Při 

celkovém pohledu na dotazníkové šetření je však zřejmé, že více než polovina 

respondentů vnímá pozitivně podmínky pro sport a pohybové aktivity.  
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3. Vlastní návrh řešení  

Vlastní návrh řešení vychází z analýzy stavu stávající situace, znalostí a zkušeností 

z daného prostředí.  

Návrhy na zlepšení podmínek sportu a PA: 

- Nejen v Třebíči, ale i v celé republice je velice důležitá podpora pohybových 

aktivit především dětí a mládeže. Na základě provedené analýzy současného stavu 

nepředpokládám, že ve městě je málo příležitostí pro sport a pohybové aktivity 

dětí a mládeže (žákovské kategorie sportů, dětská hřiště, sportovní akce, apod.), 

ale s postupem času a nárůstem popularity elektronických zařízení upadá zájem 

dětí o pohybové aktivity (např. průzkum provedený asociací amatérských sportů 

ČR uvádí, že 53 % dětí o prázdninách nesportovalo vůbec nebo pouze 

příležitostně). Proto je třeba, aby se město soustředilo především na podporu 

pohybových aktivit dětí a mládeže. Zaměření by se mělo týkat především 

propagace pohybových aktivit ve volném čase dětí a mládeže. Tato propagace by 

měla být zaměřena na instituce zbývající se pohybovými aktivitami dětí a mládeže 

a nově vzniklých projektů, které mohou přinést dětem pohybové aktivity v pro ně 

atraktivní podobě.  

Dle mého názoru je vhodné se zaměřit na propagaci a podporu např. letních 

táborů, které přinášejí dětem pohybové aktivity zábavnou formou a během pobytu 

mají možnost si vytvořit vztah k pohybovým aktivitám.  

Dále by podpora a propagace měla být zaměřena na rodiče dětí, kteří výrazně 

ovlivňují život mladistvých. Rodiče by měli mít k dispozici informace o 

možnostech provozování pohybových aktivit jejich dětí (např. formou brožury, 

kterou by město nechalo zpracovat).  

Tato propagace by byla hrazena z rozpočtu města a přímo by se jí zabýval 

zaměstnanec na nově vzniklém postu, který se zabývá právě podporou 

pohybových aktivit dětí a mládeže (viz. níže) 

- Zlepšit přístupnost pro neorganizovanou veřejnost. Tato problematika se z mého 

pohledu týká nedostatečné informovanosti obyvatel o možnosti pronájmu či 

využívání sportovišť v majetku města. Zvýšený důraz na lepší informovanost 

obyvatel by mohl mít za důsledek zvýšení zájmu o sportoviště, která jsou málo 
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využívána. Informace týkající se využití sportovišť pro neorganizovanou 

veřejnost mohou být zveřejněny za minimální náklady na stránkách města a 

jednotlivých klubů, kde by mohla být současně vytvořena aplikace na přímé 

rezervování daných sportovišť. Dále by tyto informace mohly v aktualizované 

podobě vycházet společně s měsíčníkem Třebíčský deník. Tím, že by tato příloha 

byla k již zavedenému měsíčníku, by byly náklady na realizaci produkci těchto 

informací nižší.  

- Z dotazníkového šetření a analýzy trhu práce je možné, že neostatečné využívání 

pohybových aktivit je z ekonomických důvodu, proto by mělo dojít ke zlevnění 

určitých sportů či pohybových aktivit, aby byly více přístupné i pro ekonomicky 

slabší obyvatele města.  

- Výrazně by podmínkám pro sport a pohybové aktivity v Třebíči prospělo i 

vytvoření postu na radnici, který se bude touto problematikou zabývat. Tento 

zaměstnanec by měl na starosti všechny akce týkající se pohybových aktivit dětí 

a mládeže a podílel by se na jejich realizaci a propagaci. Z městského rozpočtu by 

byla vyhrazena určitá částka, která by dokázala pokrýt všechny náklady na 

zlepšení podmínek pro sport a pohybové aktivity dětí a mládeže. Tento 

zaměstnanec by se mohl zabývat i výše uvedenými návrhy  

  



63 

 

Závěr 

Z výše uvedených dat vyplývá, že město Třebíč dbá na neustálé zkvalitňování podmínek 

pro sport a pohybové aktivity ve volném čase. Hlavní dokumenty, které slouží pro 

podporu sportu a pohybových aktivit je Koncepce rozvoje sportu v Třebíči a Strategický 

plán rozvoje města. Tyto dokumenty se zpravidla zpracovávají na období 4 let. Koncepce 

rozvoje sportu v Třebíči detailně popisuje způsob podpory daného sportu. Uvádí 

podmínky podpory a způsob financování. Strategický plán obsahuje detailní popis 

investičních příležitostí města. 

Při bližším zkoumání dostupnosti pohybových aktivit je patrné, že město má velice 

slušnou dostupnost pro všechny občany. V porovnání počtu sportovišť Z dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno v roce 2014 vedením města, dokonce vychází,                           

že 17 % z dotazovaných si myslí, že podmínky pro sport a pohybové aktivity jsou 

předností města. 

Při komparaci rozpočtů je patrné, že ve městě dochází ke zlepšení ekonomické situace, 

která se odráží i na výdajích na sport a pohybové aktivity v Třebíči. Od roku 2014 do 

roku 2016 se podíl provozních výdajů na sport zvýšil asi o 2 % (v roce 2015 ve výši 8,4 

% z celkových provozních výdajů). V roce 2015 a poklesly investiční výdaje na sport a 

pohybové aktivity z cca 30 % z celkových investičních výdajů na 3 – 7 % z celkových 

investičních výdajů, a to hlavně z důvodu dostavby nákladných projektů Aquaparku 

Laguna a Domu dětí a mládeže Borovina. V roce 2017 město plánuje další investici do 

zimního stadionu ve výši asi 40 mil. Kč. 

Analýza komerčního sektoru pohybových aktivit ukázala, že pro město velikosti Třebíče 

jsou dané organizace rozmístěny tak, aby byly konkurenceschopné a dostupné pro 

všechny obyvatele Třebíče.  

Největší problém nejen v oblasti pohybových aktivit je nedostatek pracovních příležitostí 

a nízké platy obyvatel. Při poklesu mezd, či nedostatku volného čas, lidé jako první 

obětují služby. Jelikož Třebíč je s tímto problémem pod úrovní republikového průměru 

lze předpokládat, že právě toto je jeden z důležitých aspektů nedostatečného využívání 

pohybových aktivit ve volném čase obyvatel Třebíče. 
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Po vyhodnocení těchto skutečností je možné konstatovat, že podmínky pro sport a 

pohybové aktivity ve volném čase jsou na dobré úrovni a mají růstovou tendenci, což je 

patrné i z rozpočtů města a plánovaných investicí města. 
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Přílohy  

Příloha 1 dotazníkové šetření 

Otázky  

1. Pohlaví  

a. Muž 

b. Žena  

2. Věk  

a. 15 – 19 

b. 20 – 29 

c. 30 – 39 

d. 40 a více  

3. Ekonomická aktivita 

a. Ekonomicky aktivní 

b. Ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný) 

c. Student  

d. důchodce 

4. Provozujete sport či pohybovou aktivitu ve volném čase? 

a. Ano, aktivně  

b. ano, příležitostně 

c. pouze pasivně 

d. ne 

5. V případě že ne, za jakého důvodu 

a. Ekonomická situace  

b. Nedostatečná kvalita nabízených služeb  

c. Špatná dopravní dostupnost  

d. Jiné …………………… 

6. Pokud ano, jaké máte podmínky pro danou aktivitu  

a. Skvělé, nic bych neměnil/a 

b. Podmínky jsou vyhovující  

c. Jsem nespokojen/a, ale nemám jinou volbu  

7. Ceny sportu a podmínek pro pohybové aktivity  

a. Ceny jsou velmi příznivé,  

b. Ceny odpovídají nabízeným službám  

c. Ceny jsou mírně zvýšené 

d. Ceny jsou neúměrně vysoké nabízeným službám  

8. Které oblasti pohybových aktivit by mělo město více podporovat 

a. Profesionální sport 

b. Turnaje a závody 

c. Pohybové aktivity dětí  mládeže 

d. Sport pro jednotlivce 

e. Outdoorová hřiště  
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9. Uvítal/a byste více příležitostí pro sport a pohybové aktivity v Třebíči  

a. Ne, stávající situace je zcela vyhovující   

b. Ano, několik drobných změn je zapotřebí 

c. Ano, je třeba udělat velké změny  

d. Určitě ano, stávající situace je naprosto nevyhovující  


