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ÚVOD
Tento dokument je zpracován na základě požadavku zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu respektive jeho novely z roku 2016, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2017 a přinesla
obcím a krajům jako samosprávným celkům několik dalších povinností, kromě jiného také
zpracovat pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění.
V ustanovení § 6 zákona O podpoře sportu jsou dány základní úkoly obcí 1:

(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.
Vytváření podmínek pro sportovní vyžití občanů je prioritou samosprávy. Sportovní politika
každé dané obce se odvíjí nejenom od definovaných potřeb obyvatel, ale také od kulturněhistorické tradice a ekonomických možností dané vlastním rozpočtem obce. Obce se tak
stávají spolupodílníky se sportovními a dalšími subjekty na financování sportu v obci.
Zároveň koordinují prováděnou sportovní činnost ve prospěch obce a svých občanů. Součástí
podpory sportu ze strany obce je také udržování kvality sportovních zařízení na území obce
v podobě péče o vlastní majetek, případně v podobě podpory pro jiné vlastníky.
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Zákon č. 230/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších

předpisů a další související zákony
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1. Základní východiska
V této kapitole budou definovány situace a události v oblasti sportu v našem městě.

1.1 Demografické údaje Hluku
K 1. 1. 2020 žilo ve městě Hluk 4 281 obyvatel. 2
Tabulka 1

Muži do 15 let
272

Muži nad 15 let
1823

Ženy do 15 let
306

Ženy nad 15 let
1880

Celkem
4 281

Zdroj CZSO

Z toho je 51,1 % žen a 48,9 % mužů. Dětí do 15 let je 15,6 %. Kolik občanů Hluku sportuje,
je bez výzkumu nemožné zjistit. Údaje o skutečném počtu sportujících není možné
dohledat ani z veřejně dostupných statistik; nehledě k tomu, že tyto statistiky se navíc týkají
pouze sportu organizovaného. V Hluku to činí 15 % z celkové populace města.
Obrázek 1

zdroj vlastní

2

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7337/hluk/pocet-obyvatel/
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1.2 Historie sportu v Hluku
Vznik organizovaného sportování v Hluku začíná v roce 1920 a to založením spolků Sokol,
Orel, který podporovaly katolické spolky, a Dělnická tělocvičná jednota (DTJ) jako součást
revolučního dělnického hnutí. Později v roce 1932 byl založen fotbalový sportovní klub (SK
Hluk). V padesátých letech začalo budování sportovní infrastruktury: stadion v Kaštanci,
rekonstrukce Sokolovny, byly založeny nové oddíly: gymnastický, české házené a oddíl
hokeje.
V těchto letech také došlo k přejmenování tělovýchovné jednoty na TJ Spartak Hluk.
V šedesátých letech začala první jednání o výstavbě nové tělocvičny a teprve až v r. 1973
bylo vydáno rozhodnutí vystavět víceúčelovou sportovní halu, která pak byla v roce 1983
slavnostně otevřena.
1.2.1 Současnost
zdroj vlastní

V současnosti má TJ Spartak Hluk patnáct sportovních oddílů, ve kterých se registruje 747
sportovců. Nabídka je skutečně rozmanitá: aerobik (bodystyling), atletika, armwrestling,
basketbal, canyoning, florbal, fotbal, jóga, judo, kulturistika, kuželky, stolní tenis (dokonce
dva oddíly), volejbal a zdravotní tělesná cvičení pro dospělé a k tomu se dají počítat i
mažoretky, přesto že nespadají přímo pod TJ Spartak Hluk. Počet členů v jednotlivých
oddílech se pohybuje od pěti členů (canyoning) až do dvěstě členů (fotbal); vyjádřeno
procentuálně (nezapočítány mažoretky) od 0,7 % do 26,8 %.
Tabulka 2

oddíl
aerobik
(bodystyling)

muži

ženy

celkem

0

6

6

8

1

9

atletika

19

28

47

basketbal

36

12

48

canyoning

5

0

5

florbal

105

21

126

fotbal

197

3

200

zdravotní cvičení

0

24

24

jóga

1

47

48

kulturistika

14

4

18

kuželky

10

7

17

armwrestling

Oddíl

5

Ženy

Celkem

stolní tenis KST
stolní tenis
Spartak

37

32

69

29

12

41

volejbal

10

21

31

judo

34

24

58

0

100

100

mažoretky

zdroj vlastní

Muži

Obrázek 2

zdroj vlastní

Procento zastoupení mládeže v jednotlivých oddílech ukazuje obr. 3. Pouze několik oddílů
nemá mládežnickou základnu, což činí zanedbatelné procento z celkového počtu oddílů.
Nejvyššího počtu zastoupení mládeže dosahují mažoretky, judo a atletika.
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Obrázek 3

zdroj vlastní
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1.3 Sportovní infrastruktura v Hluku
Veškerá sportovní infrastruktura je majetkem města Hluk. Město disponuje velkou sportovní
halou, která má tři plně využité sály, dále kuželnu, zázemí pro oddíl armwrestlingu a také
posilovnu. Sportovní hala má rovněž svoji ubytovací kapacitu (85 lůžek) a je v ní taktéž
restaurace. Další prostory zde mají komerční využití - kosmetika, manikúra, kadeřnictví,
masáže a sauna. Dále se nachází v blízkosti sportovní haly atletický a fotbalový areál. V
areálu stadionu se nacházejí dvě travnatá fotbalová hřiště s tribunami (hlavní hřiště dokonce
s velkou krytou), malé hřiště s umělým povrchem, běžecká tartanová čtyřdráha (400 m),
sektor pro atletiku, work-out a hřiště na streetball. Mezi dvěma fotbalovými hřišti se nachází
turistická ubytovna (35 lůžek). 3
Dále se na území města nachází pět dětských sportovních hřišť, městské koupaliště a tenisové
kurty. Město je také napojeno na cyklotrasy. Na katastru města jsou dvě zpevněné a dvě
nezpevněné cyklostezky.
1.3.1 Významné sportovní akce na území města
Sportovní akce, které pořádají jednotlivé oddíly TJ Spartak Hluk, z.s. a Sport Hluk, p.o.:
 Armwrestling - mezinárodní turnaj Golemova ruka;
 Atletika - Hlucká míle (atletické závody);
 Florbal - mezinárodní turnaj mužů Slovácký pohár;
 Fotbal - letní a zimní mezinárodní turnaj mládeže Bobík Cup;
 Judo - VC O širák hejtmana Šarovce a otevřený krajský přebor;
 Mažoretky - Mistrovství Moravy a Slezska;
 Stolní tenis - mezinárodní turnaj mládeže Satelit a celostátní bodovací turnaj mládeže.
1.3.2 Požadavky oddílů
Plán rozvoje sportu se také rámcově zabývá požadavky jednotlivých oddílů:
 Basketbal - nové koše (cca 300 000,-);
 Fotbal - kompletní rekonstrukce kabin, umělá tráva na 2. hřišti (cca 20 000 000,-);
 Kuželky - rekonstrukce kuželny (cca 1 500 000,-);
 Kulturistika - vybudování fitness centra (cca 3 000 000,-);
 Stolní tenis - deset nových stolů na stolní tenis (cca 300 000,-);
 Judo - odpružená podlaha (cca 50 000,-);
 Rekonstrukce posilovny pro cvičení seniorů a maminek s dětmi (cca 200 000,-).
3

https://www.sporthluk.cz/nabidka-sluzeb-1/sportoviste/
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Dále se blíží nutnost rekonstrukce podlahových ploch v hale a také rekonstrukce osvětlení
hlavního sálu sportovní haly (cca 2 miliony korun).

1.4 Financování sportovních aktivit v Hluku - současný stav
Celkové financování sportovní činnosti v Hluku, externality ani pákové efekty nejsou náplní
této práce. Je třeba pouze upozornit na skutečnost, že rozpočet na provoz 15 oddílů činí
přibližně 2,5 milionu korun za rok.
Hospodářský výsledek u příspěvkové organizace Sport Hluk za rok 2019, jehož konečný
zůstatek je stanoven výkazem zisku a ztrát:
o hlavní činnost: -279.315,61 Kč;
o hospodářská činnost: +279.438,81 Kč;
o výnosy hlavní činnost: +6.535.201,67 Kč;
o výnosy hospodářská činnost: +2.591.422,70 Kč;
o náklady hlavní činnost: -6.814.517,28 Kč;
o náklady hospodářská činnost: -2.311.983,89 Kč.
Rozpočet na rok 2020 viz Příloha A (str. 16). Vzhledem k tomu, že rozpočet byl připravován
v období, kdy se nepředpokládala žádná krizová situace (Covid-19), je rozpočet ovlivňován
rozpočtovým opatřením.

1.5 Výhledový plán rozvoje sportovních aktivit města Hluk
Záměrem je vybudovat v suterénu sportovní haly fitcentrum a ze stávajících prostor posilovny
vybudovat cvičebnu pro seniory a maminky s dětmi. Dále je cílem rekonstruovat kuželnu,
která nevyhovuje současným požadavkům pro závodní sport. V areálu stadionu se
předpokládá zbudovat in-line dráhu po obvodu hřiště, která bude určena pro širokou veřejnost
a v rámci celého venkovního prostoru na stadionu je záměr vybudovat zcela nové osvětlení.
Na Kaštanci je pak v plánu vybudovat bike park se třemi tratěmi různých obtížností.
Dalším záměrem je realizace sportovního multifunkčního centra, které se nachází před
stadionem vedle tenisových kurtů. Toto sportovní multifunkční centrum bude také využito pro
sportovní aktivity široké veřejnosti.
V neposlední řadě je záměr zpevnit stávající cyklostezky a vybudovat cyklostezku do
Kunovic a zajistit tak přístup na hlavní páteřní cyklotrasy.
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1.6 SWOT analýza
silné stránky
 sportovní tradice města;
 sportovní vybavenost a zázemí;
 dostupnost sportovní haly;
 parkování;
 pestrá nabídka sportovních oddílů;
 vysoký zájem o využívání sportovního zařízení;
 ubytování a stravování v místě sportoviště;
 propagace sportu;
 oceňování mladých talentů;
 dobrá komunikace a spolupráce mezi MěÚ a Sportem Hluk.
slabé stránky
 nabídka meziškolních sportovních aktivit;
 nepříliš udržované turistické trasy a cyklostezky, nespojitá síť cyklostezek;
 nezájem seniorů o sportovní aktivity;
 nízké zapojení soukromých subjektů jako potenciálních partnerů při podpoře sportu;
příležitosti
 budování cyklostezek a cyklotras, turistických tras;
 větší spolupráce a podpora soukromého a veřejného sektoru, zapojení firem do
sportovního dění ve městě;
 spádovost města;
 efektivnější využití nově vybudovaných sportovních zařízení, zejména v letním
období;
 vyšší zapojení obyvatel o neformální sportovní aktivity (workout, in-line brusle, běh,
cyklistika).
hrozby
 stárnutí obyvatel Hluku;
 neustálé snižování zájmu náctiletých o sport, zejména u dívek;
 legislativní a administrativní nároky na vedení sportovních klubů;
 přetíženost určitých sportovních zařízení (převážně v zimním období);
10

 vliv politiky na strategické plánování v oblasti sportu;
 roztříštěnost v řešení problematiky v oblasti sportu;
 finanční náročnost správy a údržby sportovišť v majetku města;
 zhoršující se bezpečnost při pohybu na cyklostezkách;
 zvyšující se náročnost podpory sportování mládeže;
 předpoklad vyšších nároků na podporu sportů reprezentujících město ve vyšších
soutěžích;
 rostoucí finanční nároky na pohybové aktivity.

1.7 Priority podpory sportu
 podpora TJ Spartak Hluk a celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných
sportovců a jejich trenérů u jednotlivých oddílů;
 podpora účasti TJ Spartak Hluk na soutěžích;
 podpora pořádání sportovních a společenských akcí TJ Spartak Hluk;
 podpora významných akcí pro zapojení široké veřejnosti do pohybových aktivit
občanů města.

2. Multiplikační dopady sportu - význam sportovních aktivit
Sport by se měl stát nedílnou součástí života občanů našeho města. Sport je nejenom
významný činitel pro dosažení zdravého životního stylu, ale také hraje velkou roli při
formování osobnosti člověka a přispívá k prevenci negativních jevů ve společnosti. Zákon č.
230/2016 Sb. uvádí:
„Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické
kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů
rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.“ 4
Můžeme říct, že sport je smysluplná činnost k trávení volného času a to nejen dětí a mládeže,
ale všech věkových skupin obyvatel města. Úspěšní sportovci České republiky motivují
ostatní mladé, zvyšují hrdost a národní uvědomění. Sport je kolektivní úsilí města, státu,

4

Zákon č. 230/2016 Sb.
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široké sportovní veřejnosti i komerčních a dalších subjektů, kteří se podílí na jeho podpoře a
rozvoji.
Sport a pohybové aktivity vůbec úzce souvisí s řadou problémů spojených se současným
zdravotním stavem populace nejen v České republice. Patří sem především obezita a nadváha
napříč všemi věkovými skupinami obyvatel. Bohužel ČR patří mezi země s nejvyšší mírou
obezity a alarmující je, že klesají pohybové aktivity hlavně u dětí. To s sebou nese riziko, že
tyto děti ve vyšším věku onemocní civilizačními chorobami (metabolický syndrom, diabetes
mellitus druhého typu a kardiovaskulární ischemie apod.). Léčení těchto nemocí má pak
negativní dopady na nárůst výdajů na zdravotní péči (pro dětského obézního pacienta
vynaloženo ročně 75 000 Kč na dítě, pro srovnání s dospělým pacientem trpícím obezitou je
tato částka 115 000 Kč za rok) 5 a státní rozpočet jako takový.
Vize rozvoje tělovýchovy a sportu vychází z principů regionální politiky České republiky a
Evropské unie. Bere do úvahy koncepční přístupy definované v „Evropské chartě sportu“ a
„Koncepce podpory sportu 2016-2025.“

2.1 Návrh priorit a cílů
Při návrhu priorit je třeba si připomenout, co říká zákon:
„Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a
podpora sportovních reprezentantů České republiky.“ 6
Návrh priorit
 sport dětí a mládeže;
 sport pro širokou veřejnost - město poskytuje svá zařízení zdarma;
 sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně;
 sportovní infrastruktura.
Návrh cílů
 zabezpečit kvalitní personální, materiální a prostorové podmínky pro provádění
sportovních aktivit;
 provozovat sport na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných specifických
prostředků.

5

Bc. Nikola Řihošková - NADVÁHA A OBEZITA DĚTÍ V ČR: VÝVOJ A TRENDY V TRANSFORMAČNÍM
OBDOBÍ, dostupné na https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120274995
6

Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů a další související zákony, § 1a zákona O podpoře sportu

12

Tímto splněním dojde k identifikaci a rozvoji talentů, k profilaci a zvýšení odbornosti trenérů,
zlepšení materiálního, prostorového a ekonomického zabezpečení oddílů, vyššímu zájmu
obyvatel o sport a sportovní volnočasové aktivity, ale také ke zvýšení informovanosti
o potencionálních finančních zdrojích určených pro sport.
2.1.1 Stanovení priorit
Hlavní prioritou je udržet a rozšiřovat členskou základnu aktivních i rekreačních sportovců
v Hluku. S tím souvisí snaha udržet, případně rozšířit stávající nabídku oddílů.
Další prioritou je budovat kladný vztah ke sportu hlavně u mladé generace obyvatel města.
2.1.2 Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
Prioritou je údržba stávající sportovní infrastruktury podporou sportovních akcí a sportovních
aktivit na území města.
Osvětou pak vyvolávat u občanů pozitivní postoj ke sportu a volnočasové sportovní aktivitě.
Důležité je podporovat a rozvíjet dobrovolnou práci trenérů vytvářením příznivých podmínek
pro jejich činnost. Podporovat sport jako plnohodnotnou složku sociální struktury a chápat jej
jako klíčový faktor veřejné praktické politiky s dopadem do sféry sociální, ekonomické a
zdravotní. Podporovat nejen místní školu při zajišťování bezpečného a zdravotně
nezávadného prostředí pro realizaci tělesné výchovy, ale také závodní a rekreační sport
především v prostorách sportovní haly a atletického areálu.

3. Formy podpory plánu
3.1 Financování
Město Hluk má zpracovaný plán investic, který vychází z mapování dlouhodobých potřeb
města, který bere v úvahu finanční možnosti řádného hospodaření města. Na základě tohoto
dokumentu a programů rozvoje města, udržitelné mobility apod. město zpracovává určitý
akční plán na následující roky. Sem se zařazují jak investiční, tak i neinvestiční plánované
prioritní projekty pro následující roky. Akce, které spadají pod tuto prioritu, jsou
připravovány a schvalovány včetně s potřebnými finančními prostředky a po té realizovány
dle postupů stanovených v plánu v implementaci určitého programu rozvoje města.
Rozhodujícím faktorem pro konečnou výši finanční podpory sportu z rozpočtu
města

v

daném

kalendářním

roce

bude

vždy

konkrétní

vývoj

celkových

příjmů rozpočtu města. A příjmy města jsou pouze z daňových, nedaňových, kapitálových
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příjmů a dotací. V posledních pěti letech byl vklad města do sportovních aktivit cca 70
milionů korun.
Další možnosti financování jsou dotace z programů EU, ze státního rozpočtu České republiky,
zdroje komerčního sektoru a ostatní zdroje (např. nadace, nadační fondy).

3.2 Ostatní podpora
Také ostatní podpora sportu, ať to je:
 udělení záštity starosty či místostarosty města;
 poskytnutí a zveřejnění loga města v souvislosti s aktivitami plánu;
 přímá prezentace města při realizaci aktivit plánu;
 poskytnutí cen či propagačních materiálů v rámci aktivit plánu;
 osobní aktivita členů vedení města při podpoře aktivit plánu;
 oceňování úspěšných sportovců;
podporuje kladně sportovní činnost ve městě a není zanedbávána.

ZÁVĚR
Sport je trvalou a nenahraditelnou součástí života občanů města, je součástí zdravého
životního stylu a přispívá k eliminování negativních jevů ve společnosti a také nemalou
měrou přispívá ke smysluplnému naplňování volného času naší mládeže. Sportovní úspěchy
jsou významným motivátorem a zvyšují hrdost a sounáležitost občanů s městem a našim
slováckým krajem.
Je oprávněně možné konstatovat, že sport ve městě zaujímá čelní pozici, patří mezi priority a
je mu věnována patřičná pozornost. Sportovci města Hluk mají podporu pravidelné činnosti
oddílů TJ Spartak Hluk, jsou podporovány všechny akce od místní úrovně až po úroveň
celorepublikovou.
Stanovení a naplňování vytyčených cílů plánu rozvoje sportu v Hluku však musí být výrazem
shody všech kompetentních partnerů, kteří se podílí na zpracování plánu rozvoje sportu.
Důležitou podmínkou je jeho schválení v kompetentních orgánech města a také názor jak
odborné sportovní veřejnosti, tak také názor široké veřejnosti.
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