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ÚVOD  

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023–2027 vychází z požadavků zákona č. 115/2001 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím vytvářet podmínky pro 

sport. Plán rozvoje sportu obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v 

jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení 

pro občany obce. Součástí Plánu rozvoje sportu je analytická část, která obsahuje analýzu 

současného stavu sportu ve městě včetně současného stavu financování, dále strategii rozvoje 

sportu v Prostějově a akční plán rozvoje sportu včetně určení prostředků z rozpočtu města 

Prostějova, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Plán rozvoje sportu se rovněž zabývá podmínkami pro zabezpečení rozvoje školního, 

závodního, rekreačního sportu, stejně jako přípravy sportovních talentů a podporu sportu 

zdravotně handicapovaných občanů. Materiál vychází z právních norem a metodických 

návodů k programové podpoře komplexního rozvoje sportu v rámci České republiky (dále 

ČR). Jsou rovněž akceptovány významné koncepční a metodické materiály Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), Českého olympijského výboru (dále ČOV), 

České unie sportu (dále ČUS) a Evropské unie (dále EU). 

 

Plán rozvoje sportu v Prostějově se skládá ze tří částí: 

- analytické, zabývající se postavením, organizací, financováním a zákonnými 

normami v rámci ČR a EU, 

- syntetické, věnované formulaci východisek, strategii a cílům koncepce rozvoje sportu 

v Prostějově,  

- akčního plánu rozvoje, představujícího koncepci rozvoje sportu v Prostějově v letech 

2023–2027. 

 

V analytické části Plánu rozvoje sportu jsou prezentována východiska umožňující formulovat 

závěry předkládané následně v syntetické a návrhové části. V této části jsou stručně 

zmiňovány základní dokumenty Evropské unie a České republiky k organizaci a financování 

sportu a volnočasových aktivit. Součástí této části jsou rovněž prezentovány výsledky 

dotazníkového šetření realizovaného na základních školách, středních školách a na Magistrátu 

statutárního města Prostějov. Analýza výsledků dotazníků přinesla významné podněty pro 

tvorbu Plánu rozvoje sportu v Prostějově.  

Syntetická část vychází z podkladů shromážděných v analytické části dokumentu a jsou v ní 

definovány východiska, strategie a cíle rozvoje sportu formulovaná v Akčním plánu rozvoje 
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sportu v Prostějově do roku 2027. Předkládaný Plán rozvoje sportu je výsledkem spolupráce 

odborníků ze spolku Sport a věda a pracovníků Magistrátu statutárního města Prostějov. 

 

V souladu s pojetím Evropské charty sportu (1994) se „sportem rozumí všechny formy tělesné 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení 

či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních“.  

V tomto pojetí je tedy pojem SPORT chápán jako zastřešující pojem pro všechny formy 

tělesné činnosti, tedy aktivity školní, rekreační (volnočasové) i závodní. Obdobně bude pojem 

sport užíván i v předloženém Plánu rozvoje sportu.  
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I ANALYTICKÁ ČÁST 

1 POSTAVENÍ SPORTU A ZÁKONNÉ NORMY V ČESKÉ REPUBLICE A EU 

V této časti je prezentován a komentován souhrn zákonných norem vztahujících se 

k postavení sportu v ČR, dále usnesení, doporučení, opatření a pokyny přijatá Radou ministrů 

EU, pracovní skupinou EU „Sport a zdraví“, Světovou zdravotnickou organizací (WHO) resp. 

dalšími orgány.  

 

1.1 Koncepční, zákonné a metodické dokumenty podpory sportu v České republice 

V průběhu let byly vypracovány různé koncepční materiály (Koncepce státní podpory sportu 

v České republice, 2011, Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015–2017, Zdraví 2020 – 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, 2014). 

 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

Základním zákonným materiálem je zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb., který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

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

samosprávných celků při podpoře sportu. Na něj navazovaly zákonné úpravy v podobě 

zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky 

na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících 

změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z 

majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který se zabýval zejména 

problematikou povinností vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení (§ 7a). Další 

úpravy zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., přinesl zákon č. 183/2010 ze dne 18. května 

2010 a zákon č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016 a také zákon o podpoře sportu ze dne 

18. června 2019 (Sbírka zákonů č. 178 / 2019). 

 

Koncepce financování sportu v České republice. Analyticko-koncepční studie (ČOV, 

ČUS, 2012) 

Českým olympijským výborem a Českým svazem tělesné výchovy (dnes Česká unie sportu) 

byla předložena zásadní analyticko-koncepční studie formulující návrh koncepce financování 

sportu na základě analýzy současného systému financování sportu v ČR a ve vybraných 

zemích EU. Součástí koncepce je rovněž analýza přínosu sportu v ČR. Obsahem této 

analyticko-koncepční studie je jednak Analýza současného systému financování sportu v ČR, 
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dále Analýza financování sportu ve vybraných zemích EU, prezentace Přínosů sportu v ČR a 

návrh Koncepce financování sportu.  

 

Koncepce podpory sportu 2016–2025 

Za zásadní materiál pro rozvoj sportu v České republice je možno označit materiál „Koncepce 

podpory sportu 2016–2025“, který je klíčový materiál MŠMT přijatý usnesením vlády č. 591 

ze dne 27. června 2016 (http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025). 

Koncepce předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i 

podmínky naplnění v období let 2016–2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty 

MŠMT v oblasti sportu.  

Základní strategické cíle výše uvedené koncepce jsou rozděleny do 8 oblastí:  

3.1 Oblast 1 - Rozvoj sportu pro všechny 

3.2 Oblast 2 - Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců 

3.3 Oblast 3 - Rozvoj školního a univerzitního sportu 

3.4 Oblast 4 - Odbornost ve sportu 

3.5 Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení 

3.6 Oblast 6 - Sport handicapovaných 

3.7 Oblast 7 - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR 

3.8 Oblast 8 - Komerční sport 

 

I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018–2019 

Pro realizaci Koncepce podpory sportu 2016–2025 vypracovalo MŠMT materiál „I. Akční 

plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018–2019“. V tomto akčním plánu nebyly řešeny 

všechny strategické cíle koncepce SPORT 2025, ale pouze ty, které bylo potřebné řešit v 

období 2018–2019. Dalším záměrem byla tvorba dalších tří akčních plánů, aby byla koncepce 

SPORT 2025 postupně naplněna. Akční plán vycházel také ze Zákona o podpoře sportu č. 

115/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v neposlední řadě i z aktuálního Programového 

prohlášení vlády ČR, z části, která řeší oblast podpory sportu. 

 

Národní sportovní agentura (NSA) 

Aktuální znění zákona o podpoře sportu (Sbírka zákonů č. 178 / 2019; Zákon ze dne 18. 

června 2019, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů) se rozšířil zákon zejména o vznik Národní sportovní agentury 

(https://agenturasport.cz/). 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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Národní sportovní agentura (NSA) vznikla jako ústřední správní orgán státní správy České 

republiky ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. Od roku 2020 

převzala postupně od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR s cílem „dosažení 

harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce 

reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb 

relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání“ (NSA, https://agenturasport.cz/legislativni-a-

strategicke-dokumenty/).  

Oblasti působnosti NSA jsou velmi široké, mimo jiné (§ 3d; 1a) vypracovává návrh plánu 

státní politiky ve sportu (dále jen „plán“), který obsahuje zejména definici cílových skupin 

sportovců, na které je podpora zaměřena, včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé 

cílové skupiny, a předkládá jej vládě ke schválení. Dále realizuje podporu sportu ve formě 

dotace ze státního rozpočtu (§ 6b) pomocí investičních i neinvestičních Programů 

(https://agenturasport.cz/dotace/). 

NSA v návaznosti na materiál MŠMT (I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 

2018–2019) vypracovala „II. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020–2021“ 

vycházející jak z „Koncepce podpory sportu 2016–2025“, tak i ze zákona o podpoře sportu 

(Sbírka zákonů č. 178 / 2019; Zákon ze dne 18. června 2019). 

 

1.2 Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v EU 

Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby (RE Štrasburk, 1987; 

MŠMT 1996) 

Rada Evropy v tomto doporučení vyzývá orgány veřejné správy a soukromé organizace, že 

mají vzít na vědomí potřeby postižených osob. Mají zaměřit svoji politiku tak, aby to poskytlo 

těmto osobám příležitost zúčastnit se rekreačních aktivit. Mají zajistit přístup postižených do 

sportovních zařízení a umožnit použitelnost těchto zařízení. Mají podporovat spolupráci mezi 

veřejnými a státními institucemi, jichž se týká sport zdravotně postižených. Doporučení je 

směřováno do čtyř základních oblastí pohybových činností: 

• Vrcholový sport 

• Výkonnostní sport (organizovaný a pravidelný) 

• Rekreační sport (rekreační vykonávání pohybové aktivity) pro osobní potěšení 

• Sport provozovaný hlavně ze zdravotních důvodů nebo pro udržení kondice 

 

 

 



9 

 

Evropská charta sportu (1992) 

Evropská charta sportu je základní a nejvýznamnější dokument, přijatý v roce 1992 

(http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu).  

V Chartě jsou ve 14 článcích formulována doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na 

všech jeho výkonnostních úrovních, a to podle zásad humanismu a demokracie. Jednotlivé 

články Charty jsou zaměřeny na cíl charty, vymezení charty a oblasti jejího uplatňování, na 

sportovní hnutí, na zařízení a činnost, na problematiku vytvoření základny, na rozvíjení 

účasti, zlepšování výkonnosti, podporu vrcholového a profesionálního sportu, na lidské 

zdroje, na sport a zásadu trvalého rozvoje, informace a výzkum, financování.  

Druhou část Charty potom tvoří kodex sportovní etiky, ve kterém je objasněna funkce a 

podstata fair play, a to ve všech jeho praktických souvislostech. 

 

Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007) 

Evropská komise 11. července 2007 přijala Bílou knihu o sportu jako svoji první ucelenou 

iniciativu v oblasti sportu, jejímž účelem bylo poskytnout strategickou orientaci týkající se 

role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na 

dodržování požadavků právních předpisů EU. Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací 

vedených v posledních dvou letech s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou 

např. olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími 

zúčastněnými stranami. Bílá kniha vychází ze zásad subsidiarity, autonomie sportovních 

organizací a současného právního rámce EU. Rozvíjí koncepci specifičnosti sportu v mezích 

současných kompetencí EU.  

 

EU Physical Activity Guidelines (2008).  

Materiál „Pokyny EU pro pohybovou aktivitu“ (Doporučená politická opatření na podporu 

zdraví upevňujících pohybových aktivit) byl v roce 2008 schválen ministry tělovýchovy 

členských států EU. Tyto pokyny jsou určeny především tvůrcům politik v členských státech 

a mohou sloužit jako inspirace pro formulaci a přijímání vnitrostátních pokynů pro 

pohybovou aktivitu, orientovaných na konkrétní kroky. Účelem tohoto dokumentu není 

komplexní akademický přezkum tématu, ani nová definice doporučení a cílů WHO (světová 

zdravotnická organizace). Přidaná hodnota EU je zajištěna zaměřením na provádění 

stávajících doporučení WHO pro pohybovou aktivitu, orientací na konkrétní kroky a 

výhradním zaměřením na pohybovou aktivitu (a nikoli výživu nebo jiná související témata). 

Tento dokument je určen širokému okruhu uživatelů, kteří se zabývají pohybovou aktivitou.  

http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu


10 

 

Lisabonská smlouva Evropské Unie (2007) 

Lisabonská smlouva byla schválena v Lisabonu v roce 2007 a je mimo jiné věnována 

problematice sportu v části nazvané „VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT“. Formuluje podporu Unie sportu, zvláště pak „rozvoj 

evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a 

spolupráci mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity 

sportovců, obzvláště mladých sportovců“. 

 

1.3 Sport zdravotně postižených 

V souladu s Koncepcí podpory sportu v ČR jsou podporovány rovněž sportovní a pohybové 

aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Stát takto napomáhá společenské 

integraci, rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry, výchově k samostatnosti a 

soběstačnosti. Sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi jsou 

prováděny organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny, výkonnostní i 

vrcholové a jsou členěny podle druhu postižení do kategorií v souladu s mezinárodními 

standardy.  

Do organizační struktury sportu handicapovaných patří:  

Český paralympijský výbor (ČPV, http://www.paralympic.cz), Česká asociace tělesně 

handicapovaných sportovců (ČATHS, http://www.caths.cz), Unie zdravotně postižených 

sportovců ČR (UZPS, http://www.uzps.cz), Český svaz tělesně postižených sportovců 

(ČSTPS, http://www.cstps.cz), Česká federace Spastic Handicap o. s. (ČFSH, 

http://www.spastic.cz). Zastřešující organizací na mezinárodní úrovni je Mezinárodní 

paralympijský výbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paralympic.cz/
http://www.caths.cz/
http://www.uzps.cz/
http://www.cstps.cz/
http://www.spastic.cz/
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2 SPORT V PROSTĚJOVĚ 

2.1 Statutární město Prostějov 

Okres Prostějov je částí vyššího územně samosprávného celku Olomoucký kraj, který je 

tvořen  pěti okresy (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk).  

Statutární město Prostějov je podle počtu obyvatel k 31. 12. 2020 druhým největším okresním 

městem v Olomouckém kraji (Statistická ročenka Olomouckého kraje, 2021):  

Olomouc (100 514), Prostějov (43 381), Přerov (42 451), Šumperk (25 452), Jeseník (11 

271). 

 

Obrázek 1. Administrativní členění Olomouckého kraje 

 

Dle materiálu MŠMT „Doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 

115/2001 Sb.“ (MŠMT, 2018-04-16) a v souladu s metodickým doporučením MŠMT (Kovář, 

2017) je tato obecná část Plánu rozvoje sportu volitelná (doplňující) a zaměřuje se na 

geografickou specifikaci, demografie atd. Podrobnější informace jsou zpracovány např. 

v materiálech „Strategický plán rozvoje města Prostějova pro období 2010–2020“, Statistické 

ročence Olomouckého kraje (2021) atd.  

 

2.2 Koncepční a metodické dokumenty pro Plán podpory sportu v Prostějově 

Plán rozvoje sportu ve statutárním městě Prostějov vychází z požadavků zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, dále ze zákona č. 230/2016 ze dne 28. 

června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon o podpoře sportu ze dne 18. června 2019 (Sbírka zákonů č. 178 / 2019). 

Zákon č. 230/2016 mění znění § 6 „Úkoly obcí“ takto: 

§ 6 „Úkoly obcí“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Olomoucky_kraj-mapka.jpg
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(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. 

 

§ 6a Plány v oblasti sportu 

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné 

k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. 

Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a 

opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v 

průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení. 

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, 

stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z 

rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

 

Plán rozvoje sportu dále vychází, resp. navazuje na další koncepční a metodické dokumenty:  

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji (Aktualizace 2014-2018). 

• Strategický plán rozvoje města Prostějova pro období 2010-2020 (2010). 

• Financování sportu statutárními městy a kraji (2016). 

• Metodický postup při tvorbě plánů rozvoje sportu (2017). 

• Doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, v souladu s Evropskou chartou sportu (1992, česky 1994) i s 

názory renomovaných autorů (Dovalila et al., 2002; Leška, 2004; Moravce et al., 2004 atd.) 

budeme v dalším textu používat širší pojetí pojmu sport, tedy jako označení zastřešujícího i 

pojmy tělesná výchova a pohybová rekreace s využitím upřesňujících adjektiv „školní“, 

„rekreační“ či „závodní“ sport. Podle Evropské charty sportu (1994) je sport chápán jako 



13 

 

„všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli – 

si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoje společenských 

vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. 

 

2.3 Subjekty realizující sportovní aktivity v Prostějově 

Na území statutárního města Prostějov je mnoho subjektů realizujících školní, rekreační či 

závodní sport, lze mezi ně řadit školy a školská zařízení, sportovní oddíly, kluby, spolky a 

další subjekty. Významnou část sportující populace přitom tvoří žáci a žákyně základních, 

resp. středních škol, sportujících v zařízeních při těchto školách.  

 

2.3.1 Subjekty zajišťující realizaci školního sportu v Prostějově 

Podle údajů získaných ze Statistické ročenky ČSÚ (2021) bylo v Olomouckém kraji ve 

školním roce 2020/2021 celkem 297 základních škol, 97 středních škol s celkem 81 384 žáky.  

Ve statutárním městě Prostějov bylo celkem 11 škol poskytujících základní vzdělání (ZŠ) a 15 

škol poskytujících středoškolské vzdělání (SŠ). 

 

Tabulka 1. Statistické údaje o Olomouckém kraji (OK, MŠMT, SROK, ČSÚ) 

Kraj/okres/město Základní školy Střední školy* 

 Školy Žáci Učitelé Školy Žáci Učitelé 

OK 298 55 948 4 240 91 27 266 2 646 

Prostějov (okres) 48 9 467 676 17 4 355 442 

Prostějov (město) 11 4 165 312 15 4 165 390 

Vysvětlivky: 

* = zřizovatel Krajský úřad OK, SM Prostějov pouze Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, 

Prostějov. OK = Olomoucký kraj; MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; SROK = Statistická 

ročenka Olomouckého kraje (2021); ČSÚ = Český statistický úřad (2021) 

 

2.3.1.1 Dotazníkové šetření – analýza výsledků 

V rámci analýzy stavu v jednotlivých institucích podílejících se na realizaci sportu na území 

statutárního města Prostějov (SMP) byl vypracován dotazník pro základní a střední školy 

zaměřený na zjištění názorů, požadavků a záměrů jednotlivých subjektů (Příloha 1). Ve 

spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějov byly osloveny 

všechny základní a střední školy na území SMP a byl jim zpřístupněn dotazník v elektronické 

podobě.  
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Dotazník vyplnilo celkem 18 škol (69,2 %), z toho bylo 6 samostatných základních škol (ZŠ), 

7 samostatných středních škol a 5 škol se základní i střední školou (GJW uvádí žáky 1. stupně 

víceletého gymnázia jako žáky ZŠ).  

 

 

Obrázek 2. Počet zapojených ZŠ a SŠ 

 

Na zúčastněných jedenácti ZŠ studovalo celkem 4 554 žáků, na dvanácti SŠ celkem 2 768 

žáků.  

 

 

Obrázek 3. Počet žáků na zapojených ZŠ a SŠ 
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Tabulka 2. Přehled ZŠ a SŠ zapojených do dotazníkového šetření (n = 18) 

Oficiální název školy 

1 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Prostějov 

2 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově 

3 Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov 

4 Obchodní akademie, Prostějov 

5 Reálné gymnázium a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov 

6 Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov 

7 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov 

8 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. 

9 Střední škola designu a módy, Prostějov 

10 Střední škola, ZŠ a MŠ JISTOTA,o.p.s. 

11 Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 

12 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov 

13 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 

14 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

15 ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

16 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4 

17 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

18 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 

 

2.3.1.2 Základní školy (ZŠ) – analýza výsledků dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníkového šetření na všech ZŠ jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4. Dílčí 

dotazníkové položky jsou komentované v dalším textu, pro přesnější informaci jsou některé 

z nich doprovázeny grafy. V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření v 11 

položkách. 

 

Tabulka 3. Přehled výsledků dotazníkového šetření na ZŠ (n=11) – část 1 

Název ZŠ (zkrácený) Žáci ST Žáci Těl Těl (h) Hř Hř (h) PB Fit Ten Plán 

1. Cyrilometodějské gymnázium (ZŠ) 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Gymnázium Jiřího Wolkera (1. stupeň) 231 4 99 1 0 3 0 0 1 0 0 

3. ZŠ Reálné gymnázium 503 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

4. ZŠ JISTOTA 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5. ZŠ Komenského 101 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Dětské hřiště 

6. ZŠ Jana Železného 737 4 103 2 0 0 1 0 1 2 Běžecký tunel 

7. ZŠ Kollárova 335 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8. ZŠ Melantrichova 460 0 0 3 0 1 0 0 0 2 Venkovní hřiště 

9. ZŠ Palackého 650 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

10. ZŠ Dr. Horáka 607 6 159 2 0 3 0 1 0 0 Venkovní hřiště 

11. ZŠ E. Valenty 648 4 54 2 0 3 0 0 1 0 Venkovní hřiště 

Celkem 4554 18 415 17 1 14 1 1 3 5  
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Vysvětlivky: ST = sportovní třídy; Těl (h) = tělocvičny (resp. s hledištěm); Hř (h) = hřiště (resp. s hledištěm); PB 

= plavecký bazén; Fit = fitness/posilovna; Ten = tenisové kurty. 

 

Počet žáků 

Počet žáků na jednotlivých ZŠ se pohybuje od 47 (ZŠ JISTOTA) do 737 (ZŠ a MŠ Jana 

Železného). Celkový počet žáků na těchto jedenácti ZŠ je 4 554.  

 

Sportovní třídy (ST) 

Sportovní třídy jsou na čtyřech ZŠ, celkem je jich 18. Celkový počet žáků ve ST je 415, 

nejvíce na ZŠ Dr. Horáka (159). Do sportovních tříd je zařazeno 9,1 % žáků z celkového 

počtu žáků na ZŠ (4 554). 

 

Třídy s rozšířenou výukou TV 

Dvě ZŠ uvádějí třídy s rozšířenou výukou TV (ZŠ Melantrichova: 6 tříd, 154 žáků; ZŠ 

Prostějov, Dr. Horáka: 6 tříd, 159 žáků).  

 

Sportovní zařízení (vlastní, případně majetek svěřený zřizovatelem do užívání) 

Všechny ZŠ (s výjimkou ZŠ na Cyrilometodějském gymnáziu) disponují tělocvičnami a 7 

z nich (63,6 %) také venkovními hřišti. Tělocvičny i hřiště jsou bez hledišť pro diváky, jsou 

tedy využívány pro tělesnou výchovu, resp. závodní či rekreační sport (dle velikosti a 

vybavení). Nejvíce tělocvičen mají k dispozici ZŠ Palackého a ZŠ Melantrichova (3). Tři 

školy disponují tenisovými kurty (celkem 5 kurtů) a tři školy mají k dispozici 

fitness/posilovnu. 

 

 

Obrázek 4. Počet sportovních zařízení na ZŠ 
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Plán výstavby sportovních zařízení  

Na dotaz, zda ZŠ plánují výstavbu sportovních zařízení, odpovědělo 6 škol, že neplánují. Na 3 

školách je plánovaná výstavba venkovního hřiště, na jedné škole výstavba dětského hřiště, ZŠ 

Jana Železného plánuje výstavbu běžeckého tunelu. Tedy pouze 45,5 % ZŠ plánuje zlepšení 

stavu, tedy výstavbu sportovních zařízení. 

 

 

Obrázek 5. Plánovaná výstavba sportovních zařízení na ZŠ 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření na ZŠ v dalších 11 položkách. 

 

Tabulka 4. Přehled výsledků dotazníkového šetření na ZŠ (n=11) – část 2 

Název ZŠ (zkrácený) 
Ap. I. 

(%) 
Ap. II. 

(%) 
SK Žáci SK LK Žáci LK P I. st. Žáci P ŠSK Žáci PTV 

1. Cyrilometodějské gymnázium (ZŠ) - 100 4–6 35 3 87 - 0 Ne 0 5 

2. Gymnázium Jiřího Wolkera (1. stupeň) - 100 1–3 32 2 160 - 0 Ne 0 3 

3. ZŠ Reálné gymnázium 100 100 >7 134 2 117 AU 120 Ano 30 1 

4. ZŠ JISTOTA 51–70 51–70 1–3 6 0 0 - 0 Ne 0 5 

5. ZŠ Komenského 100 100 1–3 20 1 16 PŠ 28 Ne 0 4 

6. ZŠ Jana Železného 100 100 4–6 100 6 180 PŠ 170 Ano 75 3 

7. ZŠ Kollárova 100 100 1–3 25 1 32 PŠ 30 Ano 15 4 

8. ZŠ Melantrichova 100 71–90 >7 42 2 65 PŠ 52 Ano 45 3 

9. ZŠ Palackého 100 100 4–6 50 1 1 AU 146 Ano 20 3 

10. ZŠ Dr. Horáka 100 100 4–6 75 2 99 AU 72 Ano 127 5 

11. ZŠ E. Valenty 100 100 >7 80 2 85 PŠ 156 Ano 30 3 

Celkem - - - 599 22 842 - 774 - 342 3* 

Vysvětlivky: * medián; Ap. = aprobovanost; SK = sportovní kroužky; LK = lyžařské kurzy; P = plavání; ŠSSK = školní sportovní kluby; AU 

= aprobovaný učitel; PŠ = plavecká škola; PTV = podmínky pro výuku TV 
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Odborná kvalifikace vyučujících TV 

Analýza výsledků prokázala, že s výjimkou ZŠ JISTOTA (aprobovanost 51–70 %) jsou 

všichni vyučující TV na I. stupni ZŠ aprobováni pro výuku TV. Na II. stupni uvádějí pouze 

ZŠ Melantrichova aprobovanost 71–90 % a ZŠ JISTOTA aprobovanost 71–90, na ostatních 

ZŠ jsou všichni vyučující TV plně kvalifikováni. Vzhledem k vysoké kvalifikaci vyučujících 

TV je v těchto osobách možno vidět vysoký potenciál pro vedení sportovních kroužků na 

školách. 

 

Sportovní kroužky (SK) 

Analýza dotazníků ukázala, že na všech ZŠ jsou organizovány sportovní kroužky, nejvíce jich 

je organizováno na ZŠ E. Valenty, Reálném gymnáziu a ZŠ Otto Wichterleho a ZŠ 

Melantrichova (>7), na dalších 4 školách je 4–6 sportovních kroužků a na 4 školách 1–3 

kroužky. Celkový počet žáků zapojených do SK je 599, to ovšem znamená, že z celkového 

počtu žáků na ZŠ (4 554) je do SK zapojeno pouhých 13,2 % žáků. 

 

 

Obrázek 6. Počet sportovních kroužků na ZŠ 

 

Lyžařské kurzy (LK) 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že všechny dotazované školy organizují lyžařské kurzy, 

nejvíce ZŠ a MŠ Jana Železného (5). Lyžařských kurzů se zúčastnilo celkem 400 žáků, tedy v 

průměru 33 žáků na kurz. 
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Výuka plavání na I. stupni ZŠ 

Významnou součástí výuky TV je naučení plaveckých dovedností u žáků I. stupně ZŠ. 

Výsledky dotazníků ukázaly, že 5 z dotazovaných škol (45,4 %) zabezpečuje výuku plavání 

prostřednictvím plavecké školy (PŠ), 3 školy (27,3 %) pomocí vlastních aprobovaných učitelů 

(AU), na 3 školách výuka plavání neprobíhá (27,3 %). Počet účastníků výuky plavání na I. 

stupni ZŠ byl celkem 774. 

 

 

Obrázek 7. Výuka plavání na ZŠ 

 

Školní sportovní kluby (ŠSK) při AŠSK 

Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR, https://www.assk.cz) iniciuje a 

podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. 

Pojetím činnosti se odlišuje od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a 

samotnou účast v pohybových aktivitách. Dle oficiálních údajů AŠSK (Výroční zpráva o 

činnosti, 2020) je v okrese Prostějov celkem 30 ŠSK s 785 členy, z toho na ZŠ 20 ŠSK. 

Prostějovské ZŠ v dotazníkovém šetření uvedly existenci 7 ŠSK v nichž je zapojeno celkem 

342 žáků. Z celkového počtu 4 554 žáků ZŠ je to tedy pouhých 7,5 %. 
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Obrázek 8. Počet školních sportovních klubů při AŠSK na ZŠ 

 

Prostorové podmínky na školách 

Výsledky dotazníkového šetření (tabulka 4) přinesly zajímavé hodnocení: pouze jedna 

z dotazovaných škol (RG a ZŠ Otto Wichterleho) považuje podmínky za výborné, dalších 5 

škol hodnotí podmínky za dobré, 2 školy označily podmínky za dostatečné a 3 školy za 

nedostatečné. Je proto poněkud překvapivé, že školy hodnotící podmínky jako dostatečné, 

resp. nedostatečné, neplánují žádnou výstavbu ani rekonstrukci sportovních zařízení. Střední 

hodnota (medián) hodnocení všech škol je 3 (dobré podmínky). 

 

 

Obrázek 9. Hodnocení podmínek pro realizaci školní TV na ZŠ 
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Závěrečné zhodnocení zjištěných výsledků dotazníkového šetření na ZŠ 

Prostorové podmínky jsou důležitým předpokladem pro optimální realizaci školní tělesné 

výchovy, rekreačního i závodního sportu. Z hodnocení předchozích dotazníkových položek, je 

zřejmé, že jak objektivní údaje, tak sebehodnocení dotazovaných ZŠ prokazují, že ZŠ 

považují vybavení z hlediska sportovních zařízení za dobré. Přestože pět z dotazovaných ZŠ 

považuje podmínky za nedostatečné (3), resp. dostatečné (2), 54,5 % z dotazovaných ZŠ 

neplánuje žádnou výstavbu nových sportovišť. Bylo by zřejmě do budoucna vhodné uvažovat 

ve spolupráci se statutárním městem Prostějov o zlepšení podmínek pro sport. 

 

2.3.1.3 Střední školy (SŠ) – analýza výsledků dotazníkového šetření 

Výsledky dotazníkového šetření (Příloha 1) na 12 zúčastněných středních školách působících 

na území statutárního města Prostějov (SMP) jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. Zřizovatelem 

většiny SŠ je Olomoucký kraj, statutární město Prostějov je zřizovatelem pouze Reálného 

gymnázia a základní školy Otto Wichterleho, Prostějov. Jednotlivé dotazníkové položky jsou 

dále komentovány, pro přesnější informaci jsou některé z nich doprovázeny grafy. 

 

Tabulka 5. Přehled výsledků dotazníkového šetření na SŠ (n=12) – část 1 

Název SŠ (zkrácený) Žáci ST Žáci Těl Těl (h) Hř Hř (h) PB Fit Ten Plán 

1. ART ECON – SŠ 207 0 0 1 0 1 0 0 0 0 Ne 

2. Cyrilometodějské gymnázium 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ne 

3. Gymnázium Jiřího Wolkera 329 4 99 1 0 3 0 0 1 0 
Oprava 

tělocvičny 

4. Obchodní akademie 230 0 0 1 1 1 0 1 0 0 Ne 

5. Reálné gymnázium OW 286 0 0 1 1 1 0 0 0 1 Ne 

6. SOŠ podnikání a obchodu  231 4 63 1 0 1 0 0 0 0 Ne 

7. SOŠ průmyslová a SOUS 360 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Ne 

8. Střední škola automobilní 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ne 

9. Střední škola designu a módy 215 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Ne 

10. Střední škola JISTOTA 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Ne 

11. Střední škola Komenského 81 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Dětské 

hřiště 

12. Švehlova SŠ polytechnická 504 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Ne 

Celkem 2768 8 162 10 2 8 0 1 3 1  

Vysvětlivky: ST = sportovní třídy; Těl (h) = tělocvičny (resp. s hledištěm); Hř (h) = hřiště (resp. s hledištěm); PB 

= plavecký bazén; Fit = fitness/posilovna; Ten = tenisové kurty. 

 

Počet žáků SŠ 

Počet žáků na jednotlivých SŠ se pohybuje od 16 (SŠ JISTOTA) do 360 (SOŠ průmyslová a 

SOUS). Celkový počet žáků na těchto jedenácti SŠ je 2 768.  
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Sportovní třídy (ST) 

Na dvou ze zapojených SŠ (Gymnázium Jiřího Wolkera: 4 třídy, SOŠ podnikání a obchodu: 4 

třídy) jsou sportovní třídy, které navštěvuje celkem 162 studentů. Vzdělávací program 

Sportovní management na SOŠ podnikání a obchodu (63 žáků) je orientovaný na ekonomické 

studium zaměřené na rozvoj sportovní kariéry a působení v ekonomické a manažerské oblasti 

sportovních klubů a volnočasových organizací. 

 

Sportovní zařízení (vlastní, resp. majetek svěřený zřizovatelem do užívání) 

Z 12 zapojených SŠ disponuje tělocvičnami10 z nich (tělocvičnu nemá Cyrilometodějské 

gymnázium a SŠ automobilní), venkovní hřiště má 8 SŠ z 12. Tělocvičny i hřiště jsou bez 

hledišť pro diváky, jsou tedy využívány pouze pro tělesnou výchovu, resp. závodní či 

rekreační sport (dle velikosti a vybavení). 

 

 

 Obrázek 10. Počet sportovních zařízení na SŠ 

 

Počet bazénů, fitness a tenisových kurtů 

Počet bazénů (1), fitness (3) a tenisových kurtů (1) na uvedených SŠ, jejichž zřizovatelem je 

Olomoucký kraj (s výjimkou Reálného gymnázia OW), je zanedbatelný, školy neplánují ani 

jejich výstavbu. Při celkovém počtu přes 2 700 středoškolských studentů je tato situace 

značně neuspokojivá.  

 

Plán výstavby sportovních zařízení  

Z dotazovaných škol pouze 1 škola uvedla plánovanou výstavbu dětského hřiště (a jedna 

opravu tělocvičny). To znamená, že 11 (91,7 %) z dotazovaných škol neplánuje žádnou 
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výstavbu nových sportovišť, tedy zařízení umožňujících zlepšení stavu a nabídky pro 

sportovních aktivit studenty. 

 

 

 Obrázek 11. Plán výstavby sportovních zařízení na SŠ 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření na 12 SŠ v dalších 8 položkách 

týkajících se aprobovanosti učitelů TV. 

 

Tabulka 6. Přehled výsledků dotazníkového šetření na SŠ (n=12) – část 2 

Název SŠ (zkrácený) Ap. TV (%) SK Žáci LK Žáci ŠSK Žáci PTV 

1. ART ECON – SŠ 100 0 0 0 0 Ne 0 5 

2. Cyrilometodějské gymnázium 100 4–6 35 3 87 Ne 0 5 

3. Gymnázium Jiřího Wolkera 100 1–3  32 2 160 Ne 0 3 

4. Obchodní akademie 100 0 0 1 45 Ano 11 3 

5. Reálné gymnázium OW 100 >7 134 2 117 Ano 30 1 

6. SOŠ podnikání a obchodu  100 1–3 20 1 30 Ano 0 4 

7. SOŠ průmyslová a SOUS 100 1–3 20 1 50 Ano 10 5 

8. Střední škola automobilní 100 0 0 1 26 Ano 12 4 

9. Střední škola designu a módy 100 0 0 1 33 Ne 0 4 

10. Střední škola JISTOTA 51–70 1–3 6 0 0 Ne 0 5 

11. Střední škola Komenského 100 1–3 20 1 16 Ne 0 4 

12. Švehlova SŠ polytechnická 100 1–3 10 1 35 Ano 30 4 

Celkem - - 277 14 599  93 4 * 

Vysvětlivky: Ap. = aprobovanost TV; SK = sportovní kroužky; LK = lyžařské kurzy; ŠSK = školní sportovní kluby; PTV = podmínky pro 

výuku TV; * medián 
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Odborná kvalifikace vyučujících TV 

Odborná kvalifikace vyučujících TV na dotazovaných SŠ (s výjimkou Střední školy 

JISTOTA, která uvádí aprobovanost 51–70 %) je stoprocentní. Obdobně jako na ZŠ je v tom 

možno vidět vysoký potenciál pro vedení sportovních kroužků na školách (při adekvátním 

finančním ohodnocení), což ovšem naráží na nedostatečný počet sportovišť při SŠ. 

 

Sportovní kroužky (SK) 

Sportovní kroužky jsou organizovány na 8 SŠ (z 12), a to většinově (6) v počtu 1–3. Nejvíce 

SK organisuje Reálné gymnázium O.W. (>7) a Cyrilometodějské gymnázium (4–6). Celkový 

počet žáků zapojených do SK na dotazovaných SŠ je 277. Z celkového počtu studentů na SŠ 

(2768) na území SMP je tedy do sportovních kroužků zapojeno pouhých 10,0 % žáků. Tento 

velmi malý počet může být (snad) ovlivněn skutečností, že řada studentů do Prostějova 

dojíždí a (snad) sportuje v místě svého bydliště, resp. mimo školu. 

 

 

Obrázek 12. Počet sportovních kroužků na SŠ 

 

Lyžařské kurzy (LK) 

Lyžařské kurzy organizují s výjimkou ART ECON – SŠ a Střední školy JISTOTA všechny 

ostatní dotazované SŠ, nejvíce Cyrilometodějské gymnázium (3). Celkem se lyžařských kurzů 

zúčastnilo 599 studentů, při celkovém počtu 14 kurzů je to tedy v průměru 42,82 žáků na 

kurz. 
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Školní sportovní kluby (ŠSK) při AŠSK 

Dle oficiálních údajů Asociace školních sportovních klubů (AŠSK, Výroční zpráva o činnosti, 

2020) je v okrese Prostějov na SŠ celkem 12 Školních sportovních klubů (ŠSK). Dotazované 

prostějovské SŠ v dotazníkovém šetření uvedly existenci 6 ŠSK, v nichž je zapojeno celkem 

93 studentů. Z celkového počtu 2 768 středoškolských studentů je to tedy pouhých 3,4 %. 

 

 

Obrázek 13. Počet školních sportovních klubů při AŠSK na SŠ 

 

Prostorové podmínky na SŠ 

Již z předchozích odpovědí je zřejmé, že prostorové podmínky pro realizaci školní TV na 

jednotlivých SŠ nejsou příliš dobré, proto nejsou překvapením výsledky hodnocení 

spokojenosti jednotlivými školami. Pouze 1 škola (Reálné gymnázium OW) považuje 

podmínky za ideální, 3 z dotazovaných škol považují podmínky za dobré, 5 škol za dostačené 

a 4 školy za nedostatečné. Střední hodnota (medián) hodnocení prostorových podmínek pro 

realizaci TV všech škol je tedy 4 (nedostatečné podmínky), což dokládá poměrně tristní 

situaci na SŠ na území SMP, jejichž zřizovatelem je ovšem většinou Olomoucký kraj (OK). 

Pro nápravu stavu je zřejmě nutná kooperace mezi zástupci SMP a OK. 



26 

 

 

Obrázek 14. Hodnocení podmínek pro realizaci školní TV na SŠ 

 

Závěrečné zhodnocení zjištěných výsledků dotazníkového šetření na SŠ 

Z hodnocení předchozích dotazníkových položek, je zřejmé, že jak objektivní údaje, tak 

sebehodnocení dotazovaných SŠ prokazuje nedostatečné vybavení sportovních zařízení z 

hlediska počtu tělocvičen, venkovních hřišť ani dalších sportovních zařízení. Prostorové 

podmínky jsou přitom důležitým předpokladem pro optimální realizaci školní tělesné 

výchovy, rekreačního i závodního sportu na jednotlivých typech škol. Přitom 91,7 % z 

dotazovaných škol neplánuje žádnou výstavbu nových sportovišť. Přestože majoritním 

zřizovatelem SŠ je Olomoucký kraj, bylo by zřejmě do budoucna vhodné uvažovat o 

kooperaci mezi statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem o zlepšení těchto 

nevyhovujících podmínek pro sport. 

 

2.3.2 Subjekty zajišťující realizaci závodního sportu v Prostějově 

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny sportovní subjekty (organizace) zajišťující 

realizaci závodního sportu na území statutárního města Prostějov (SMP). Cílem bylo zjistit 

stav, zájmy a požadavky sportovních organizací pro vytváření optimálních podmínek pro 

rozvoj sportu ve spolupráci se SMP. Sportovním organizacím (SO) bylo položeno celkem 13 

otázek (úplná podoba dotazníku je uvedena v Příloze 2). 
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2.3.2.1 Dotazníkové šetření – sportovní organizace (SO) 

V rámci dotazníkového šetření (Příloha 2) bylo celkem osloveno 61 sportovních organizací 

(SO), vyplněné dotazníky vrátilo 32 SO (52,5 %), což nesvědčí o přílišném zájmu o zapojení 

do spoluvytváření podmínek pro rozvoj závodního sportu v SMP.  

 

Tabulka 7. Přehled SO zapojených do dotazníkového šetření  

Název sportovní organizace 

Aeroklub Josefa Františka Prostějov, z.s. LHK Jestřábi Prostějov A – team s.r.o. 

Asociace školních sportovních klubů Lukostřelba Prostějov 

BCM Orli Prostějov, spolek Oddíl korfbalu Sportovního klubu Prostějov 

Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z.s. Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

DELTAKLUB Stichovice, z.s. Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov  

DZP Haná Prostějov, z.s. Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. 

FBC Playmakers Prostějov, z.s. Sportovní klub Prostějov 

Golf Club Prostějov, z.s. Taneční škola Pirouette z.s. 

Haná Prostějov z.s. Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z.s. 

HC Beerboys Prostějov Tělovýchovná jednota Prostějov 

HC Rebels 2017 Prostějov z.s. Tenisový klub Prostějov, spolek 

JACHT KLUB Prostějov, spolek TJ OP Prostějov 

KČT Kosíř Prostějov, z.s. TJ Sokol I Prostějov  

KČT, odbor Senior 2000 Prostějov Tufo Pardus Prostějov (SKC Prostějov.zs.) 

Klub biatlonu Prostějov, p.s. Vodácký klub 109 Prostějov 

Kulečník Prostějov z.s. ZuM je radost, z.s. 

 

2.3.2.2 Výsledky dotazníkového šetření – sportovní organizace (SO) 

1. Jaké sporty ve vaší organizaci provozujete? 

V tabulce 8 je uveden přehled počtu jednotlivých sportů provozovaných v celkem 32 SO na 

území statutárního města Prostějov (SMP). 

Sportovní organizace uvedly provozování širokou škálu celkem 46 sportů od atletiky až po 

zumbu. Nejčastěji provozovanými sporty jsou volejbal (5x), před fotbalem a vodními sporty 

(vždy 4x), dále cyklistikou, hokejem a turistikou (3x). Frekvence zastoupení jednotlivých 

sportů může být – spolu s dalšími kritérii, jako např. počet členů provozujících jednotlivé 

sporty, stávající počet a lokalizace sportovišť a jejich využití, ekonomická náročnost – jedním 

z objektivních východisek pro plánování výstavby nových sportovních zařízení v SMP.  
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Tabulka 8. Přehled sportů provozovaných v jednotlivých sportovních organizacích (SO)  

Sport Počet Sport Počet 

1. Atletika,  1 24. Kuželky 1 

2. Badminton,  1 25. Letecký sport 1 

3. Baseball 1 26. Lukostřelba 1 

4. Basketbal 2 27. Lyžování 2 

5. Beachvolejbal 2 28. Malá kopaná 1 

6. Biatlon 1 29. Míčové hry 1 

7. Box 1 30. Nohejbal  2 

8. Bruslení 1 31. Orientační sporty 2 

9. Cvičení žen 1 32. Plavání 2 

10. Cyklistika 3 33. Rafting 1 

11. Florbal 2 34. Sport pro všechny 1 

12. Fotbal 4 35. Sportovní létání a parašutismus 1 

13. Golf 1 36. Stolní tenis 2 

14. Gymnastika 1 37. Šachy  2 

15. Házená 2 38. Tanec 2 

16. Hokej 3 39. Tenis 1 

17. Horolezectví 1 40. Turistika  3 

18. Jachting 1 41. Vodní polo 1 

19. Judo 1 42. Vodní sporty 4 

20. Kanoistika 1 43. Volejbal 5 

21. Karate 1 44. Workout 1 

22. Korfbal 2 45. Zápas 2 

23. Kulečník  1 46. Zumba 1 

 

2. Uveďte celkový počet členů ve vaší organizaci. 

Na obrázku 15 je přehled celkového počtu členů v dotazovaných SO na území SMP. 

 

 

 Obrázek 15. Celkový počet členů v dotazovaných SO 
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Majoritní většina SO (8) uvádí počet 1–50 členů, resp. 51–100 členů (7 SO) a 101–200 (5 

SO). Ze tří SO, které uvádějí více než 1000 členů jsou 2 tzv. střešní organizace (Okresní 

sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Asociace školních sportovních klubů), údaje 

třetí organizace jsou v rozporu s údaji v Rejstříku NSA. 

 

3. Uveďte počet sportovců ve vaší organizaci v níže uvedených věkových kategoriích. 

Na obrázku 16 je přehled počtu členů ve věkových kategoriích od ≤ 6 do 60+ v dotazovaných 

SO na území statutárního města Prostějov (SMP). 

 

 

 Obrázek 16. Počet sportovců v jednotlivých věkových kategoriích 

 

Celkový počet sportovců ve všech věkových kategoriích uvádějí dotazované SO 16 367, 

největší počet sportovců je (logicky) ve věkových kategoriích 20–60 let (6 531), resp. a 7–15 

let (6 337). Celkový počet sportovců (16 367) je ovšem zkreslující, neboť jsou v něm 

zahrnuty i údaje tzv. střešních organizací (Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. 

s., uvádí 9 187 členů; Asociace školních sportovních klubů 2000 členů). Tato čísla ovšem 

zahrnují i sportovní organizace sdružené pod těmito střešními. Celkové číslo členů je po 

redukci tedy 5 180 členů (při vědomí, že se dotazníkového šetření zúčastnilo pouze 52,5 % 

sportovních organizací na území statutárního města Prostějov (SMP). 

Kontrola počtu členů SO v Rejstříku sportu NSA (stav červen 2022; Seznam sportovních 

organizací s počty sportovců) ovšem ukazuje, že některé SO uváděly počty členů zřejmě 

pouze odhadem. Počty členů jsou ve srovnání s Rejstříkem v některých případech 
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nadhodnoceny, rozdíly jsou v řádu desítek (9x), resp. stovek (3x) členů. Některé SO nejsou do 

rejstříku přihlášeny, takže uváděný počet členů nelze ověřit.  

 

4. Máte k dispozici vlastní sportovní zařízení, nebo si je pronajímáte a od koho? 

 

 

 Obrázek 17. Vlastnictví, resp. pronájem sportovních zařízení 

 

Z poskytnutých údajů je zřejmé, že převažují sportoviště v pronájmu od města (16 SO) a 

vlastní (15 SO. Některé SO zřejmě uvedly kombinaci možností.  

 

5. Jaká je finanční situace ve vaší organizaci? 

 

 Obrázek 18. Hodnocení finanční situace SO 
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Majoritní většina (29 SO, tj. 90,6 %) považuje finanční situaci SO – možná poněkud 

překvapivě, ale potěšitelně – za vyhovující s využitím vlastních zdrojů a dotací.  

 

6. Využíváte dotační programy statutárního města Prostějova (SMP)? Pokud ano, jak vám 

vyhovují? 

 

 

 Obrázek 19. Hodnocení dotačních programů SMP 

 

Nadpoloviční většina SO (56 %) využívající dotační programy SMP je považuje za 

vyhovující a dalších 41 % SO je považuje za částečně vyhovující. Pouze nevýznamný počet 

SO (3 %) považuje systém dotací za neprůhledný. 
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7. Využíváte dotační programy Olomouckého kraje (OK)? Pokud ano, jak vám vyhovují? 

 

Dotační programy OK považuje 44 % SO za částečně vyhovující, dalších 37 % SO je 

považuje za vyhovující. Celkem 16 % SO systém dotací OK nevyužívá. 

 

 

 Obrázek 20. Hodnocení dotačních programů Olomouckého kraje 

 

8. Využíváte dotační programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), resp. 

Národní sportovní agentury (NSA)? Pokud ano, jak vám vyhovují? 

 

Dotační programy MŠMT, resp. NSA považuje 38 % SO za částečně vyhovující, dalších 31 

% SO je považuje za vyhovující. Poměrně vysoký počet SO (25 %), tento typ dotací 

nevyužívá. 
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 Obrázek 21. Využití dotačních programů MŠMT, resp. NSA 

 

9. Jak hodnotíte celkový vývoj ve vaší organizaci v posledních 5 letech? 

 

 

 Obrázek 22. Hodnocení celkového vývoje v SO v posledních 5 letech 

 

Celkem 34 % SO považuje vývoj ve svojí organizaci v posledních 5 letech za příznivý, 28 % 

za stagnující a 25 % za zlepšující se. Pozitivně tedy hodnotí vývoj nadpoloviční většina, 

celkem 59 % SO.  
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10. Uvažujete ve vaší organizaci o navýšení členské základny, počtu trenérů, cvičitelů nebo 

jednotlivých sportů? 

 

 

 Obrázek 23. Možnosti navýšení počtu členů, trenérů, cvičitelů a sportů v SO 

 

Úvahy o možném navýšení počtu členů, trenérů, cvičitelů, resp. sportů ve svých SO jsou 

značně různorodé. O rozšíření počtu členů o až 5 % uvažuje 10 % SO, stejně jako o více než 

10 % členů (10 % SO). O rozšíření počtu trenérů o až 5 % uvažuje 16 % SO, o rozšíření počtu 

cvičitelů neuvažuje 19 % SO, rovněž o rozšíření počtu sportů neuvažuje 28 % SO. 

 

11. Uvažujete ve vaší organizaci o vybudování dalšího sportoviště? Pokud ano, z jakých 

zdrojů? 

 

Nadpoloviční většina dotazovaných SO (57 %) neuvažuje o budování dalšího sportoviště, o 

budování s podporou dotací SMP, resp. dotací MŠMT (NSA) uvažuje 14 % SO. 
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 Obrázek 24. Možné zdroje pro budování sportovišť SO 

 

12. Napište 5 sportů (v pořadí dle důležitosti), pro které doporučujete výstavbu nových 

sportovišť (např. atletika, fotbal, házená, hokej, plavání) na území SMP. 

 

Tabulka 9. Pořadí pěti sportů dle důležitosti, pro které SO doporučují výstavbu nových 

sportovišť. 

 
Sport (body) 1. (5) 2. (4) 3. (3) 4. (2) 5. (1) Součet Body % 

1 Plavání 10 8 4 1 1 50+32+12+2+1 97 30,8 

2 Atletika 9 3 5 3 1 45+12+15+6+1 79 25,1 

3 Fotbal 3 4 1 2 2 15+16+3+4+2 40 12,7 

4 Hokej 2 3 3 0 3 10+12+9+3 34 10,8 

5 Cyklistika 1 1 0 0 2 5+4+2 11 3,5 

6 Házená 2 0 0 0 0 10 10 3,2 

7 Golf 1 1 0 0 0 5+4 9 2,9 

8 Tanec 1 0 0 0 0 5 5 1,6 

9 Florbal 0 1 0 0 0 4 4 1,3 

10 Volejbal 0 1 0 0 0 4 4 1,3 

11 Stolní tenis 0 1 0 0 0 4 4 1,3 

12 Gymnastika 0 1 0 0 0 4 4 1,3 

13 Sálová kopaná 0 0 1 0 0 3 3 0,9 

14 Jezdectví 0 0 0 1 0 2 2 0,6 

15 Střelba 0 0 0 1 0 2 2 0,6 

16 Basketbal 0 0 0 1 0 2 2 0,6 

17 Karate 0 0 0 1 0 2 2 0,6 

18 Workout 0 0 0 1 0 2 2 0,6 

19 Lukostřelba 0 0 0 0 1 1 1 0,3 

Celkem 29 24 14 11 10 35 315 100 

 

Pořadí pěti sportů dle důležitosti, pro které sportovní organizace (SO) doporučují výstavbu 

nových sportovišť, umožnilo vytvořit bodové hodnocení na základě vyplněných dotazníků od 

SO. Jedná se sice jen o vyjádření názoru 52,5 % SO na území SMP, nicméně je možno tento 

názor zahrnout do kritérií – vedle další, jako jsou např. finanční, závodně nesportující 
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populace, stavu současných zařízení, dostupnosti a možnosti výstavby v různých lokalitách 

SMP – při rozhodování o budoucí výstavbě nových sportovišť.  

 

13. Jak vnímáte současnou prestiž statutárního města Prostějov na sportovní mapě ČR (v 

porovnání s jinými okresními městy)? 

 

 

 Obrázek 25. Prestiž SMP na sportovní mapě ČR 

 

Z výsledků dotazníku vyplývá, že současnou prestiž statutárního města Prostějov na sportovní 

mapě ČR považuje za velmi dobrou 44 % SO, 31 % za dobrou a 13 % za výbornou. Celkem 

je tedy s prestiží SMP v rámci ČR spokojeno 88 % dotazovaných SO. 

 

2.3.3 Subjekty zajišťující podmínky pro realizaci rekreačního sportu v Prostějově 

Vytváření podmínek pro realizaci rekreačního sportu je jednou z podstatných povinností 

města, resp. obce, vyplývajících ze zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Statutární město Prostějov na 

základě §6 Úkoly obcí zajišťuje výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů. Dále kontrolují účelné 

využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého 

rozpočtu. Podrobné údaje o organizačním a finančním zabezpečení podmínek ze strany 

Magistrátu statutárního města Prostějov je uvedeno v části 2.3.2 Institucionální zajištění 

sportu. 
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2.3.4 Institucionální zajištění sportu – Magistrát statutárního města Prostějov (MSMP) 

Dotazník za Magistrát statutárního města Prostějov vyplnili kompetentní zaměstnanci Odboru 

školství, kultury a sportu. Dotazník byl zaměřen zejména na analýzu institucionálního, 

personálního a materiálního zabezpečení, dále finanční podpory a investičních záměrů 

v oblasti rozvoje sportu ze strany MSMP. Výsledky dotazníku (11 položek) jsou shrnuty 

v další části. 

 

1. Je na úřadu obce pracovník zabývající se oblastí sportu? ANO. 

2. Zabývá se tento pracovník jen oblastí sportu? ANO. 

3. Tento pracovník má nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ. 

4. Je ustanovena komise pro sport a tělovýchovu? ANO. 

5. Komisi tvoří zástupci: TJ, škol, obce, ostatní. 

6. Sport je v obci finančně podporován: dotacemi, investicemi na budování a opravy, 

výhodným pronájmem zařízení, bezplatným užíváním zařízení (např. školní hřiště). 

7. Z rozpočtu obce jde na podporu sportu částka: do 10 %.  

Podrobné údaje (tabulky 14 a15) dokumentují vzrůstající tendenci podpory sportu na území 

SMP a procentuálního podílu na celkových výdajích SMP (2017: 9,11; 2018: 18,30; 2019: 

7,53; 2020: 14,57; 2021: 11,26).  

8. Jakou podporu sportu poskytuje SMP? Koncepční, finanční, metodickou. 

9. Z pohledu SMP je v oblasti sportu za důležitou považována/plánována 

výstavba/rekonstrukce (označte dle důležitosti číslem 1, 2, 3, atd.): 

1. Tělocvičny, 2. Sportovní haly, 3. Bazénu/akvaparku, 4. Zimního stadionu, 5. Dětského 

hřiště, 6. Cyklostezek. 

10. Má obec zřízenou organizaci pro správu a údržbu majetku sportovních zařízení? 

ANO (Domovní správa Prostějov, s.r.o.; Sportcentrum – DDM), ale nejsou založeny 

výhradně za účelem správy a údržby sportovních zařízení. 

11. Vybavenost SMP sportovním zařízením: 

Na základě podkladů získaných od MSMP byl sestaven přehled (tabulka 10) celkové 

struktury a počtu sportovních zařízení na území SMP a při ZŠ. Uvedená sportovní zařízení 

slouží jak školní TV, tak i závodnímu a rekreačnímu sportu v odpoledních a večerních 

hodinách. 
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Tabulka 10. Struktura a počet sportovních zařízení v SMP a při ZŠ 

Vybavenost obce sportovním zařízením SMP ZŠ 

Víceúčelové sportovní plochy (veřejně přístupné) 16 19 

Venkovní hřiště/stadion (s hledištěm) 4 1 

Venkovní hřiště/stadion (bez hlediště) 2 14 

Tělocvična (bez hlediště) 4 17 

Tělocvična/hala (s hledištěm) 3 1 

Fitness/posilovna 1 3 

Koupaliště/bazén (venkovní) 2 - 

Koupaliště/bazén (kryté) 1 1 

Tenisové kurty 3 5 

Velodrom 1 - 

Dětská hřiště 57 - 

Dětské dopravní hřiště 1 - 

Dětské lanové centrum 1 - 

Bikrosová dráha 1 - 

Skatepark 1 - 

Pantrekové hřiště 1  

Workoutové hřiště 4 - 

Zimní stadion 1 - 

 

2.3.5 Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov (SC–DDM) 

(https://www.sportcentrumddm.cz/) 

„Středisko volného času s cílem motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, 

ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, 

zejména smysluplnému využívání volného času, a to širokou nabídkou činností v bezpečném 

prostředí, s profesionálním týmem pedagogů.“ 

 

SC–DDM realizuje činnosti v těchto oblastech: 

zájmové vzdělávání, organizace pravidelných zájmových útvarů, soutěží a přehlídek, 

dlouhodobé i jednorázové aktivity, kurzy a jiné vzdělávací akce, tábory, spontánní aktivity, 

otevřené kluby, výukové programy pro školy, adaptační programy v rámci prevence sociálně 

patologických jevů a řadu dalších činností. 

 

Struktura SC–DDM 

 

1) Olympijská 4228/4 

Sídlo vedení organizace, realizace sportovních a tanečních kroužků, regionálních přehlídek 

pohybových skladeb, burza volného času a tábory.  
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2) Vápenice 9 

Pracoviště kde se konají akce typu Karneval, Keramika pro dospělé, většina kroužků a také 

tábory. Součástí areálu je nově postavená tělocvična florbalových rozměrů. 

 

3) Dětské dopravní centrum (DDC), Bratří Čapků 4 

DDC je otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost, nabízí trénink před vstupem do 

silničního provozu. Náplní je realizace aktivního a účelného využívání volného času dětí a 

mládeže. Probíhá zde dopravní výchova pro ZŠ, MŠ a školní družiny, dále příměstské tábory, 

kroužky. 

 

4) Zimní stadion a hokejové šatny (ZS) 

SC–DDM spravuje a provozuje areál zimního stadionu a nově postavených hokejových šaten. 

Úkolem SC–DDM je nastavit principy fungování těchto objektů v režimu příspěvkové 

organizace a podílet se na rozvoji obou objektů, a to i včetně principů nových smart 

technologií, které přinesou udržitelný rozvoj v rámci životního prostředí a energetiky. 

 

Tabulka 11. Dotazník pro Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov (SC – DDM) 

Zařízení (název) Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov 

Názvy zařízení Sportovní hala Sportcentra – DDM, DDM Vápenice, Dětské dopravní centrum 

Sportcentra – DDM, Zimní stadion, Multifunkční sportovní zařízení – hokejové šatny 

Věková struktura 

klientů 

Zejména 6-18 let 

Počet klientů Celkem cca 1347 v zájmových útvarech, 847 v táborech, 2002 soutěže MŠMT, 5227 

spontánní činnost, 5719 příležitostná činnost, 2197 ostatní. 

Sportovní kroužky 

(jmenovitě) 

Atletika, badminton, basketbal, cyklistika, florbal, geocaching, hasičský, herní klub, 

horolezci, hrátky s batolátky, hravý hokejbal, hry bez hranic, jóga pro děti, jogaerobik, 

karate, kopaná, parkur, pohybové hry, posilování, potápění, s tancem kolem světa, 

sportovní gymnastika, sportovní hry, stolní tenis, střelecký, šachy, volejbal. 

Sportovní zařízení 

(vlastní, resp. svěřený 

do užívání) 

Sportovní hala Sportcentra – DDM (hala, sál v I. patře, posilovna, tančírna), DDM 

Vápenice (velká, malá a úpolová tělocvična, tančírna, zimní stadion, multifunkční 

sportovní zařízení (hokejové šatny, tělocvična v I. patře, posilovna, 2 střelnice). 

Tělocvična 2 

Krytá hala (hlediště) 3 

Víceúčelové 

venkovní hřiště 

0 

Stadion (hlediště) 0 

Bazén 0 

Fitcentra, posilovny  2 

Tenisové kurty 0 

Plánovaná výstavba? Venkovní horolezecká stěna, multifunkční venkovní hřiště na pétanque a kuličky, pump 

track 
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3 FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR 

3.1 Finanční prostředky poskytované státem 

V souladu s tézemi uvedenými v materiálu MŠMT ČR Koncepce podpory sportu 2016–2025 

v kapitole 4.3 (Dotační politika) musí finanční podpora sportu cíleně směřovat k průměrné 

výši v zemích EU, snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní 

činnosti a snižovat tak nedostupnost sportu. Dále je třeba zajistit stabilitu financování pro 

možné plánování a rozvoj sportovních organizací. Finanční podpora je programově rozdělena 

na investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se zákonem o 

podpoře sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další finanční zdroje jsou 

čerpány z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR, které jsou určeny 

výhradně na podporu státní reprezentace. Snahou je cílově navyšovat objem prostředků na 

sport ze stávajících 0,3 % na 1 % státního rozpočtu (zdroj: http://www.msmt.cz/sport-

1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025). 

Jak již bylo uvedeno v části 1.1 Národní sportovní agentura (NSA) od roku 2020 postupně 

převzala od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR, a to včetně alokace 

finančních prostředků pro jednotlivé cílové skupiny. Rovněž realizuje podporu sportu formou 

dotací ze státního rozpočtu (§ 6b) pomocí investičních i neinvestičních Programů 

(https://agenturasport.cz/dotace/). Spektrum podpory investičních a neinvestičních akcí je 

velmi široké – od podpory jednotlivých klubů, přes podporu sportovních svazů, sportovních 

akcí až po podporu sportovní reprezentace ČR. 

 

3.2 Finanční prostředky poskytované územními samosprávami 

Sport a pohybové aktivity občanů musí být samozřejmou součástí politiky, organizační a 

rozpočtové struktury krajů, stejně jako měst a obcí. Krajské samosprávy v návaznosti na 

Koncepci podpory sportu 2016–2025 a schválení novely zákona o podpoře sportu by měly 

zpracovávat vlastní krajské koncepce podpory sportu, které by zohledňovaly jejich významnou 

úlohu při finanční podpoře sportu zejména klubů, regionálních tréninkových akademií, 

sportovišť či sportovních událostí regionálního významu a sloužící k propagaci regionu. Kraje 

zpravidla nevlastní sportovní infrastrukturu a jejich dotace do sportu jsou asi třetinové oproti 

obvyklému průměru EU. Cílem je nasměrovat zájem krajů na propagaci zdraví prostřednictvím 

osvětových kampaní s využitím sportu a sportovních akcí. Důraz musí být kladen na celoživotní 

pohybové aktivity s pozitivním zdravotním účinkem a trvalejším vlivem na životní styl občanů. 

Kraje, města a obce jsou zároveň zodpovědné za financování sportovních zařízení a jejich 

činnost v oblasti sportu pro všechny a tuto zodpovědnost je potřeba jasně definovat. 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
https://agenturasport.cz/dotace/
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3.3 Finanční prostředky poskytované statutárním městem Prostějov (SMP) 

Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtů 

měst a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit problém obnovy, provozu a údržby sportovních 

zařízení a atypického vlastnického uspořádání (spolkových zařízení), které sice vychází z 

tradic, ale bez adekvátních prostředků na správu rozsáhlého majetku. Kromě infrastruktury 

pak města podporují tradičně místní kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny (zdroj: 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025). Finanční podpora sportu 

na úrovni obcí je nezbytným zdrojem rozvoje sportu na regionální úrovni a má oporu v § 6a 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předložený materiál „Plán rozvoje sportu v Prostějově na 

roky 2023–2027“ navazuje na „Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022“, je 

možné srovnávat v této kapitole finanční prostředky poskytované na rozvoj sportu SMP 

v letech 2013–2017 a v letech 2017–2021.  

 

3.3.1 Finanční prostředky poskytované SMP na podporu sportu v letech 2013–2017 

V tabulce 12 je uveden výběr podstatných položek finanční podpory sportu SMP v letech 

2013–2017. 

 

Tabulka 12. Finanční prostředky poskytované na podporu sportu v letech 2013–2017 (výběr) 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Dotace na sport celkem 37 754 352 44 688 866 56 342 115 65 449 673 87 034 955 

2. Celkové výdaje města 7 89 203 252 764 223 225 819 625 724 817 911 889 955 625 188 

3. Poměr výdajů sport/město (%) 4,78 5,85 6,87 8,00 9,11 

 

Na základě údajů uvedených v tabulce 12 a grafického znázornění na obrázku 26 je zřejmé, že 

finanční dotace měly v letech 2013–2017 ve většině položek vzestupný charakter. Poměr 

výdajů na sport (položka 1) vzhledem k celkovým ročním výdajům SMP (položka 2) se 

v průběhu let 2013–2017 zvýšil ze 4,78 % na 9,11 %. 

 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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 Obrázek 26. Dotace na podporu sportu SMP v letech 2013–2017 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že objem prostředků poskytovaných z rozpočtu statutárního 

města Prostějov (SMP) na podporu sportu se v průběhu let 2013–2017 se významně zvyšoval.  

 

3.3.2 Finanční prostředky poskytované SMP na podporu sportu v letech 2017–2021 

Přehled položek finanční podpory sportu statutárním městem Prostějov (SMP) v letech 2017–

2021 uvedený v tabulce 13 je východiskem pro tvorbu akčního plánu rozvoje sportu včetně 

určení prostředků z rozpočtu města Prostějova. Pro lepší orientaci v jednotlivých položek jsou 

některé z nich dále prezentovány v grafické podobě a komentovány. 

 

Tabulka 13. Finanční prostředky poskytované na podporu sportu SMP 2017–2021 

Položka (Kč) 2017 2018 2019 2020 2021 

Sport činnost, akce – dotace 16 016 000 18 730 840 28 372 342 24 630 766 23 692 328 

Marketinkové smlouvy 13 142 900 19 799 000 16 979 000 11 884 193 13 872 000 

Stavební dotace (celkem) 11 680 000 5 515 700 1 300 000 4 907 160 4 250 900 

Investice a opravy sportovišť 22 335 327 130 440 572 16 178 716 83 518 601 46 580 771 

Provozní náklady – SA (FS) 2 170 475 1 955 456 985 766 530 809 665 689 

Služby obecného zájmu (ZS, 

ML) 
10 595 000 10 740 000 11 408 000 13 654 066 10 043 629 

Příspěvek pro Sportcentrum 

DDM 
11 095 253 16 551 000 14 533 048 13 307 895 26 251 625 

Na sport celkem 87 034 955 203 732 568 89 756 872 152 433 490 125 356 942 

Celkové výdaje města 
955 

625 188 

1 113 

090 138 

1 192 

494 115 

1 045 

978 501 

1 113 090 

138 

Poměr výdajů sport/město (%) 9,11 18,30 7,53 14,57 11,26 

Vysvětlivky: FS = fotbalový stadion; ZS = zimní stadion; ML = městské lázně 
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Z údajů uvedených v tabulce 13 a grafického znázornění na obrázku 27 je zřejmé, že finanční 

dotace mají ve většině položek v letech 2017–2021 vzestupný charakter. Poměr výdajů na 

sport (položka 1) vzhledem k celkovým ročním výdajům SMP (položka 2) se v průběhu let 

2017–2021 zvýšil ze 9,11 % na 11,25 % (v roce 2020 dokonce na 14,57 %). 

 

Obrázek 27. Dotace na podporu sportu SMP 2017–2021 

 

Jak je z obrázku 27 zřejmé, v letech 2018 a 2020 došlo k výraznému navýšení finančních 

investic do sportu zejména v důsledku výstavby a oprav sportovišť (tělocvična DDM 

Vápenice; koupaliště Vrahovice; přístavba šaten u Zimního stadionu). 

 

 

Obrázek 28. Celkové dotace na sport v letech 2017–2021 
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Tabulka 14. Vývoj poměru výdajů na sport a celkových výdajů města v letech 2013–2021 (%) 

2013–2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poměr sport/město (%) 4,78 5,85 6,87 8,00 9,11 18,30 7,53 14,57 11,26 

Diference 2013–2021 (%) 0 +1,07 +2,09 +3,22 +4,33 +13,52 +2,75 +9,79 +6,48 

 

Data uvedená v tabulce 14 ukazují významný nárůst poměru výdajů na sport vzhledem k 

celkovým ročním výdajům SMP v průběhu let 2013–2021. Největší nárůst oproti 

předchozímu roku byl zaznamenám v letech 2018 (+13,52) a 2020 (+9,79), zejména díky 

intenzivním výstavbám a rekonstrukcím. 

V období let 2017–2022 byly investované významné finanční prostředky do rozvoje sportu 

zejména při rekonstrukci DDM Vápenice (2018: tělocvična 57 220 000; 2020: tělocvična 

23 263 000), koupaliště Vrahovice (2018: 70 550 000), ZŠ Dr. Horáka (2019: rekonstrukce 

bazénu 15 730 000), Zimního stadionu (2020: přístavba šaten, 54 375 000). Dále bylo 

vybudováno nové fotbalové hřiště u haly DDM (za Hloučelou), sportovní hřiště na sídlišti 

Svornosti (Vrahovice), pantrekové hřiště u Velodromu a workautové hřiště (ul. Vícovská). 

Pro období let 2023–2027 jsou za prioritní investice statutárního města Prostějov do sportu 

považovány: 

 ZŠ Melantrichova – rekonstrukce venkovního hřiště, 

 ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce venkovního hřiště, 

 ZŠ Jana Železného – rekonstrukce venkovního hřiště a stavba běžeckého tunelu, 

 fotbalový stadion – rekonstrukce, 

 řešení výstavby nebo rekonstrukce plaveckého bazénu, 

 výstavba atletického stadionu se soutěžními parametry. 
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II SYNTETICKÁ ČÁST 

4 Východiska pro Plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

Syntetická část Plán rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) velmi úzce navazuje 

na předchozí analytické materiály a dále je rozpracovává. 

 

Postavení tělovýchovy a sportu ve společnosti 

V kontextu koncepčních materiálů prezentovaných v části I lze postavení tělovýchovy a 

sportu ve společnosti chápat jako: 

a) prostředek aktivního využití volného času, 

b) nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů, 

c) společenský fenomén, 

d) ekonomický fenomén. 

 

Východiska pro formulování strategie rozvoje sportu v SMP 

1. Sport a volnočasové aktivity jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů 

(chápáno ve smyslu tělesném, psychickém a sociálním). 

2. Sport a volnočasové aktivity jako prostředek aktivního využití volného času (součást tzv. 

nespecifické primární prevence). 

3. Sport a volnočasové aktivity jako společenský fenomén. 

4. Sport a volnočasové aktivity jako ekonomický fenomén. 

5. Analýza stavu finanční podpory tělovýchovy a sportu. 

6. Analýza stavu školního prostředí pro realizaci tělovýchovných a volnočasových aktivit. 

7. Analýza názorů pracovníků Magistrátu SMP na personální, materiální a finanční podporu 

sportu. 

 

4.1 Strategie rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

 

Strategie rozvoje tělovýchovy a sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) je orientována na 

dosažení dynamického rozvoje v blízkém časovém horizontu. Vize rozvoje tělovýchovy a 

sportu v SMP vychází z principů regionální politiky České republiky a Evropské unie a 

reflektuje koncepční přístupy definované v „Evropské chartě sportu“ a „Koncepce podpory 

sportu 2016–2025“.  
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4.1.1 Užší pojetí strategie 

Statutární město Prostějov je z pohledu nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro 

občany aktivním a atraktivním městem s dlouhodobou tradicí. 

 

Střednědobé návrhy a záměry statutárního města Prostějov: 

a) podporovat růst počtu sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro 

aktivní využití volného času, 

b) podporovat růst počtu sportovců na úrovni závodního sportu (vrcholového a 

výkonnostního), 

c) podporovat specifické a lokální sportovní tradice, 

d) podporovat potřebu podpory a vytváření podmínek pro navazování vzájemně prospěšné 

spolupráce mezi kompetentními pracovníky municipality, politiky, občanskými 

sdruženími a dalšími potenciálními partnery, jako například se soukromými podnikateli, 

se sdělovacími prostředky a podobně, 

e) trvale zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity dětí, mládeže a handicapovaných osob, 

f) podporovat a pomáhat sportovním organizacím, které budou připraveny pomoc využít 

v dlouhodobém horizontu, 

g) podporovat práci dobrovolných pracovníků a rozvíjet podmínky pro jejich práci.  

 

Ukazatele sledování dosaženého stavu: 

a) počet sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a pro aktivní využití 

volného času, 

b) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci podpory závodního a mládežnického 

sportu, 

c) výše poskytnutých finančních příspěvků v rámci podpory volnočasových sportovních 

aktivit dětí, mládeže a handicapovaných osob, 

d) výše poskytnutých finančních prostředků dle pravidel pro čerpání neinvestičních 

finančních příspěvků poskytovaných Radou města Prostějov, 

e) podíl práce dobrovolných pracovníků v oblasti sportu. 

 

4.1.2 Širší pojetí strategie 

Dlouhodobé návrhy a záměry statutárního města Prostějov: 

a) povzbuzovat mladé lidi a vést je k rozvíjení pozitivního postoje k účasti na sportovní a 

volnočasové aktivitě, a tím budovat základy pro jejich celoživotní pohybovou aktivitu, 
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b) podporovat a rozvíjet smysl pro dobrovolnou práci a dobrovolná hnutí, zejména 

vytvářením příznivých podmínek pro činnost dobrovolných sportovních organizací, 

c) podporovat postavení sportu jako plnohodnotné složky sociální struktury a jako klíčového 

faktoru veřejné praktické politiky, zvláště ve sféře sociální, ekonomické a zdravotní, 

d) chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu, jakož i lidskou důstojnost a bezpečnost 

těch, kteří se sportovních činností účastní, 

e) podporovat školy při zajišťování bezpečného a zdravotně nezávadného prostředí pro 

realizaci tělesné výchovy, závodního a rekreačního sportu v jejich prostorách, 

f) vytvářet na území SMP podmínky pro rozvoj společenských vztahů a napomáhat 

socializaci a kultivaci osobnosti. 

 

Ukazatele sledování dosaženého stavu: 

a) počet zúčastněných mladých lidí na sportovních a volnočasových aktivitách, 

b) podíl práce dobrovolných pracovníků a dobrovolných hnutí v oblasti sportu, 

c) výše poskytnutých finančních prostředků projednaných v Komisi sportovní a schválených 

orgány města Prostějov, 

d) výše poskytovaných finančních příspěvků v oblasti sportovní činnosti,  

e) výše poskytnutých finančních prostředků školám v SMP na zajišťování bezpečného a 

zdravotně nezávadného prostředí pro realizaci tělesné výchovy, závodního a rekreačního 

sportu. 

 

4.2 Cíle rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov 

Základní cíle rozvoje sportu v statutárním městě Prostějov (SMP) vycházejí z oblastí strategie 

rozvoje a z analýzy současného stavu (viz část I.). 

 

4.2.1 Dlouhodobé cíle 

Dlouhodobé cíle SMP v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu: 

A. Otevření vybraných škol široké veřejnosti a vytvořit tak z nich „volnočasová centra“ 

pro seberealizaci všech věkových skupin obyvatel. 

Zdůvodnění: splněním dojde k zapojení široké veřejnosti (napříč věkovými a sociálními 

skupinami) do pravidelné aktivity sportovního volnočasového charakteru. Sportovní aktivity 

se stanou prostředkem socializace a kultivace obyvatel na území SMP. 

B. Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných specifických 

prostředků, a to ve spolupráci se školními a sportovními organizacemi atd. 
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Zdůvodnění: splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o sportovní a 

volnočasovém aktivity. 

C. Zabezpečení kvalitních podmínek personálních, prostorových a materiálních pro 

provádění sportovních aktivit na školách a ve sportovních klubech.  

Zdůvodnění: splněním dojde k identifikaci a rozvoji talentů (např. ve sportovních třídách, 

klubech atd.), k profilaci a zvýšení odbornosti trenérů, zlepšení materiálního, prostorového a 

ekonomického zabezpečení, zvýšení informovanosti o potencionálních finančních zdrojích 

atd.). 

D. Vytvoření koncepce a integrovaného systému organizace, řízení sportu a 

volnočasových aktivit, včetně podmínek pro realizaci tohoto systému. 

Zdůvodnění: splněním bude dosaženo stabilního, koncepčního a veřejností respektovaného 

prostředí pro realizace sportovních aktivit. 

E. Prezentace spolků pracujících v oblasti sportu. 

Zdůvodnění: každoročním poskytnutím možnosti prezentovat nabídku akcí spolků působících 

v oblasti sportu bude informována široká veřejnost. 

F. Vyhlašování ankety „Sportovec města Prostějov“. 

Zdůvodnění: každoročním vyhlášením nejlepších sportovců SMP budou oceněni všichni, kteří 

svými sportovními výkony zvyšují prestiž a zviditelnění SMP v celostátním, resp. světovém 

měřítku a jsou vzorem pro mládež. 

G. Podpora vrcholového sportu. 

Zdůvodnění: na území statutárního města Prostějov vykazují dlouhodobou úspěšnou tradici, 

diváckou a mediální atraktivitu, stejně jako vysokou sportovní úspěšnost zejména tyto sporty: 

fotbal, cyklistika, lední hokej, tenis a volejbal (řazeno abecedně). Uvedené sporty jsou 

z důvodu nadstandardní reprezentace města Prostějov zařazeny mezi sporty preferované.  

 

Indikátory plnění dlouhodobých cílů: 

a) podpora infrastruktury sportu (investice, koncepce výstavby, rekonstrukce), 

b) inovace a rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit, 

c) zvyšování úrovně služeb ve sportovní oblasti, 

d) iniciace a podpora zvyšování odborné úrovně pracovníků ve sportovní oblasti, 

e) využívání nástrojů marketingu a marketingové komunikace, 

f) v rámci plánu rozvoje sportu zvyšovat provázanost mezi jednotlivými subjekty (školství, 

sportovní aktivity, kulturní aktivity, zdravotnictví, policie, sociální odbor, cestovní ruch, 

podnikatelská sféra, případně další). 
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4.2.2 Střednědobé a krátkodobé cíle 

V následující tabulce 15 jsou uvedeny návrhy cílů rozvoje sportu v statutárním městě 

Prostějov (SMP) ve střednědobém a krátkodobém horizontu. 

 

Tabulka 15. Návrh střednědobých a krátkodobých strategických cílů 

Oblasti strategie Střednědobé cíle (do 2027) Krátkodobé cíle (do 2025) 

A. Infrastruktura sportu Podpora investic do 

infrastruktury sportu v SMP.  

Rozšíření a zvýšení kapacit 

sportovních zařízení. 

Zkvalitnění podmínek pro 

rozvoj školního, závodního a 

rekreačního sportu. 

B. Nabídka sportovních 

aktivit 

Rozšíření spektra nabídky 

sportovních tříd a zvýšení 

počtu žáků. 

Podpora aktivního trávení 

volného času pro mládež. 

Podpora nabídky a aktivit pro 

seniorskou populaci. 

Podpora systému identifikace 

talentů a podmínek pro jejich 

rozvoj. 

Rozšíření nabídky volného 

užívání sportovišť v majetku 

SMP. 

C. Kvalita služeb v oblasti 

sportu 

Podpora růstu kvality služeb 

v oblasti sportu. 

Podpora realizace vzniku 

komplexního informačního 

systému v oblasti 

rekreačního sportu a jeho 

propojení s informačním 

systémem v cestovním ruchu. 

Vybudování sportovních 

zařízení dostupných pro 

handicapované občany 

Příprava principů jednotného 

orientačního systému 

v oblasti sportu a jeho 

propojení s cestovním 

ruchem v regionu. 

Podpora bezbariérových 

úprav zařízení a rozšíření 

nabídky aktivit pro 

handicapované občany.  

Rozšíření a propojení 

cyklostezek a podpora 

doprovodných aktivit a 

služeb v jejich blízkosti. 

D. Rozvoj lidských zdrojů v 

oblasti tělovýchovy a sportu 

Podpora vzdělávání 

dobrovolných i 

profesionálních pracovníků 

v oblasti sportu. 

Vytváření podmínek pro 

zvyšování počtu 

podnikatelských subjektů ve 

sportu. 

Podpora zvyšování povědomí 

o zdravotním a sociálním 

významu sportu mezi 

veřejností. 

Připravit analýzu potřeb 

pracovníků v tělovýchově a 

sportu. 

Příprava projektů další 

vzdělávání pracovníků ve 

školních sportovních klubech 

a centrech volného času. 

Podpora rozvoje 

informačních technologií v 

oblasti vzdělávacích 

programů v oblasti sportu. 
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5 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPORTU V STATUTÁRNÍM MĚSTĚ 

PROSTĚJOV 

Akční plán je přehledem konkrétních aktivit statutárního města Prostějov (SMP) v oblasti 

sportu na období 2023–2027 vycházejících ze stanovených střednědobých záměrů, návrhů a 

cílů. Akční plánu je vyhlašován ve dvou dotačních programech. Obecným účelem Programu I 

(4 dotační tituly) je finanční podpora pohybových sportovních aktivit občanů, finanční 

podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního 

města Prostějova. Obecným účelem Programu II (2 dotační tituly) je finanční podpora 

obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na 

rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov. 

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov (dále rovněž „město Prostějov“) 

Řídící orgán: Rada města Prostějova/Zastupitelstvo města Prostějova 

Administrátorem dotačního programu je:  

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 

796 01 Prostějov. 

 

5.1 Název programu I: Program na podporu sportovní činnosti v letech 2023–2027 z 

rozpočtu statutárního města Prostějova (dále jen Program I). 

 

Vyhlášené dotační tituly Programu I: 

Dotační titul 1: Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport. 

Účelem dotačního titulu 1 je finanční podpora celoroční sportovní činnosti klubů působících 

na území města Prostějova a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy 

na vrcholový sport.  

 

Dotační titul 2: Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni. 

Účelem dotačního titulu 2 je finanční podpora celoroční sportovní činnosti dospělých u 

sportovních klubů na profesionální úrovni působících ve dvou nejvyšších republikových 

sportovních soutěžích, případně mezinárodních soutěžích.  

 

Dotační titul 3: Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti 

žadatele. 

Účelem dotačního titulu 3 je finanční podpora volnočasových aktivit občanů a subjektů 

zabývajících se sportovní činností působících na území města Prostějova. 
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Dotační titul 4: Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti 

žadatele. 

Účelem dotačního titulu 4 je finanční podpora volnočasových aktivit občanů a subjektů 

zabývajících se sportovní činností působících na území města Prostějova.  

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační Program I pro 

rok 2022 byl 20.450.000 Kč, z toho na: 

a) dotační titul 1 byla určena částka 8.575.000 Kč,  

b) dotační titul 2 byla určena částka 6.375.000 Kč,  

c) dotační titul 3 byla určena částka 4.450.000 Kč,  

d) dotační titul 4 byla určena částka 1.050.000 Kč. 

 

Pozn. objem peněžních prostředků pro Program I pro období 2023–2027 bude plně 

v kompetenci politické reprezentace statutárního města Prostějov vzniklé z voleb v září 2022. 

 

5.2 Název programu II: Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v 

letech 2023–2027 z rozpočtu statutárního města Prostějova (dále jen Program II) 

 

Vyhlášené dotační tituly Programu II: 

Dotační titul 1: Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční 

spoluúčasti žadatele. 

Účelem dotačního titulu 1 je finanční podpora jednorázových sportovních akcí pořádaných 

žadatelem, u nichž je požadovaná výše dotace minimálně 50.001 Kč. 

 

Dotační titul 2: Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční 

spoluúčasti žadatele. 

Účelem dotačního titulu 2 je finanční podpora jednorázových sportovních akcí pořádaných 

žadatelem, u nichž je požadovaná výše dotace maximálně 50.000 Kč. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační Program II pro 

rok 2022 byl 2.550.000 Kč, z toho na: 

a) dotační titul 1 byla určena částka 1.700.000 Kč, přičemž 80 % bylo alokováno na 1. 

kolo přijímání žádostí a 20 % na 2. kolo; 
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b) dotační titul 2 byla určena částka 850.000 Kč, přičemž 80 % bylo alokováno na 1. kolo 

přijímání žádostí a 20 % na 2. kolo. 

 

Pozn. objem peněžních prostředků pro Program II pro období 2023–2027 bude plně 

v kompetenci politické reprezentace statutárního města Prostějov vzniklé z voleb v září 2022. 
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6 ZÁVĚRY 

Předkládaný Plán rozvoje sportu v Prostějově na období 2023–2027 (dále jen Plán rozvoje 

sportu) je zásadním strategickým dokumentem vycházejícím z požadavků zákona č. 115/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších uvedených materiálů. Předkládaný Plán rozvoje 

sportu vychází zejména z nových koncepčních, právních a strategických dokumentů 

vzniklých na úrovni státu, krajů a obcí. V Plánu rozvoje sportu jsou zakomponovány nové 

právní normy a metodické návody k programové podpoře komplexního rozvoje tělesné 

výchovy a sportu v rámci České republiky. V Plánu rozvoje sportu jsou reflektovány 

koncepční a metodické materiály Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), 

Českého olympijského výboru (dále ČOV), České unie sportu (dále ČUS) a Evropské unie 

(dále EU). 

Plán rozvoje sportu se ve třech částech (analytické, syntetické a v akčním plánu rozvoje) 

zabývá nejprve přehledem základních dokumentů Evropské unie a České republiky 

dotýkajících se koncepce, organizace a financování vývoje sportu a volnočasových aktivit 

obecně. Významnou částí Plánu rozvoje sportu jsou výsledky dotazníkových šetření 

realizovaných na základních školách a středních školách SMP, které přinesly významné 

podněty. V syntetické a návrhové části Plánu rozvoje sportu jsou definovány východiska, 

strategie a cíle rozvoje tělovýchovy a sportu v SMP umožňující formulaci Plánu rozvoje 

sportu pro statutární město Prostějov do roku 2027.  

Na tvorbě Plánu rozvoje sportu se podíleli odborníci ze spolku Sport a věda, experti 

z univerzitního prostředí a pracovníci Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 

Prostějov.  

Plán rozvoje sportu v Prostějově na období 2023–2027 byl projednán Komisí sportovní Rady 

města Prostějov na svém zasedání konaném dne 18. 7. 2022 a komise doporučila schválit Plán 

rozvoje sportu na období 2023 - 2027 v předložené podobě. 

Rada města Prostějova dne 2. 8. 2022 usnesením č. RM/2022/121/15 doporučila 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023 – 

2027. 

Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. ZM/2022/33/25 ze dne 6. 9. 2022 schválilo Plán 

rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023 - 2027 
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55 

 

8 PŘÍLOHY 
 

1. Dotazník pro Základní školy (ZŠ) a Střední školy (SŠ) na území SMP 

Položky k vyplnění Vyplnit Poznámky, 

připomínky 

Škola (oficiální název)   

Typ školy 

ZŠ Ano/Ne  

SŠ Ano/Ne  

Věková struktura žáků 

Žáci ZŠ (počet)   

Žáci SŠ (počet)   

Sportovní třídy (počet)   

Počet žáků ve sportovních třídách celkem    

Třídy s rozšířenou výukou TV (počet)   

Počet žáků v třídách s rozšířenou výukou TV 

celkem 

  

Sportovní zařízení (vlastní, případně majetek svěřený zřizovatelem do užívání): 

Tělocvična (bez hlediště, počet) Počet Poznámky 

Krytá hala (sportovní zařízení skládající se ze 

sportovní plochy a hlediště, počet) 

  

Víceúčelové venkovní sportovní hřiště bez 

hlediště (počet) 

  

Stadion (venkovní sportovní zařízení skládající se 

ze sportovní plochy a plochy pro diváky, počet) 

  

Bazén (počet)   

Fitness centrum, posilovna (počet)   

Tenisové kurty (počet)   

Jiná sportovní zařízení (vyjmenovat která)   

Plánujete výstavbu: (vyznačit) Tělocvičny 

Sportovní haly 

Bazénu 

Venkovního hřiště 

Zimního kluziště 

Dětského hřiště 

jinou 

 

Jak jsou vyučující TV na vaší škole aprobování? 

Na I. stupni ZŠ: Méně než 50% 

51–70% 

71–90% 

100 % 

Poznámky 

Na II. stupni ZŠ: Méně než 50% 

51–70% 

71–90% 

100 % 

 

Na SŠ: Méně než 50% 

51–70% 

71–90% 

100 % 

 

Organizuje škola zájmové sportovní kroužky (kolik)? 
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 neorganizuje 

1–3 

4–6 

7 a více 

 

Počet žáků v zájmových sportovních kroužcích 

celkem. 

  

Lyžařské kurzy za školní rok (počet)   

Počet účastníků lyžařských kurzů ve školním 

roce celkem 

  

Výuka plavání na I. stupni ZŠ je-li realizovaná: 

 Plaveckou školou 

Aprobovaným 

učitelem 

Neaprobovaným 

učitelem 

 

Počet účastníků výuky plavání ve školním roce 

2019/2020 celkem 

  

Má škola školní sportovní klub při AŠSK 

(Asociace školních sportovních klubů)? 

Ano / Ne  

Počet členů školního sportovního klubu při 

AŠSK 

  

Prostorové podmínky pro realizaci 

tělovýchovného procesu 

Ideální 

Dobré 

Dostatečné 

Nedostatečné 
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2. Dotazník pro sportovní organizace (SO) na území statutárního města Prostějov (SMP) 

 

1. Jaké sporty ve vaší organizaci provozujete? 

2. Uveďte celkový počet členů ve vaší organizaci. 

3. Uveďte počet sportovců ve vaší organizaci v níže uvedených věkových kategoriích: 

4. Máte k dispozici vlastní sportovní zařízení, nebo si je pronajímáte a od koho? 

5. Jaká je finanční situace ve vaší organizaci? 

6. Využíváte dotační programy města Prostějova (MPV)? Pokud ano, jak vám vyhovují? 

7. Využíváte dotační programy Olomouckého kraje (OK)? Pokud ano, jak vám vyhovují? 

8. Využíváte dotační programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), resp. 

Národní sportovní agentury (NSA)? Pokud ano, jak vám vyhovují? 

9. Jak hodnotíte celkový vývoj ve vaší organizaci v posledních 5 letech? 

10. Uvažujete ve vaší organizaci o navýšení členské základny, počtu trenérů, cvičitelů nebo 

jednotlivých sportů? 

11. Uvažujete ve vaší organizaci o vybudování dalšího sportoviště? Pokud ano, z jakých 

zdrojů? 

12. Napište 5 sportů (v pořadí dle důležitosti), pro které doporučujete výstavbu nových 

sportovišť (např. atletika, fotbal, házená, hokej, plavání) na území statutárního města 

Prostějov. 

13. Jak vnímáte současnou prestiž statutárního města Prostějov na sportovní mapě ČR (v 

porovnání s jinými okresními městy)? 
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3.1 Dotazník pro Magistrát statutárního města Prostějov (SMP) 

 

Obec Prostějov (vyplnit) Poznámky 

1. Je na úřadu obce pracovník zabývající se oblastí 

sportu? 

Ano/Ne  

2. Zabývá se tento pracovník jen oblastí sportu? Ano/ne  

3. Tento pracovník má nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ (tělovýchovné) 

VŠ, SŠ, ZŠ 

 

4. Je ustanovena komise pro sport a tělovýchovu? Ano/Ne  

5. Komisi tvoří zástupci TJ, škol, obce, ostatní  

6. Sport je v obci finančně podporován formou Grantů 

Investic na budování 

a opravy 

Výhodným 

pronájmem zařízení 

Bezplatným užíváním 

zařízení 

Není podporován 

 

7. Z rozpočtu obce jde na podporu sportu částka:  do 5% 

do 10% 

do 15% 

více 

 

8. Jakou podporu sportu poskytuje obec? Koncepční 

Finanční 

Poradenskou 

Jinou  

 

9. Z pohledu obce je v oblasti sportu za důležitou 

považována výstavba/rekonstrukce (označte dle 

důležitosti číslem 1, 2, 3, atd.): 

Tělocvičny 

Sportovní haly 

Bazénu/aqvaparku 

Zimního stadionu 

Dětského hřiště 

Cyklostezek 

 

10. Má obec zřízenou organizaci pro správu a údržbu 

majetku sportovních zařízení? 

Ano/Ne  

 

3.2 Dotazník pro Magistrát statutárního města Prostějov (SMP) 

 

Vybavenost obce sportovním zařízením (v majetku) Počet 

Venkovní hřiště (bez hlediště)  

Venkovní hřiště/stadion (s hledištěm)  

Tělocvična (bez hlediště)  

Tělocvična/hala (s hledištěm)  

Koupaliště/bazén (venkovní)  

Koupaliště/bazén (kryté)  

Zimní stadion  

Tenisové kurty  

Kuželky/bowling  

Fitness centrum/posilovna  
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4. Dotazník pro Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov (SC–DDM) 

 

Školské zařízení (město a název) Sportcentrum – dům dětí a mládeže 

Prostějov 

Položky k vyplnění Vyplnit  

Názvy spravovaných zařízení SC – DDM 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Věková struktura klientů SC – DDM (odhad)  

Počet klientů SC – DDM (odhad)  

Sportovní kroužky (jmenovitě)  

 

 

 

Sportovní zařízení (jen vlastní, případně 

majetek svěřený zřizovatelem do užívání): 

 

Tělocvična (tělocvičný sál bez hlediště; počet)  

Kryté haly (krytá sportovní zařízení skládající 

se ze sportovní plochy a plochy pro diváky; 

počet) 

 

Víceúčelové venkovní sportovní hřiště (počet)  

Stadion (venkovní sportovní zařízení skládající  

se ze sportovní plochy a plochy pro diváky; 

počet) 

 

Bazén (počet)  

Fitcentra, posilovny (počet)  

Tenisové kurty (počet)  

Jiné (vyjmenovat které)  

Plánovaná výstavba?  
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