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Hodnotová východiska veřejné podpory sportu v Tišnově 

Město Tišnov deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim umožnit provozovat sport ve všech 

formách. Město dále uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací 

sportovní politiky a zřízením Sportovní komise Rady města Tišnova, poradního orgánu Rady města pro 

oblast sportu.  

Město se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné podmínky pro sport a sportovní 

volnočasové aktivity. Představitelé Tišnova si uvědomují nezastupitelnost úlohy sportu v životě všech 

občanů, zvláště pak mládeže a dětí. Sportování a smysluplné využití volného času je představiteli města 

chápáno jako účinná forma prevence zdravotních rizik či sociálně patologických jevů. Sport jako takový 

lze dále účinně využívat jako nástroj dalších cílů města, související s jeho hospodařením, rozvojem či 

v oblasti cestovního ruchu. 

Cíl realizace koncepce sportu 

 

Primární záměry podpory sportu v Tišnově 

Představitelé města Tišnova definovali následující záměry, které lze chápat jako základní východiska 

jak při realizaci koncepce sportu, tak z hlediska budoucího formování sportovní politiky. 

1) Vytvářet stále lepší podmínky pro výkonnostní, vrcholový a rekreační sport; 

2) Podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních aktivit pro děti 

a mládež a motivovat všechny občany Tišnova a jeho blízkého okolí ke sportovnímu vyžití, 

zejména pak mládež; 

3) Pomáhat sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby byl sport ve městě vzorem 

a motivací pro občany tohoto města. K tomu účelu byl mimo jiné vytvořen systém poskytování 

dotací a grantů, který efektivním a přehledným způsobem zajišťuje rozdělování veřejných 

prostředků z rozpočtu města a kontroluje vyúčtování poskytnutých finančních prostředků; 

4) Nadále pokračovat v pořádání tradičních sportovních akcí ve městě a každoročně vyčlenit 

potřebnou finanční částku z rozpočtu města na tyto účely. Při těchto akcích bude město 

spolupracovat především se sportovními organizacemi, oddíly, kluby, příspěvkovými 

organizacemi města a ostatními školskými organizacemi 

Cílem předkládané koncepce je nalezení vyrovnaného modelu, který slučuje reálnou hodnotu 

objemu finanční podpory, kterou může získat sportovní a tělovýchovné prostředí s nejefektivnějšími 

formami využití získaných prostředků nejširšími „spotřebitelskými skupinami“. 

 



 5 / 51 

 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 
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Analýza aktérů 

Pro účely vymezení základního rámce realizace koncepce sportu bylo naším cílem nejprve identifikovat 

všechny relevantní lokální aktéry – jednotlivce nebo zainteresované skupiny, které nějakým způsobem 

ovlivňují, mohou ovlivňovat nebo mohou být sami přímo ovlivňováni rozhodováním o podpoře sportu 

a vytváření podmínek pro jeho realizaci v Tišnově. Cílem analýzy bylo tyto aktéry identifikovat a pokusit 

se popsat jejich pozice, zájmy, kompetence či vzájemné vazby. Analýza aktérů poskytuje základní 

platformu či východiska pro další kroky tvorby koncepce sportu. 

Vedení města 

Vedení města: starosta Jiří Dospíšil, tři místostarostové Václav Šikula, Karel Souček a Martin Sebera. 

Pátým členem rady města je Monika Chlupová Fruhwirtová. Zastupitelstvo Tišnova tvoří celkem 15 

členů, kteří reprezentují strany napříč politickým spektrem. 

Programové prohlášení koaličních stran zahrnuje také oblast sportu, té se přímo týká celkem 

9 následujících bodů z programového prohlášení: 

1. Předložíme koncepci sportu 

2. Podpoříme kvalifikované trenéry mládeže 

3. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek 

4. Zbudujeme venkovní fitness hřiště v blízkosti sídliště Hony za Kukýrnou 

5. Zajistíme provoz veřejného kluziště v zimním období 

6. Podpoříme investice do sportovních zařízení 

7. Ještě více podpoříme nabídku sportovních volnočasových aktivit 

8. Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště, především v jeho technické části 

9. Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě 

Z výše uvedených bodů je zřejmý důraz vedení města především na rozvoj sportu pro všechny, včetně 

prvotní snahy o koncepční přístup k podpoře sportu. Pět bodů z celkových devíti se přímo týká oblasti 

sportovní infrastruktury, včetně rozvoje cyklistiky. 

Komise sportovní 

Rada města Tišnova zřizuje poradní komise jako své iniciativní orgány, mimo jiné pro oblast sportu. 

Komisi sportovní tvoří celkem 11 členů – předseda Martin Sebera (atletika), Věra Dvořáčková (učitelka 

TV), Petr Jůza (karate, Sokol), Michaela Krupková, Zdeněk Kunický (tenis), Lucie Mácová (Sokol), 
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Veronika Patzelová (fitness), Štěpán Pilný (fotbal), Karel Pohanka (fotbal), Karel Švábenský (Sdružení 

sportovních klubů Tišnov), Vladimíra Knoflíčková (basketbal). Tajemnicí komise je Daria Švecová. 

V roce 2017 se Komise sportovní sešla celkem 5x, členové se zabývali pravidelnou i mimořádnou 

finanční podporou sportu, sportovních spolků a trenérů, otázkami materiálních a prostorových 

podmínek pro sportovní využití či majetkovými poměry mezi městem, Sokolem a Sdružením 

sportovních klubů (SSK). 

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů 

V rámci Městského úřadu Tišnov spadá oblast sportu pod Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů. 

V rámci samostatné působnosti Odbor přijímá a zpracovává dotace a návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu města a kontroluje jejich vyúčtování a dále vykonává funkci tajemníka Komise sportovní 

Rady města Tišnova. Touto činností je pověřena Daria Švecová, která je zároveň tajemnicí Komise 

sportovní. 

Odbor územního plánování, Odbor investic a projektové podpory 

Činnost Odboru územního plánování úzce souvisí s koncepční činností v oblasti sportovní infrastruktury 

města, Odbor pořizuje územně analytické podklady a územní studie. Odbor investic a projektové 

podpory připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí, aktivně vyhledává dotační možnosti, řídí 

a metodicky zajišťuje práci projektových týmů. V současné době je realizace sportovní infrastruktury 

na úrovni obcí a měst závislá právě na externím financování z rozpočtu kraje, státu nebo 

prostřednictvím strukturálních fondů EU. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov vykonává v rámci samostatné 

působnosti správu a údržbu majetku města v souladu s příslušnými právními předpisy. Pod vedením 

odboru vykonává svou činnosti organizační složka města „Úklid a údržba“. Odbor spolupracuje 

se spolky či organizacemi města na technickém zajištění kulturních, sportovních a jiných společenských 

akcích. 

Inspiro – středisko volného času Tišnov 

Inspiro je příspěvkovou organizací města Tišnova, která je zřízena jako školské zařízení pro zájmové 

vzdělávání. Významným způsobem se podílí na nabídce (nejen) sportovních aktivit pro děti, dospělé či 

seniory. Pro děti nabízí mimo jiné hodiny badmintonu, florbalu, lezení, plavání, míčových her, 

bowlingu, gymnastiky, mažoretky, MTB/BMX, orientační běh, sebeobrana, skákání přes švihadlo aj. 
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Spolkový sektor 

V Tišnově má významné zastoupení spolkový sektor, který je v mnoha případech zároveň 

provozovatelem vlastních sportovních zařízení. V Tišnově v roce 2017 působí 13 samostatných 

sportovních spolků - Sdružení sportovní klubů, stolní tenis, volejbal, fotbal, turistika, futsal, tenis, 

basketbal, atletika, hokejbal, házena, kynologové a Sokol. TJ Sokol Tišnov pak sdružuje 16 oddílů 

všestrannosti a oddíly karate, šachů, tance a lukostřelby. Význam spolkového sektoru spočívá také 

v podněcování k účasti ve sportu, například prostřednictvím pořádání sportovních akcí v průběhu roku. 

Soukromý sektor 

Spolu se sportovními spolky a sportovními zařízeními v majetku města se podílí na nabídce sportovních 

a volnočasových služeb také soukromý sektor. V tomto případě jde především o služby v oblasti fitness 

či regenerace. Soukromý sektor tak doplňuje základní nabídku, pružně reaguje na potřeby obyvatel 

a aktuální trendy ve sportu. 

Občané města Tišnova 

Občanům města Tišnova se budeme podrobněji věnovat v analytické části koncepce, hlavním těžištěm 

pak budou výsledky průzkumu, který se týkal sportovních aktivit občanů, jejich vztahem ke sportu či 

spokojeností se sportovními službami v Tišnově. 

Pozice sportu ve Strategickém plánu pro město Tišnov 

Oblast sportu je obsažena také ve Strategickém plánu pro město Tišnov na období 2014 – 2020 (SPT), 

při realizaci této koncepce je proto vhodné, aby oba dokumenty byly ve vzájemném souladu 

a neodporovaly si v definovaných záměrech. Sport je v analytické části SPT zařazen mezi další oblasti 

společenského života - cestovní ruch, lázeňství či kulturu a je řešen především jako jeden z aspektů 

kvality života obyvatel. Konkrétně z analýzy SPT vyplývají následující poznatky, které přímo anebo 

částečně souvisí s oblastí sportu: 

a) nedostatek zejména drobné volnočasové infrastruktury v podobě parků, veřejné zeleně, 

dětských hřišť a obecně kvalitních veřejných prostranství vybavených pro krátkodobou 

rekreaci, 

b) problémy spojené s údržbou a rozvojem stávajících objektů (velkého množství objektů pro 

kulturu a volný čas, což při limitované poptávce způsobuje tříštění omezených prostředků na 

jejich údržbu a obnovu), 

c) málo parků a zelených zón a malá možnost jejich využití pro každodenní odpočinek obyvatel 

vč. dětí  

d) nevyhovující stav a zastaralá vybavenost sportovišť na sídlištích z dob socialismu, 
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e) slabá propagace kulturních a sportovních akcí mezi obyvateli města, chybějící propagace akcí, 

které mohou mít nadmístní význam, mimo město. 

Na základě analytické části jsou pak formulovány hlavní priority a opatření k jejich realizaci. Pro oblast 

sportu jsou zásadní především následující priority, opatření a aktivity. 

Priorita 1: Doprava a technická infrastruktura  

Opatření 1.2:  Ostatní dopravní infrastruktura  

Aktivity:  Výstavba sítě cyklostezek a zřizování cyklopruhů na komunikacích 

Postupné budování cyklostezky podél Svratky 

Priorita 2: Udržitelný územní rozvoj a životní prostředí   

Opatření 2.1:  Územní rozvoj města 

Aktivity:  Revitalizace nábřeží řeky Svratky s cílem zakomponování koridoru řeky do 

organismu města a využití potenciálu řeky a nábřeží pro krátkodobou rekreaci 

(realizace cyklostezky / chodníku pro pěší, osazení městským mobiliářem, 

drobná sportoviště) 

Priorita 4: Kvalita života obyvatel města 

Opatření 4.1: Občanská vybavenost a infrastruktura 

Aktivity:  Oživení a úprava kulturních, sportovních a volnočasových areálů: koupaliště, 

letního kina, sportovišť (zejména v hustě obydlených částech) vč. 

rekonstrukce zázemí 

Opatření 4.2: Kulturní a volnočasový život 

Aktivity: Propagace kulturních a sportovních akcí, zpřehlednění a koordinace jejich 

nabídky 
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Analýza poptávky 

V této části se zaměříme na vzorce sportovní participace občanů Tišnova a jejich názory na podmínky 

pro sport. Analýza poptávky vychází z původního šetření mezi obyvateli města a jeho blízkého okolí. 

Šetření bylo realizováno již v roce 2010, dotazník vyplnilo celkem 774 respondentů, z nichž bylo 82 % 

(634 respondentů) přímo obyvateli Tišnova. Ostatní respondenti však v Tišnově studují, pracují nebo 

tráví svůj volný čas. V této části tak uvádíme hlavní poznatky získané z analýzy dat. 

Následující tabulka 1 sleduje strukturu výzkumného vzorku podle věku a pohlaví. Ve vzorku obyvatel 

tak mírně převažovali muži nad ženami. Navazující Obr. 1 naznačuje podíl jednotlivých skupin obyvatel 

v grafické podobě. 

Tabulka 1 Věková struktura výzkumného vzorku 

 Věk  

  12-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 a více Celkem 

Muž 52 98 97 57 32 39 13 388 

Žena 63 68 83 40 37 23 15 329 

Celkem 115 166 180 97 69 62 28 7171 

 

 

Obrázek 1 Struktura výzkumného vzorku dle věku a pohlaví 
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Obr. 2 popisuje strukturu vzorku podle nejvyššího dosaženého vzdělání, přičemž součástí jsou 

obyvatelé ve věku 20 let a více. Ve vzorku převažovali lidé s maturitou a středním vzděláním bez 

maturity. 

 

Obrázek 2 Struktura výzkumného vzorku podle dosaženého vzdělání  

 

Obr. 3 již sleduje vztah obyvatel ke sportu. Nejprve jsou prezentovány výsledky u populace ve věku 

20 let a více. Z obrázku vyplývá, že v době realizace šetření uvedlo odpověď „sportuji“ 33 % 

respondentů jak v případě žen, tak mužů. Výrazná část (48 % mužů a 43 % žen) uvedla, že sportovala 

v minulosti a již nesportuje. 

 

Obrázek 3 Vztah ke sportu obyvatel ve věku 20 a více let 
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Obr. 4 demonstruje vztah ke sportu u mládeže do 19 let. Z celkem 149 chlapců uvedlo 73 (49 %), že 

sportují, 36 % již nesportuje. V případě dívek (celkem 129) je to 57 sportujících (44 %) a 51 dívek 

nesportuje (40 %). 

 

Obrázek 4 Vztah ke sportu mládeže do 19 let 

Následující tabulka 2 sleduje, jak jsou obyvatelé spokojeni s různými oblastmi sportovní vybavenosti. 

Respondenti hodnotili tyto oblasti podle školního hodnocení 1-5 (1 nejlepší – 5 nejhorší).  

Tabulka 2 Jak hodnotíte následující oblasti sportovní vybavenosti ve městě Tišnově? 

Hodnocení sportovní vybavenosti Průměr Sm.odch. počet 

volně přístupná víceúčelová hřiště 2,5 1,0 742 

organizovaný sport 2,4 0,9 749 

dětská hřiště 3,0 1,1 741 

netradiční sporty 3,9 1,1 736 

cyklostezky 2,8 1,0 740 

rekreační zařízení 3,0 1,1 738 

regenerační zařízení 3,3 1,2 722 

bazén, koupaliště 3,4 1,2 743 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny dílčí analýzy k jednotlivým oblastem zabezpečení sportovní 

nabídky: 

Tabulka 3 Volně přístupná víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 117 15,1 

2 279 36,1 

3 251 32,3 

4 61 7,9 

5 nejhorší 34 4,4 

bez odpovědi 32 4,1 

Celkem 774 100,0 
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Tabulka 4 Hřiště pro organizované sporty (fotbal, košíková, volejbal, házená, tenis apod.) 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 133 17,2 

2 302 39,0 

3 233 30,1 

4 67 8,7 

5 nejhorší 14 1,8 

bez odpovědi 25 3,2 

Celkem 774 100,0 

 

 
Tabulka 5 Dětská hřiště, místa pro hraní dětí 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 73 9,4 

2 160 20,7 

3 288 37,2 

4 159 20,5 

5 nejhorší 61 7,9 

bez odpovědi 33 4,3 

Celkem 774 100,0 

 

 

Tabulka 6 Prostory s vybavením pro netradiční sporty (lezecká stěna, petanque atd.) 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 28 3,6 

2 52 6,7 

3 135 17,5 

4 241 31,1 

5 nejhorší 280 36,2 

bez odpovědi 38 4,9 

Celkem 774 100,0 

 

Tabulka 7 Cyklostezky, případně jejich propojení 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 81 10,5 

2 206 26,6 

3 266 34,4 

4 147 19,0 

5 nejhorší 40 5,2 

bez odpovědi 34 4,3 

Celkem 774 100,0 
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Tabulka 8 Zařízení sportovně rekreačního charakteru (aerobic, spinning, badminton, …) 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 58 7,5 

2 185 23,9 

3 243 31,5 

4 183 23,7 

5 nejhorší 67 8,7 

bez odpovědi 36 4,7 

Celkem 774 100,0 

 

 

Tabulka 9 Zařízení s provozováním služeb regeneračního charakteru (masáže, sauna, vodoléčba…) 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 59 7,6 

2 135 17,4 

3 214 27,6 

4 192 24,8 

5 nejhorší 122 15,8 

bez odpovědi 52 6,8 

Celkem 774 100,0 

 

 
Tabulka 10 Bazén, koupaliště 

Hodnocení Četnost % 

1 nejlepší 66 8,5 

2 108 14,0 

3 195 25,2 

4 202 26,1 

5 nejhorší 172 22,2 

bez odpovědi 31 4,0 

Celkem 774 100,0 
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Další otázka směřovala na sportovní zařízení  

Tabulka 11 Jaké sportovní zařízení Vám ve městě výrazně chybí? 
U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí 

Sportoviště Četnost % Sportoviště Četnost % 

bazén 413 42,8 hřiště na golf 3 0,3 

nic mi nechybí 144 14,9 hřiště na paintball 3 0,3 

hala hokejová 133 13,8 dráha na motokros 2 0,2 

hala víceúčelová 116 12,0 hala na parkour 2 0,2 

regenerace 37 3,8 hřiště na baseball 2 0,2 

hřiště fotbalové 22 2,3 hřiště na beachvolejbal 2 0,2 

hřiště dětské 12 1,2 hřiště na petanque 2 0,2 

posilovna 11 1,1 hřiště outdoorové 2 0,2 

hřiště na minigolf 9 0,9 hřiště pro skateboard 2 0,2 

cyklostezky 8 0,8 je to dobrý 2 0,2 

lanové centrum 8 0,8 krosová dráha 2 0,2 

hřiště pro veřejnost 7 0,7 sjezdovka 2 0,2 

fitness centrum 4 0,4 upravenost 2 0,2 

in-line 4 0,4 motorismus 1 0,1 

rekreační 4 0,4 sportovní střelba 1 0,1 

atletický stadión 3 0,3 tenisové kurty 1 0,1 

   Celkem 966 100,0 

 

 

Tabulka 12 Jak hodnotíte následující nabídku sportovních aktivit ve městě Tišnově? 
(1 nejlepší – 5 nejhorší) 

Nabídka Průměr Sm.odch. počet 

a) Sportovní kroužky pod školou 2,6 1,0 723 

b) Oddíly a kluby 2,3 0,9 730 

c) Ostatní (Inspiro, komerční, …) 2,4 1,0 715 
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Tabulka 13 Jaké sportovní aktivity Vám ve městě výrazně chybí? 

Aktivita Četnost % Aktivita Četnost % 

nic mi nechybí 252 32,6 M-dance 3 0,4 

bez odpovědi 134 17,3 kanoing 2 0,3 

bazén 132 17,1 míčové sporty pro děti 2 0,3 

hala hokejová 92 11,9 břišní tance 2 0,3 

squash 24 3,1 sjezdovka 2 0,3 

horolezectví 20 2,6 petanque 2 0,3 

in-line 10 1,3 aerobik 2 0,3 

bojové sporty 9 1,2 florbal 2 0,3 

minigolf 9 1,2 freestyle na kole 2 0,3 

cyklistika 8 1,0 potápění 2 0,3 

lyžování 7 0,9 šerm 2 0,3 

bowling 7 0,9 parašutismus 1 0,1 

basketbal 6 0,8 golf 1 0,1 

fotbal 5 0,7 lukostřelba 1 0,1 

baseball 5 0,7 nohejbal 1 0,1 

volejbal 5 0,7 petanque 1 0,1 

badminton 4 0,5 skate park 1 0,1 

tanec 4 0,5 šachy 1 0,1 

házená 3 0,4 tance 1 0,1 

ragby 3 0,4 tenis 1 0,1 

parkour 3 0,4 Celkem 774 100,0 

 

 

V následujících tabulkách respondenti vyjadřovali souhlas s tvrzeními na škále 1 až 5 (1 rozhodně 

souhlasím … 5 rozhodně nesouhlasím). 

Tabulka 14 Míra souhlasu s vybranými tvrzeními 

Tvrzení Průměr Sm.odch. počet 

a) Přikládám provozování pohybových aktivit velký význam 1,6 0,9 725 

b) Považuji provozování pohybových aktivit za důležité a prospěšné pro    

1. zdravý tělesný a duševní vývoj v mládí 1,4 0,7 752 

2. zachování a upevnění zdraví 1,5 0,7 751 

3. udržování tělesné kondice 1,4 0,8 754 

4. relaxace od jednostranně namáhavé práce 1,7 0,9 745 

5. získání schopnosti překonat překážky (sám sebe) 1,9 1,1 738 

6. zvyšování sebevědomí 2,1 1,2 735 

7. navázání a upevňování společenských vztahů 1,9 1,1 736 

8. využívání volného času 1,7 1,0 740 

9. možnost vyniknout 2,4 1,2 734 

10. získání peněz, dobrého pracovního zařazení 3,2 1,4 728 
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Tabulka 15 Vidím ve svém bezprostředním okolí v rodině překážky k vykonávání pohybových činností. 
U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí 

Překážky Četnost % 

ne 349 35,1 

časové 284 28,5 

zdravotní 110 11,1 

ekonomické 89 8,9 

prostorové 64 6,4 

motivační 61 6,1 

sociální 29 2,9 

jiné 9 0,9 

bez odpovědi 0 0,0 

Celkem 995 100,0 

 

Tabulka 16 Jakou finanční částku vydávám měsíčně na aktivní sportovní aktivity (vstupné, pronájmy, 
kroužky dětí) 

Částka Četnost % 

0-100 283 36,6 

101-500 277 35,8 

501-1000 110 14,2 

500-1000 2 0,3 

1000 a více 77 9,9 

bez odpovědi 25 3,2 

Celkem 774 100 

 

 

Tabulka 17 Požadavky a očekávání občanů od veřejné správy v oblasti podmínek pro tělovýchovu 
a sport 

U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí 

Oblast Četnost % 

sport pro všechny 560 70,1 

výkonnostní sport 157 19,6 

vrcholový sport 82 10,3 

Celkem 799 100,0 
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Tabulka 18 Jak má město ze svého rozpočtu přispívat na oblast rekreačního sportu?  
U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí 

Názor Četnost % 

nejsem informován 455 58,8 

přispívat více než doposud 219 28,3 

nezajímá mne to 63 8,1 

vynaložená částka je dostačující 25 3,2 

bez odpovědi 12 1,6 

Celkem 820 100,0 

 
 

Tabulka 19 Má město ze svého rozpočtu přispívat na činnost sportovních klubů? 

Názor Četnost % 

ano 704 91,0 

ne 48 6,2 

bez odpovědi 22 2,8 

Celkem 774 100,0 

 

 
Tabulka 20 Jaké máte požadavky od veřejné správy v oblasti tělovýchovy a sportu? 

U této otázky bylo možné zvolit více odpovědí 

Preference Četnost % 

opravy a budování sportovních zařízení 476 33,2 

větší podpora rekreačního sportu 230 16,0 

cílená finanční podpora 192 13,4 

podpora služeb oblasti volného času a sportu 190 13,3 

větší informovanost 185 12,9 

konkrétnější podpora talentované mládeže 161 11,2 

Celkem 1434 100,0 
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Analýza sportovní nabídky na území Tišnova 

Sportovní zařízení v majetku města 

 

Obrázek 5 Mapa sportovních zařízení v majetku města 

1) Letní koupaliště 

Adresa:     ulice U Střelnice 

Číslo parcely:    2237/4 + 2237/5 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Účel:  bazén 50 x 20 m, dětské brouzdaliště s vodními prvky a se 

skluzavkou, plážový volejbal, pétanque, stolní tenis  

Výměra:    8338 m + 2591 m 

Stav:     průběžně rekonstruováno v letech 2014-2017 

 

1 

2 

5 

6 

7 

8 
9 
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2) Víceúčelové hřiště Pod Květnicí 

Adresa:     ulice Dřínová 

Číslo parcely:    786/7 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Účel:      fotbal, tenis, volejbal, basketbal  

Výměra:    4124 m2 

Povrch:     asfalt 

Stav:     opuštěné 

 

3) Víceúčelové hřiště Riegrova 

Adresa:     ulice Riegrova 

Číslo parcely:    2007/02 + 11 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     umělý trávník 

Účel:      fotbal, házená, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis,  

Výměra:    1060 m2 

Stav:     po rekonstrukci v roce 2016 

 

4) Víceúčelové hřiště u ZŠ nám. 28. října 

Adresa:     nám. 28. října 

Číslo parcely:    786/2 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     umělý trávník, tartan 

Účel:      atletika, fotbal, házená, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis 

Výměra:    18600 m2 

Stav:     dobrý, v roce 2017 částečná revitalizace  

 

5) Víceúčelové hřiště Smíškova 

Adresa:     ulice Smíškova 

Číslo parcely:    1847/16, 1847/41, 1847/42 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     asfalt, tartan 
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Účel:      atletika, basketbal, volejbal, nohejbal, fotbal 

Výměra:    3087 m2 + 1365 m2 + 484 m2 

Stav:     v roce 2017 probíhá rekonstrukce, vznikne nové kluziště 

 

6) Víceúčelové hřiště Pod Klucaninou 

Adresa:     ulice Hornická 

Číslo parcely:    1772/14 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     asfalt 

Účel:      fotbal, tenis, volejbal, nohejbal 

Výměra:    4853 m2 

Stav:     opuštěné 

 

7) Víceúčelové hřiště u gymnázia2 

Adresa:     ulice Na Hrádku 

Číslo parcely:    2007/02 

Vlastnické právo:   Jihomoravský kraj 

Hospodaření:    Gymnázium  

Povrch:     umělý trávník 

Účel:      volejbal, nohejbal, tenis 

Výměra:    1808 m2 

Stav:     dobré 

 

8) Workoutové hřiště – venkovní posilovna 

Adresa:     Černohorská 

Číslo parcely:    1009/1 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     umělý povrch 

Účel:      posilování, fitness 

Výměra:    56 m2 

Stav:     nové v roce 2015  

 

                                                           
2 V tomto případě je sportoviště v majetku Jihomoravského kraje. 
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9) Pumptracková / bikepark dráha 

Adresa:     Černohorská 

Číslo parcely:    1009/1 

Vlastnické právo:   Město Tišnov 

Hospodaření:    Město Tišnov  

Povrch:     zpevněný povrch 

Účel:      jízdní kola (BMX, horská kola) 

Výměra:    758 m2 

Stav:     nová v roce 2017  
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Sportovní zařízení spolků 

Obrázek 6 Mapa sportovních zařízení spolků 

1s) Atletický ovál Tyršova 

Adresa:     ulice Tyršova 

Číslo parcely:    1875/9 

Vlastnické právo:   TJ Sokol 

Hospodaření:    TJ Sokol 

Povrch:     umělý povrch – tartan,  

Účel:      atletika, fotbal, tenis, házená 

Výměra:    1900 m 

Stav:     velmi dobrý 

 

2s) Sportovní hala SSK Tišnov 

Adresa:     ulice Tyršova 

Číslo parcely:    316/2 

Číslo stavby:    1875/9 

Vlastnické právo:   SSK Tišnov 

Hospodaření:    SSK Tišnov 

1s 
2s 

3s 

4s 
5s 
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Povrch:     parkety 

Účel:      házená, basketbal, volejbal, fotbal, futsal, florbal 

Výměra:    1465 m 

Stav:     po rekonstrukci podlahy 

 

3s) Sokolovna 

Adresa:     Drbalova 274 

Číslo parcely:    316/1, 316/3 

Číslo stavby:    274     

Vlastnické právo:   TJ Sokol  

Hospodaření:    TJ Sokol 

Povrch:     parkety 

Účel:      společenské akce 

Výměra:    1770 + 453 m 

Stav:     dobrý 

 

4s) Tenisové kurty 

Adresa:     Ostrovec 1897  

Číslo parcely:    475/14      

Vlastnické právo:   SK Tenis Tišnov 

Hospodaření:    SK Tenis Tišnov 

Povrch:     antuka 

Účel:      4 tenisové kurty 

Výměra:    3292 m 

Stav:     dobrý, v zimě krytá nafukovací hala pro 2 kurty 

 

5s) Fotbalový stadion 

Adresa:     Ostrovec 

Číslo parcely:    475/4      

Vlastnické právo:   AFK Tišnov 

Hospodaření:    AFK Tišnov 

Povrch:     trávník 

Účel:      fotbal 

Výměra:    9722 m 

Stav:     dobrý 
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Sportovní zařízení, programy a služby soukromého sektoru 

Fit centrum Olympia 

Adresa:     Drbalova 274 (v areálu Sokolovny) 

Služby:     fitcentrum, posilovací stroje, kardiozóna 

 

FIT 4 FUN 

Adresa:     Náměstí Míru 1705, Tišnov 

Služby:     Funkční trénink, power jóga, bosu, body forming 

 

Yvein Fitklub 

Adresa:     Brněnská 488     

Služby:     Fitness pro ženy 

 
Přehled všech sportovních ploch ve městě  
 

 
 

Obrázek 7 Mapa všech sportovních ploch 
legenda: barva bílá-sportoviště v majetku města; modrá-v majetku spolků; červená-soukromý sektor  



 26 / 51 

 

Analýza financování sportu v Tišnově 

Rozpočet města, vývoj příjmů a výdajů 

V následující části jsme se zabývali financováním sportu z rozpočtu města. Předmětem analýzy byly 

veškeré finanční toky, které směřovaly na podporu sportu. Součástí ekonomické analýzy je zároveň 

komparace financování sportu s populačně a geograficky srovnatelnými městy. První část analýzy 

sleduje strukturu a objem finančních prostředků alokovaných do oblasti sportu a vývoj distribuce 

dotací sportovním spolkům a na pořádání sportovních akcí. Rozlišováním výdajů na podporu 

sportovních spolků, investičních výdajů a provozních nákladů na sportovní zařízení lze omezit určitá 

zkreslení, která mohou při samotné analýza nastat. 

Nejprve jsme se zabývali vývojem objemu celkových příjmů a výdajů z rozpočtu města (Tabulka 21).  

Tabulka 21 Vývoj rozpočtových příjmů a výdajů 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkové příjmy 256 867 021 161 949 806 172 624 917 205 855 636 178 087 800 194 987 917 

Běžné výdaje 211 476 694 113 195 667 117 240 496 122 635 182 122 453 800 130 260 301 

Kapitálové výdaje 57 928 420 24 234 440 56 053 466 107 103 333 92 256 000 64 946 861 

Celkové výdaje 269 405 114 137 430 107 173 293 962 229 738 515 214 709 800 195 207 162 

 

K výše uvedené tabulce se váže obr. 8, který zachycuje vzájemný vztah příjmů a výdajů v uplynulých 

šesti letech. Z obrázku je zřejmé, že v posledních letech docházelo k růstu kapitálových výdajů, které 

tak zásadně ovlivňovaly celkovou výši výdajů města. Do kapitálových výdajů se výrazně promítaly také 

investice do sportovní a volnočasové infrastruktury (viz dále). V posledních dvou letech se tak výše 

kapitálových výdajů rozpočtu blížila objemu běžných výdajů. 

 

Obrázek 8 Vývoj příjmů a výdajů 2011-2016 
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Principy financování sportu z rozpočtu města 

Prostředky na podporu sportu lze v případě Tišnova pro rok 2017 rozdělit do několika skupin: 

1) Financování provozu a oprav vlastních sportovních zařízení 

V případě první skupiny jde o sportovní zařízení, která má město ve svém vlastnictví, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím vlastních organizací. Jedná se především o sportovní zařízení 

základních škol, letní koupaliště a další venkovní sportovní areály a neformální sportoviště. 

Město Tišnov nemá ve svém vlastnictví provozně náročná, celoročně využívaná sportovní 

zařízení jako je například krytý sportovní bazén, zimní stadion nebo sportovní hala. Významná 

část sportovní infrastruktury města je ve vlastnictví sportovních spolků (viz dále). 

2) Investiční výdaje na podporu sportu 

Druhá skupina je vyhrazena investičním akcím spojeným s budováním vlastní sportovní 

infrastruktury města. Jelikož realizace či rekonstrukce sportovních zařízení nejsou 

uskutečňovány pravidelně, lze oddělením této položky lépe analyzovat skutečný vývoj 

financování sportu a srovnávat financování sportu mezi jednotlivými městy. 

3) Dotace sportovním subjektům  

- provoz: vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je část dotací na podporu sportu 

alokována na uhrazení provozních nákladů sportovních spolků. Právě tato položka představuje 

většinu prostředků určených sportovním spolkům. Město se zároveň touto formou podílí na 

financování oprav či rekonstrukcí sportovních zařízení v majetku klubů 

- činnost: zbývající část prostředků je určena na náklady spojené s činností klubů, na účast ve 

sportovních soutěžích či pořádání sportovních akcí. Společně s provozními dotacemi tak 

žadatelé obdrží celkem přibližně 1,7 mil. Kč. 

 

Analýza vývoje financování sportu z rozpočtu města 

V této části se již budeme věnovat vývoji výše prostředků na podporu sportu. Následující tabulka 22 

charakterizuje objem prostředků na podporu sportu za posledních 6 let. 

Tabulka 22 Vývoj financování sportu v Tišnově 

Druh alokace 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Celkem  

2011-2016 

Vlastní investice (1) 796 000 49 100 3 350 700 9 011 200 500 000 3 608 337 17 315 337  

Provoz vlastních zařízení (2) 920 800 1 502 400 1 012 400 1 226 000 1 235 000 1 973 850 7 870 450  

Sportovní dotace (3) 2 170 600 1 934 500 1 606 800 3 100 900 1 876 000 1 705 500 12 394 300  

Sport celkem 3 887 400 3 486 000 5 969 900 13 338 100 3 611 000 7 287 687 37 580 087  
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Následující obr. 9 shrnuje distribuci prostředků na podporu sportu v posledních letech. Z obrázku je 

zřejmé, že dochází k výrazným proměnám v proporcích mezi jednotlivými kategoriemi. Trend je 

zároveň výrazně ovlivněn vysokými investičními výdaji v letech 2013 a 2014 a 2016.  

Největší podíl sportovních investic byl alokován na vybavení a rekonstrukci koupaliště, která byla 

realizována právě v uvedených letech 2011–2016. Celkově tak náklady na rekonstrukci koupaliště 

dosáhly 13 mil. Kč., z toho největší část (9 011 200 Kč) náleží k roku 2014. Další drobné investiční akce 

byly spojené s instalací herních prvků na sportovní hřiště. V roce 2016 je zvýšený objem investic 

charakterizován investicí do koupaliště, proběhla oprava hřiště Riegrova a recyklace stavební suti 

Ostrovec jako příprava na budoucí investici do nového fotbalového hřiště. 

 

Obrázek 9 Vývoj distribuce prostředků na podporu sportu 

Na předchozí data přímo navazuje také tabulka 23, která zohledňuje výši celkových kapitálových 

a běžných výdajů v jednotlivých letech. Tabulka tak demonstruje poměrové ukazatele podílu výdajů na 

podporu sportu na celkových výdajích města. Sportovní dotace se pohybují ve všech sledovaných 

letech v rozmezí od 1 do 2,5 %, což může naznačovat podfinancování podpory sportovní oblasti. 

Vzhledem k celkovým výdajům rozpočtu pak dosahují sportovní dotace max. 2,5 %. 

Tabulka 23 Poměrové ukazatele financování sportu 

Poměrový ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sportovní investice/Kapitálové výdaje 1,37 % 0,20 % 5,98 % 8,41 % 0,54 % 5,56 % 

Provoz vlastních zařízení/Běžné výdaje 0,44 % 1,33 % 0,86 % 1,00 % 1,01 % 1,52 % 

Sportovní dotace/Běžné výdaje 1,03 % 1,71 % 1,37 % 2,53 % 1,53 % 1,31 % 

Sport celkem/Výdaje celkem 1,44 % 2,54 % 3,44 % 5,81 % 1,68 % 3,73 % 
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Dále jsme se zaměřili na distribuci sportovních dotací mezi jednotlivé žadatele (tabulka 24). Také 

v tomto případě jsme sledovali vývoj od roku 2011 do roku 2017. Subjekty (spolky, pořadatelé akcí) 

jsou seřazeny podle kumulované výše dotace, kterou v posledních 7 letech obdržely z rozpočtu města 

Tišnova. Celkem bylo v rámci sportovních dotací poskytnuto žadatelům přes 12,6 mil. Kč. 

Tabulka 24 Dotace sportovním subjektům 

Subjekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem 

SSK 3  290 000   397 000   390 000   1 120 000   527 000   419 650   400 000  3 543 650 

Sokol 3  387 000   455 400   240 000   800 000   232 000   186 600   185 000  2 486 000 

Tenis 3  127 800   192 000   248 000   291 000   366 700   276 600   270 000  1 772 100 

Fotbal 3  111 000   125 000   120 000   227 000   151 800   169 750   175 000  1 079 550 

Basketbal  152 000   164 000   100 000   201 000   154 600   136 900   145 000  1 053 500 

Atletika  81 700   90 000   100 000   110 500   114 400   112 200   125 600  734 400 

Stolní tenis  153 000   115 000   83 000   89 000   88 100   65 200   64 400  657 700 

1. FC Květnice  49 200   86 000   45 000   30 000   29 500   26 400   26 020  292 120 

Házená  48 500   38 000   44 000   18 000   46 700   35 300   37 800  268 300 

Volejbal  28 000   31 000   50 000   33 500   33 200   28 100   31 000  234 800 

Kynologický klub  8 000   9 000   13 500   14 000   21 000   15 800   16 000  97 300 

Tišnov Cup  25 000   43 000           68 000 

Street life  30 000   30 000           60 000 

Klub českých turistů Tišnov  12 000   7 000   7 000   7 000   7 000   7 500   6 000  53 500 

Krejčová - veslování  15 000   20 000   8 000         43 000 

Ycnega Bikes Tišnov  13 800   6 000   7 000   9 000   7 000      42 800 

Jezdecký klub  10 000   10 000   10 000           30 000 

Fit centrum Olympia  5 000   5 000   10 000   5 000   5 000      30 000 

Šmídová - cyklistika      15 000   5 000   5 000      25 000 

Taekwon-do    9 000   7 000         16 000 

Krejczy – triatlon      7 500   5 000       12 500 

Plniči Trubiček (futsal)  8 000   3 000           11 000 

Tišnovský triatlon          5 000      5 000 

HBC Titans (hokejbal)           4 000   4 000  8 000 

Aniston Tišnov (basketbal)           4 000   4 000  8 000 

Celkem (v tis. Kč) 1 555  1 835 1 505 2 965 1 794 1 488 1 489 12 632 

 

Zvlášť zřejmý je nárůst objemu dotací SSK Tišnov a TJ Sokol, ten je však typicky dán příspěvkem na 

investiční akce sportovišť (zateplení sokolovny 600 tis. Kč, zateplení sportovní haly SSK Tišnov 700 tis. 

Kč, dofinancování investičních akcí do tenisového areálu. Výraznou částkou jsou pak náklady na provoz 

                                                           
3 Včetně příspěvku na provoz sportoviště 
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těchto sportovišť. Ve všech ostatních případech se pohybuje výše ročního příspěvku do 300 tis. Kč, 

přičemž většina spolků (14 z 24) obdrží ročně do 50 tis. Kč. 

 

Komparace financování sportu 

V této části se budeme věnovat srovnání financování sportu s dalšími městy4, které populačně 

i geograficky odpovídají charakteristikám města Tišnova. Ve všech případech jde zároveň o obce 

s rozšířenou působností, zároveň není žádné z měst okresním městem. Tabulka 25 shrnuje základní 

charakteristiky rozpočtů analyzovaných měst, města jsou seřazena podle počtu obyvatel, Tišnov je na 

prvním místě tabulky. Data za město Tišnov jsou ve všech případech průměrem za posledních 5 let. 

Tabulka 25 Příjmy a výdaje rozpočtů 

Město 
Počet 

obyvatel 

Počet 
obyvatel 

ORP 

Celkové 
příjmy 

Celkové 
výdaje 

Běžné 
výdaje 

Kapitálové 
výdaje 

Příjmy - 
výdaje 

Tišnov 8 984 30 248 194 978 917 195 207 162 130 260 309 64 946 861 -228 245 

Bystřice nad Pernštejnem 8 343 20 069 261 196 000 321 464 000 100 245 000 221 219 000 -60 268 000 

Mnichovo Hradiště 8 469 16 930 139 444 000 127 376 000 101 603 000 25 773 000 12 068 000 

Polička 8 820 19 594 232 910 000 232 910 000 168 440 000 64 470 000 0 

Přelouč 9 036 24 740 170 927 000 174 043 000 123 124 000 50 919 000 -3 116 000 

Ivančice 9 603 23 996 165 696 000 140 153 000 110 125 000 30 028 000 25 543 000 

Litovel 9 924 23 804 494 580 000 468 948 000 143 004 000 325 944 000 25 632 000 

Moravská Třebová 10 351 26 512 229 137 000 226 362 000 155 860 000 70 502 000 2 775 000 

Kuřim 10 971 22 380 213 665 027 193 248 000 145 653 000 47 595 000 20 417 027 

Boskovice 11 504 51 546 270 442 000 319 800 000 179 068 000 140 732 000 -49 358 000 

Průměr 9 601 25 982 237 297 594 239 951 116 135 738 231 104 212 886 -2 653 522 

 

Dále jsme se pokusili vztáhnout data k populačním charakteristikám. První sloupec tabulky 26 

znázorňuje vztah investičních a celkových výdajů, další dva sloupce sledují vazbu mezi běžnými výdaji 

a počtem obyvatel. V případě běžných výdajů má Tišnov třetí nejvyšší výdaje sledovaných měst, 

naopak, pokud jsou přepočteny na obyvatele správního obvodu, má Tišnov výdaje druhé nejnižší. 

  

                                                           
4 Srovnání probíhá z dostupných informací zveřejňovaných na webových stránkách vybraných měst. Toto porovnání s sebou 
nese rizika zkreslení, neboť ne vždy víme, zda provedené investice lze jasně zařadit do entity sportovní infrastruktury a ne vždy 
je zřejmě, zda podpora sportu není skrytá i v jiných kapitolách rozpočtu, než v těch, kde je primárně uvedena „sport“ nebo je 
z popisu zřejmá spojitost se sportem. Dále je zřejmé, že plánování investic probíhá v každém městě individuálně a nemáme 
tak k dispozici kumulativní informace o celkovém objemu investic. Komparaci i diskusi ukazatelů provádíme s vědomím této 
metodologické nepřesnosti. 
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Tabulka 26 Poměrové ukazatele rozpočtů měst 

Město Investiční/ celkové výdaje 
Běžné výdaje  

na obyvatele města 
Běžné výdaje  

na obyvatele ORP 

Tišnov 33,3 % 14 449 4 306 

Bystřice nad Pernštejnem 68,8 % 12 015 4 995 

Mnichovo Hradiště 20,2 % 11 997 6 001 

Polička 27,7 % 19 098 8 597 

Přelouč 29,3 % 13 626 4 977 

Ivančice 21,4 % 11 468 4 589 

Litovel 69,5 % 14 410 6 008 

Moravská Třebová 31,1 % 15 057 5 879 

Kuřim 24,6 % 13 276 6 508 

Boskovice 44,0 % 15 566 3 474 

Průměr 37,0 % 14 096 5 533 

Další poznatky se již přímo týkají srovnání podpory sportu. Nejprve jsme se pokusili demonstrovat 

celkové výdaje na sport na jednoho obyvatele města, resp. správního obvodu (tabulky 27 a 28). 

Tabulka 27 Celkové výdaje na sport 

Město 
Výdaje na sport  

celkem 
Výdaje na sport 
na 1 obyvatele 

Výdaje na sport 
na 1 obyvatele ORP 

Tišnov  6 263 348                 697                        207     

Bystřice nad Pernštejnem 29 153 317              3 494                     1 453     

Mnichovo Hradiště 3 374 000                 398                        199     

Polička 15 672 700              1 777                        800     

Přelouč 3 807 370                 421                        154     

Ivančice 7 716 528                 804                        322     

Litovel 9 892 627                 997                        416     

Moravská Třebová 28 042 240              2 709                     1 058     

Kuřim 24 399 002              2 224                     1 090     

Boskovice 10 124 952                 880                        196     

Průměr 13 844 608              1 440     590 

Data v tabulce 27 naznačují, že Tišnov patří k městům s nižší podporou sportu na jednoho obyvatele 

města, neboť tyto výdaje dosahují pouze poloviny průměrných výdajů na podporu sportu (viz poslední 

řádek Tabulky 27). Pokud vztáhneme výdaje na sport na obyvatele správního obvodu ORP, jsou 

v případě Tišnova třetí nejnižší (207 Kč/ obyvatele ORP). 

Dále jsme sledovali strukturu sledovaných výdajů na sport podle předem definovaných skupin 

(investiční výdaje, provozní výdaje a dotace). Distribuci výdajů znázorňuje tabulka 28, sledovaná města 

jsou seřazena podle celkové výše výdajů na podporu sportu. Tišnov vykazuje vůbec nejnižší provozní 

výdaje na sportovní zařízení, což je dáno odlišnou situací od ostatních měst, která mají ve svém 
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vlastnictví provozně náročná sportovní zařízení. Tento fakt se však v případě Tišnova výrazně 

nepromítá ve vyšších dotacích sportovním klubům. Zajímavé jsou výrazně vyšší investiční výdaje 

v případě Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Třebové či Kuřimi.  

Tabulka 28 Struktura výdajů jednotlivých měst do oblasti sportu 

Město 
Investiční výdaje  

na sport 
Provozní výdaje  

na vlastní zařízení 
Dotace klubům Celkem sport 

Bystřice nad Pernštejnem 20 725 129 6 346 055 2 082 133 29 153 317 

Moravská Třebová 11 690 300 8 267 940 8 084 000 28 042 240 

Kuřim 7 927 051 12 678 000 3 793 951 24 399 002 

Polička 4 208 100 7 144 300 4 320 300 15 672 700 

Boskovice 399 000 6 240 000 3 485 952 10 124 952 

Litovel 3 700 000 2 374 077 3 818 550 9 892 627 

Ivančice 1 880 828 3 115 700 2 720 000 7 716 528 

Tišnov 2 885 890 1 311 742 2 065 717 6 263 348 

Přelouč 729 625 1 617 745 1 460 000 3 807 370 

Mnichovo Hradiště 230 000 1 774 000 1 370 000 3 374 000 

Průměr 5 437 592 5 086 956 3 320 060 13 844 608 

Následující obrázek 10 znázorňuje, v absolutních hodnotách, data z předchozí tabulky 28. Patrné jsou 

výrazné rozdíly jak v celkových alokovaných sumách, tak ve struktuře prostředků na podporu sportu. 

Také v případě dotací sportovním klubům jsou značné rozdíly. Dotace sportovním spolkům jsou 

například v Moravské Třebové 4x vyšší než v Tišnově. Výrazně vyšší jsou však i provozní výdaje, což 

může naznačovat nejen podfinancování spolkového sektoru, ale také horší vybavenost sportovními 

zařízeními a službami. 

 

Obrázek 10 Struktura alokace prostředků do oblasti sportu 
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V tabulce 29 již nejsou zahrnuty investiční výdaje na sport, zabývali jsme se již jen dotacemi 

a provozními výdaji (=běžné výdaje). V tomto případě má město Tišnov třetí nejnižší výdaje na 

1 obyvatele ze všech sledovaných měst, pokud jsou běžné výdaje na sport vztaženy k celkovým běžným 

výdajům rozpočtu, vykazuje Tišnov vůbec nejnižší hodnotu (2,6 %). Zajímavý je poznatek, že v případě 

Moravské Třebové či Kuřimi překračují běžné výdaje na podporu sportu 10 %, což však může být 

způsobeno metodologickými aspekty sběru dat. 

Tabulka 29 Běžné výdaje na podporu sportu 

Město 
Běžné výdaje na sport 
na 1 obyvatele města 

Běžné výdaje na sport / 
Běžné výdaje rozpočtu 

Tišnov 376 2,6 % 

Bystřice nad Pernštejnem 1 010 8,4 % 

Mnichovo Hradiště 371 3,1 % 

Polička 1 300 6,8 % 

Přelouč 341 2,5 % 

Ivančice 608 5,3 % 

Litovel 624 4,3 % 

Moravská Třebová 1 580 10,5 % 

Kuřim 1 501 11,3 % 

Boskovice 845 5,4 % 

Průměr 856 6,0 % 

Poslední tabulka 30 této části prezentuje výši dotací klubům a provozních výdajů na sportovní zařízení 

přepočtenou na jednoho obyvatele města. V obou případech nedosahují data za město Tišnov 

průměrných hodnot celého souboru sledovaných měst. Dotace klubům na jednoho obyvatele města 

jsou třetí nejnižší, provozní výdaje jsou absolutně nejnižší z celého souboru měst. 

Tabulka 30 Dotace a provozní výdaje na jednoho obyvatele 

Město 
Dotace klubům  

na jednoho obyvatele 
Provozní výdaje na zařízení  

na jednoho obyvatele 

Moravská Třebová 781 799 

Polička 490 810 

Litovel 385 239 

Kuřim 346 1 156 

Boskovice 303 542 

Ivančice 283 324 

Bystřice nad Pernštejnem 250 761 

Tišnov 230 146 

Mnichovo Hradiště 162 209 

Přelouč 162 179 

Průměr 339 517 
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Výsledky dílčích analýz 

Z analýzy poptávky, nabídky a financování sportu vzešly některé významné poznatky, které se váží 

k příslušným oblastem. Cílem této části je předložit souhrn těchto poznatků a na jejich základě, 

v souladu východisky v úvodní části koncepce, formulovat návrhy a doporučení pro budoucí rozvoj 

sportovní oblasti ve městě Tišnově. 

Sportovní poptávka 

- významná část mládeže sportovala, ale již nesportuje 

- sportuje 33 % dospělých respondentů (muži i ženy) 

- 49 % chlapců a 44 % dívek sportuje 

- velmi malá část vzorku projevovala negativní vztah ke sportu 

- lidé jsou nespokojeni zejména s infrastrukturou pro netradiční sporty, rekreaci a regeneraci 

- s věkem obyvatel roste nespokojenost se sportovními zařízeními napříč různými druhy zařízení 

- dle obyvatel má nejlepší podmínky pro sportování organizovaný/výkonnostní sport 

- muži jsou obecně více nespokojeni, což však může být dáno jejich větší angažovaností ve sportu 

- občané požadují od samosprávy zejména aktivitu v oblasti sportovní infrastruktury 

- občané Tišnova by si nejvíce přáli krytý plavecký bazén 

Sportovní nabídka 

- kromě koupaliště a školních tělocvičen provozuje město volně přístupná, nekrytá sportoviště 

- další provozně náročná sportoviště jsou v majetku spolků 

- mnohá sportoviště jsou opuštěná nebo neodpovídají současným požadavkům a trendům 

- město má dobré předpoklady pro další rozvoj sportovní infrastruktury 

- účel sportovních zařízení by měl být uzpůsoben tak, aby reflektovat potřeby občanů napříč 

sociálními skupinami 

- absence krytých zařízení pro víceúčelové využití 

Financování sportu 

- dochází k postupnému navyšování prostředků na podporu spolků 

- oproti dalším městům v ČR nejsou v případě Tišnova markantní rozdíly ve výši prostředků 

jednotlivým spolkům 

- v kontextu současných trendů sportovní participace by měl být větší podíl prostředků alokován na 

neorganizovanou činnost obyvatel 

- z komparační analýzy vyplynulo, že Tišnov dává nejméně prostředků na provoz, což samozřejmě 

souvisí s aktuální vybaveností 

- Tišnov vykazuje nadprůměrné běžné výdaje rozpočtu na jednoho obyvatele, v kontrastu s tím jsou 

pak velmi nízké běžné výdaje do sportu na 1 obyvatele města (376 Kč) 
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- běžné výdaje na sport na jednoho obyvatele (veškeré alokace do sportu kromě investic) jsou 

v rámci analýzy téměř nejnižší 

- dotace sportovním spolkům na jednoho obyvatele jsou také na nízké úrovni 

 

 

Analýza SWOT 

Silné stránky 

- existence přirozeného spádového centra regionu  

- dobrá dostupnost do spádových center (Brno) 

- pozitivní historické tradice v regionu 

- zájem obyvatel o sportovní a volnočasové aktivity 

- obyvatelé vnímají volnočasové aktivity sportovního charakteru jako nedílnou součást svého 

životního stylu 

- pozitivní vztah managementu města k problematice sportu a volnočasových aktivit 

- snaha managementu města vytvářet příznivé ekonomické prostředí pro rozvoj podmínek v oblasti 

sportovních a rekreačních aktivit obyvatel 

- zájem managementu města o koncepční a systémové řešení sportu 

- aktivity v dané oblasti jsou prevencí sociálně patologických jevů ve městě 

- aktivity v dané oblasti jsou vnímány jako prostředek kultivace a socializace občana a z toho 

plynoucího důsledku zlepšení kvality života ve městě 

- dobré podmínky (nabídka ze strany spolků) pro řízené aktivity dětí 

- zájem dospělé populace o seberealizaci (činnosti) v dané oblasti 

- zájem neorganizované veřejnosti (zejména dospělé populace) o činnost a obsah nabídky spolků 

- dostatečný počet a relativně dobrá struktura sportovišť 

- daří se udržet (zatím) zájem dobrovolných pedagogicko-trenérských pracovníků 

- tradice soutěží mezi školami 

Slabé stránky 

- vysoký (zvyšující se) podíl obyvatel v poproduktivním věku 

- nevyhovující technický stav řady sportovišť a jejich sociálního a hygienického zázemí  

- absence krátkodobé či dlouhodobé koncepce (v oblast obsahové, organizační, personální, 

ekonomické) 

- ve struktuře managementu města chybí profesionální pracovník pro systémové řízení dané oblasti 

- absence informací o názorech, postojích a očekávání občanů města v dané oblasti  

- nedostatečná komunikace mezi subjekty dané oblasti (spolky) 

- nevyhovující úroveň většiny sportovních zařízení a areálů z pohledu současných trendů 

a požadavků obyvatel 
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- nedostatečná hustota sítě cyklostezek a jejich nepropojení s prostorovým a materiálním zázemím 

pro trávení volného času 

- podpora talentované mládeže (sportovní třídy) 

- nízká informovanost o sportu v TTV 

- neexistující poradenská, vzdělávací a organizační pomoc ze strany managementu obce 

- nedostatečná úroveň práce s dobrovolnými pracovníky v dané oblasti a jejich nedostatek 

(zejména mladých) obecně 

- absence výročních zpráv spolků 

- nekvalifikovaný management většiny sportovních klubů 

- nedostatečná pozornost handicapovaným a jinak znevýhodněným jedincům 

Příležitosti 

- rostoucí zájem veřejnosti o aktivity komerčního charakteru 

- snaha zúčastněných subjektů o domluvu a kompromis 

- příprava a realizace sportovních projektů na principu partnerství veřejného a soukromého sektoru 

- růst poptávky po sportovních víceúčelových centrech – jejich využití v kooperaci se službami 

cestovního ruchu 

- rostoucí cílové skupiny seniorů a zájemců o aktivní pohyb 

- podporou sportovních tříd a volnočasových aktivit dětí a mládeže položit základ pozitivního vztahu 

k pohybu v dalších fázích jejich života 

- využít sportovní a volnočasové aktivity jako kultivačního a socializačního nástroje 

- rostoucí demografická křivka 

Hrozby 

- nedostatek příležitostí (prostorových materiálních, obsahových, personálních) pro sportování 

veřejnosti 

- chápaní a preferování sportu pouze jako výkonové záležitosti 

- nezávislost sportovní komise 

- vytvoření nedostatečné pobídky pro investory do sportu a rekreačních aktivit 

- odklon zájmu dětí a mládeže od sportovních aktivit k jiným (i negativním) 

- zvyšování individuálních finančních nákladů na sportovní a volnočasové aktivity občanů (zejména 

dětí, mládeže, mladých rodin a seniorů) 

- podcenění kvalifikační a profesní přípravy odborníků tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu 

- nedostatek finančních prostředků pro volnočasové aktivity může zvýšit množství sociálně 

patologických jevů zejména u mládeže 

- nezájem obyvatel o dění ve sportu 
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NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
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Okruhy priorit rozvoje sportu na území města 

I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 

II. Provoz a údržba sportovních zařízení 

III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže nejen v hale 

a tělocvičnách v majetku města 

IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají mu tím dobré 

jméno 

V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 

VI. Grantový systém  

VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou veřejnost  

VIII. Koordinace sportu na území města 

IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů  

X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit  

XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017-2020 
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I. Modernizace a rozvoj materiálně technické základny sportu 

Finanční náročnost při budování nových sportovišť umožňuje budování jen v součinnosti s evropskými 

či národními dotačními tituly. Proto zásadně doporučujeme zabývat se především modernizací 

a údržbou stávajících sportovišť, včetně posuzování záměrů soukromých investorů. 

Podporované aktivity směřují zejména k: 

 budování/modernizace dětských hřišť 

 modernizace stávajících sportovních zařízení – venkovní koupaliště/bazén 

 výstavba cyklostezek jako faktoru k rozvoji turistického ruchu 

 další rozvoj – skatepark, rehabilitační/regenerační zařízení, … 

 modernizace a údržba sportovních zařízení jako jsou hala SSK a areál fotbalu a tenisu na 

Ostrovci (tyto dvě lokality dnes po Sokole sdružují nejvíce organizovaných sportovců a nejen 

organizovaných) 

Z vyhodnocení dotazníku (bez přihlédnutí ke strategickým rozvojovým plánům) vyplývá zájem občanů o: 

 krytý bazén 

 hokejovou halu (soukromý investor - výstavba a provoz haly jsou pro město velice náročné) 

 halu víceúčelovou (kromě stávajících basketbalu, volejbalu, házenou i pro squash, gymnastika, 

badminton, horostěna, bowling) 

 regeneraci 

 další cyklostezky, bruslařské in-line (město a dotační programy) 

 
Zde je nutné zvážit dostupnost sportovišť v blízkém spádovém okolí (Brno, Kuřim, Blansko), investiční 

náročnost při vybudování sportovní infrastruktury a také provozní náklady. Informace o provozních 

nákladech sportovišť jsou dohledatelné na webových stránkách provozovatelů. 

 

II. Provoz a údržba sportovních zařízení 

Nutný předpoklad fungování organizovaného i neorganizovaného sportu. 

1. varianta – kopírující současný stav: 

V koncepci sportu navrhujeme tuto kapitolu rozdělit do 4 částí - provoz a údržba sportovních zařízení: 

a) v „přímém“ majetku města, 

b) ve správě nebo výpůjčce příspěvkových organizací – školní hřiště 

c) v majetku spolků věnujících se sportu 

d) v majetku jiných subjektů 
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Ad a) Provoz a údržbu sportovních zařízení (dětská hřiště, cyklostezky, cyklotrasy, …) zajišťovat nadále 

prostřednictvím odborných útvarů městského úřadu. Financování bude zabezpečeno přímo 

rozpočtem města. 

Ad b) Provoz a údržbu sportovních zařízení (tělocvičny ZŠ, venkovní sportovní areály při ZŠ) zajišťovat 

prostřednictvím příslušných příspěvkových organizací. Náklady na provoz a údržbu těchto 

zařízení budou financovány v rámci schváleného příspěvku příspěvkovým organizacím pro 

příslušný kalendářní rok.  

Ad c) Provoz a údržbu sportovních zařízení zajišťovat formou poskytování dotace z rozpočtu města 

sportovním spolkům na provoz a údržbu sportovních zařízení určenou zejména na částečnou 

úhradu prokázaných nákladů na energie (elektrická energie, plyn, teplo, maziva, voda) a opravy 

a údržbu. Dotace je poskytována na základě žádosti spolků a schválené výše finančních 

prostředků vyčleněných pro tuto podporu v rámci rozpočtu města pro příslušný rok. 

Ad d) Jelikož sportoviště, která nejsou v majetku města, si nemohou nárokovat dotace, je potřeba, aby 

někdo zodpovědný (kontrolní orgán) nahlédl do skutečných nákladů na jejich provoz. Je to sice 

soukromá záležitost každého subjektu, ale peníze z rozpočtu města by měly jít do sportovišť za 

určitých podmínek a ne jenom z nějaké setrvačnosti a zvyku! Z toho vyplývá zájem města provést 

důkladný pasport majetku (vlastnické vztahy, využitelnost, energetická náročnost, investiční 

záměry…) 

2. varianta – správa sportovišť 

Další možnosti v oblasti zajištění provozu a údržby sportovních zařízení v majetku města je zřízení 

organizace nebo společnosti Správa sportovišť, pod kterou by byla zahrnuta veškerá sportovní zařízení 

v majetku města - tělocvičny ZŠ, dětská hřiště, cyklostezky, cyklotrasy, venkovní sportovní areály při 

ZŠ, areál koupaliště, aj. Tato varianta má nespornou výhodu v oblasti zjednodušení řízení, účetnictví, 

dodavatelských vztahů, lepší organizace práce a využití pracovníků, efektivnější využití zdrojů, 

zjednodušení financování z rozpočtu města atd. Po vzoru ostatních měst je otázkou začlenění 

i sportovišť, která aktuálně nejsou v majetku města, nevýhodou se může jevit neochota vlastníků 

sportovišť provést takovou transakci. Dále pak lze očekávat zvýšené absolutní náklady na chod 

sportovních zařízení z rozpočtu města. 

 

III. Zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a mládeže 

nejen v hale a tělocvičnách v majetku města 

Město chce podporovat pravidelnou organizovanou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže 

ve věkové kategorii do 18 let. Tomu odpovídají aktuálně nastavená pravidla pro přidělování řádných 

dotací v oblast sportu a tělovýchovy dotací (nejvyšší vahou v aktuálních kritériích má počet sportující 
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mládeže do 18 let), dotační program na podporu trenérů a podpora v rámci mimořádných dotací na 

aktivity spojené s investičními akcemi do sportovní infrastruktury. Nedílnou součástí jsou i volně 

přístupná hřiště, např. u základních škol. 

 

IV. Spoluúčast města při přípravě sportovních talentů, kteří město zviditelňují a dělají 

mu tím dobré jméno 

Město prozatím nezačalo žádná jednání ohledně zřizování sportovních tříd na základních školách za 

předpokladů aktivity vycházející ze škol. Zde je nutná součinnost s vedením škol, na městě by ležela 

především nutnost vytvářet podmínky, vlastní činnost by pak závisela na součinnosti vedení škol 

a příslušných sportovních spolků a sportovních svazů. V úvahu přicházejí sporty jako basketbal, tenis, 

atletika, fotbal a to zejména vzhledem k vysokému počtu sportující mládeže a tudíž předpokládanému 

případnému vyššímu zájmu. Ke zřízení je nutné vyjednat podporu hlavně MŠMT, příslušných 

sportovních svazů a základních škol a jejich zřizovatele, a zajistit prostorové, personální a finanční 

podmínky. 

V. Podpora sportu na školách a školských zařízeních na území města 

V rámci koncepce sportu může město u základních škol zřizovaných městem podporovat mimo 

povinné školní tělesné výchovy a případné rozšířené výuku tělesné výchovy u sportovních tříd 

i zařazení volitelného předmětu sportovní aktivity na II. stupni a nepovinného předmětu sportovní 

aktivity do vzdělávacích programů na školách (např. akce MŠMT – 3. hodina TV). Město bude dále 

usilovat, aby součástí těchto programů u základních škol zůstal plavecký výcvik na I. stupni a lyžařský 

kurs na II. stupni. 

Na školách je nutno vytvářet podmínky pro činnost školních sportovních klubů, jejichž posláním je 

podněcovat rozvoj tělovýchovných a sportovních činností žáků základních škol v době mimo vyučování 

a popularizace sportu a dalších pohybových aktivit mezi dětmi a mládeži. Školní sportovní kluby by 

měly jednak umožnit zapojit se do sportovních aktivit co největšímu počtu žáků škol a jednak ve 

spolupráci se sportovními spolky umožnit talentovaným dětem začlenit se do výkonnostního sportu 

organizovaného jednotlivými sportovními svazy.  

 VI. Grantový systém 

 Grantový systém vychází z podmínek pro rozdělování neinvestiční dotace na činnost a na provoz, 

včetně dotačního titulu na podporu mládeže. Podpora žadatelů z oblasti sportu v oblasti poskytování 

dotací zejména z dotačních titulů JmK a MŠMT je zatím prováděna jen nepravidelně a nárazově a to 

jednotlivými členy sportovní komise. 
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VII. Vytváření podmínek pro sport a pohybové aktivity pro neorganizovanou 

veřejnost 

  Jedním z cílů koncepce sportu je v souladu s Evropskou chartou sportu i vytvořit podmínky, 

které podpoří a umožní provozování sportu a tělovýchovných a pohybových aktivit všemi občany 

města jako vhodné využití volného času vedoucí k upevňování zdraví, zlepšování výkonnosti a navázaní 

dalších sociálních kontaktů. Tuto volnou formu aktivního sportování a cvičení a pohybových aktivit, 

která občany k ničemu nezavazuje a v ničem je neomezuje. Ze strany EU je jí proto věnována náležitá 

pozornost a podpora. 

Splnění uvedeného cíle se neobejde bez zajištění potřebných veřejně přístupných sportovních zařízení 

na území města. Město proto bude podporovat: 

 rozvoj cyklostezek (včetně tras pro in-line bruslení) a na ně navazujících cyklotras, 

 turistické a poznávací okruhy. 

Dalším cílem v této oblasti je zpřístupnění venkovních sportovních areálů při základních školách 

veřejnosti. Předpokladem je revitalizace a modernizace těchto areálů a zajištění správy (alespoň 

formou pravidelné údržby) těchto areálů při jejich využívání veřejnosti v době mimo vyučování. 

Město by mělo v této oblasti podporovat i komerční pohybové a rekreační aktivity sloužící k posílení 

kondice a zdraví, k zábavě a společenskému vyžití, které poskytují občanům podnikatelské subjekty za 

úplatu, a to především formou: 

 přizpůsobení územního plánu, 

 umožněním prodeje pozemků, 

 umožnění dlouhodobých pronájmů pozemků nebo objektů, 

 podporou při využívání prostředků z fondu EU a dalších zdrojů (partnerství). 

Tato podpora musí být i zapracována v public relation města. 

VIII. Koordinace sportu na území města 

  Koncepce sportu by měla zahrnovat i ustanovení o koordinaci sportu, tělovýchovných 

a pohybových aktivit provozovaných na území města. Cílem je především sladit činnost subjektů 

zabývajících se uvedenými činnostmi (sportovní spolky, školy, školní sportovní kluby, střediska volného 

času, město) tak, aby na jedné straně se nabídka sportovních, tělovýchovných a pohybových aktivit co 

nejvíce přiblížila požadavkům občanům města a na druhé straně, aby nedocházelo k duplicitě nabídky 

a byla zajištěna provázanost a prostupnost systému. Jednou z možností představuje např. sdílený 

kalendář sportovních akcí či portál sdílených informací, kdy a kde probíhají tréninky různých věkových 

kategorií a pravidelné i nepravidelné sportovní akce a soutěže. 
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IX. Podpora využívání prostředků z fondů EU a dalších zdrojů 

Zejména při rozvoji a modernizaci materiálně technické základny (MTZ) sportu na území města je 

vzhledem k její finanční náročnosti více než žádoucí využít možnosti čerpání prostředků na tyto 

projekty v jednotlivých programovacích obdobích EU, budou-li příslušné dotační programy vyhlášeny. 

Zároveň je však nutno se připravit na programovací období nové. V rámci tohoto financování se jedná 

zejména o využití regionálních operačních programů, projektů ministerstvech, Jihomoravského kraje 

a dalších. 

Město by mělo v této oblasti především podporovat: 

 zprostředkování sportovním zájemcům informace o operačních programech EU a dalších 

zdrojích, které lze využít pro rozvoj MTZ, 

 v rámci možnosti poskytnout poradenskou a technickou pomoc při přípravě projektů, 

 partnerství města v projektech spolků a dalších právních subjektů, 

 spoluúčast města při financování projektů, pokud bude naplněn veřejný zájem (realizace 

projektu umožní bezplatné popřípadě zvýhodněné provozování sportu a tělovýchovných 

a pohybových aktivit občany města), 

 Jednou z nových možností se jeví využít činnosti Místní akční skupiny (MAS) v oblasti získávání 

dotačních titulů do oblasti sportu. 

 

X. Informovanost veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit 

Webové stránky 

V této oblasti předpokládáme především využití nejmodernější a nejrozšířenější informační 

technologie – internet. Z tohoto důvodu předpokládáme určitou reorganizaci a restrukturalizaci 

webových stránek města v sektoru „Sport“. Sektor by měl být rozčleněn na: 

 organizovaný sport 

1. sportovní organizace 

2. sporty 

 sport pro veřejnost 

 komerční aktivity 

1. poskytovatelé 

2. nabízené služby 

 možnosti sportovního vyžití 

 V sekci „Organizovaný sport“ by měly být uvedeny všechny subjekty, které se zabývají 

soustavným, pravidelným a cílevědomým odborným rozvojem pohybových a tělesných dovedností 

sportovců zapojených do soutěží všech úrovni, včetně nabízených sportovních aktivit, kontaktů 
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a odkazů na jejich www stránky. Občané by tak měli získat přehled o nabídce organizovaného sportu 

na území města, včetně kontaktů, na kterých si budou moci zjistit podmínky pro své přijetí nebo přijetí 

dětí, informace o výši příspěvku, trénincích apod. Informace budou moci občané získat jednak podle 

jednotlivých sportovních organizací a jednak podle druhu sportu, které občany zajímají. 

 V sekci „Sport pro veřejnost“ bude uveřejněn seznam veřejně přístupných sportovních zařízení 

v majetku města, ve kterých se mohou občané spontánně věnovat nepravidelným kondičním 

a rekreačním pohybovým aktivitám.  

 Sekce „Komerční aktivity“ bude obsahovat seznam všech podnikatelských a dalších subjektů, 

které nabízejí občanům města a turistům sportovní, pohybové a rekreační vyžití za stanovenou úplatu. 

V seznamu budou uvedeny kontakty na jednotlivé poskytovatele těchto služeb včetně odkazů na jejich 

www stránky, na kterých se budou moci občané města dozvědět další informace o nabízených 

službách, o výši úplaty, časových možnostech vyžití apod. Informace budou moci občané získat jednak 

podle jednotlivých podnikatelských subjektů a jednak podle druhu nabízených služeb. 

 V sekci „Možnosti sportovního vyžití“ by měl být uveden souhrnný abecední seznam všech 

sportovních a pohybových aktivit provozovaných na území města, které občané města nebo turisté 

mohou nějakou formou využít. Součástí seznamu bude uvedení spolku, organizace, podnikatelského 

subjektu, který uvedenou aktivitu zajišťuje nebo nabízí, včetně kontaktů a odkazu na www stránky, na 

kterých se mohou občané a turisté dozvědět další podrobnosti a informace.  

 

Součástí informování veřejnosti o sportovním a tělovýchovném dění na území města by měl být 

i jednou ročně vydávány sportovní bulletin, který by měl obsahovat základní informace o sportovním 

dění na území města v příslušném roce a upozornění na nejdůležitější akce v příštím období. 

Propagace v ostatních médiích 

 Tišnovská televize – ve výsledcích dotazníku je zmiňována chybějící sportovní rubrika 

s požadavkem zařazovat do TTV větší objem zpráv ze sportu, 

 Tišnovské noviny - aktuálně jsou občané informováni na základě aktivity představitelů 

sportovních spolků, kteří průběžně poskytují informace o dění ve svém sportu, 

 ostatní, např. Tišnovsko, příp. i celokrajské tiskoviny, 

 zřízení vývěsek, podobně jako je tomu u haly SSK. 

 

Vyhlašování sportovců města Tišnova, ať už formou setkání na radnici nebo větší akce - např. vyhlášení 

v prostorách městského kina, tak jak je aktuálně realizováno od roku 2015. V minulosti bylo vyhlášení 

spojené i s pořádáním sportovních plesů. 
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XI. Principy financování sportu z rozpočtu města na období 2017-2020 

K tomu, aby koncepce sportu splnila svůj účel, je nezbytné zabezpečit takovou finanční podporu sportu 

z rozpočtu města, která umožní splnit jednotlivé stanovené cíle koncepce. Z tohoto důvodu by měly 

být v koncepci uvedeny základní principy financování sportu na období 2017-2020. 

K základním principům financování by mělo patřit: 

 zajištění financování provozu a údržby sportovních zařízení nejen v majetku města nejméně na 

úrovni roku 2017 při započtení inflace pro další roky. V případě, že budou uvedeny do provozu 

nová nebo rozšířená modernizovaná sportovní zařízení, zajistit v rozpočtech financování i jejich 

provozu a údržby, 

 v případě zpřístupnění venkovních sportovních areálů veřejnosti zajistit i financování jejich 

správy a poskytování služeb občanům z rozpočtu města, 

 zabezpečit, aby na sportovní granty byly každoročně vynakládány finanční prostředky nejméně 

ve výši odpovídající roku 2017. 

 
 

Shrnutí 

Hlavní možnosti rozvoje  

 při rozboru možností dalšího rozvoje se vycházelo jak z vlastního průzkumu území, tak 

především z potřeb a názorů jednotlivých provozovatelů a vlastníků sportovních zařízení, 

 možnosti rozvoje uvnitř stávajících areálů, resp. s možnostmi intenzivnějšího využití stávajících 

ploch – venkovní bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty, Sokolovna, 

 možnosti rozvoje na navazujících plochách – nové fotbalové hřiště a tenisové kurty, 

 požadavky jednotlivých provozovatelů – zaměřit více na zkvalitňování stávajících sportovních 

ploch včetně jejich zázemí než na výstavbu nových sportovních ploch.  

Návrh dalšího postupu  

 vyhledat rezervní lokality pro další sportovní zařízení, např. hřiště pro seniory, starší děti, 

rozšíření outdoorového fitness hřiště, aj., 

 v souladu s povodňovým modelem znovu prověřit sportovní zařízení umístěná v záplavovém 

území. Posoudit jejich ohroženost a možnost rozvoje, 

 podrobněji prověřit možnosti rozvoje mimo hranice stávajících sportovních zařízení, 

 vyhledat nové lokality vhodné pro případnou výstavbu sportovních zařízení, zejména veřejně 

přístupných zařízení s možností provozovat stále více oblíbenější sporty jako např. skateboard, 

plážový volejbal, minigolf, sportovní lezení, atd., 

 prověřit možnosti využití mimorozpočtových zdrojů pro oblast sportu, 



 47 / 51 

 

 informovat veřejnost o možnostech využití jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu, 

 doplňovat a průběžně aktualizovat informace ohledně sportovních zařízení, 

 sledovat a vyhodnocovat tzv. monitorovací indikátory, viz níže. 

 
 

Monitorovací indikátory v oblasti podpory sportu v Tišnově 

Následující indikátory jsou definovány za účelem průběžného hodnocení materiálního zabezpečení 

sportu v Tišnově, financování sportu z rozpočtu města a sledování trendů v oblasti sportu na straně 

obyvatel města. Jedná se buď o absolutní hodnoty či poměrové ukazatele, v obou případech tak lze 

indikátory využít ke srovnání s dalšími roky/obdobími. Zajištění vyhodnocení indikátorů pověřit 

příslušného radního. 

Indikátory materiálního zabezpečení sportu 

- absolutní počet sportovních zařízení/sportovišť v Tišnově, 

- počet sportovních ploch v lokalitě na 1000 obyvatel lokality, 

- počet nových sportovních zařízení/sportovišť v Tišnově, 

- počet rekonstrukcí sportovní infrastruktury, 

- počet sportovních akcí pro širokou veřejnost v daném ročním období, 

- počet všech sportovních akcí v daném roce (kromě pravidelných soutěžních). 

Indikátory finanční podpory sportu 

- celková částka pro oblast podpory sportu, 

- podíl výdajů do oblasti sportu na celkových běžných výdajích rozpočtu města, 

- celková částka na podporu spolkového sektoru, 

- celková částka na provoz sportovních zařízení v majetku města, 

- celková výše sportovních investic, 

- podíl investic do sportu na celkových kapitálových výdajích rozpočtu, 

- výše dotací na jednoho člena sportovního klubu. 

Indikátory sportovní participace 

- podíl mládeže do 18 let - členů spolků - na celkovém počtu mládeže v Tišnově, 

- podíl dívek a žen na celkovém členství ve spolkovém sektoru, 

- absolutní počet členů sportovních spolků, 

- absolutní účast na vybraných sportovních akcích pro veřejnost, 

- návštěvnost vybraných sportovních zařízení (jako % využití zařízení, absolutní návštěvnost), 

- počet občanů starších 60 let účastnících se sportovních programů (akcí, aktivit v zařízení). 
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Další indikátory 

- podíl kvalifikovaných trenérů na celkovém počtu trenérů ve spolkovém sektoru, 

- počet článků v Tišnovských novinách za jednotlivé sporty včetně počtu článků týkajících se sportu 

pro všechny, 

- počet sportovních reportáží v tišnovské TV, 

- umístění sportovních oddílů v příslušných soutěžích, 

- seznam významných sportovních úspěchů. 
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AKČNÍ PLÁN NA ROKY 2018-2021 

V návaznosti na výše uvedené části koncepce (analytická, syntetická část, SWOT analýza) navrhujeme provést v nejbližších termínech konkrétní investiční záměry, ve 

kterých definujeme i předpokládané náklady. 
 

    2018 2019 2020 2021 

Investice v tis. Kč 
Projektová 

příprava 
Dotace 

předpoklad 
výdaje  
celkem 

Vlastní 
zdroje 

Dotace 
předpoklad 

výdaje  
celkem 

Vlastní 
zdroje 

Dotace 
předpoklad 

výdaje  
celkem 

Vlastní 
zdroje 

Dotace 
předpoklad 

výdaje  
celkem 

Vlastní 
zdroje 

SILNICE   7 200 23 000 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rekonstrukce ulice Brněnská (chodníky, cyklostezka, 
parkovací stání, autobusová zastávka Na Rybníčku) 

probíhá  
stavební 
řízení 

7 200 23 000 15 800                   

 

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ   12 000 18 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyklostezka "Subtera - koupaliště" 
přidělena  
dotace  

12 000 18 000 6 000           0       

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY   0 3 700 3 700 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 

ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení, 
poslední etapa (tělocvična) 

zpracována  
projektová 
dokumentace 

  3 700 3 700                   

Revitalizace tělocvičny ZŠ nám. 28. října                 1 500 1 500       

 

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE   0 0 0 0 0 0 2 000 5 000 3 000 0 0 0 

Hony za Kukýrnou - nové sportoviště pro mládež a 
seniory, odpočinkové plochy, zeleň, parčík 

              2 000 5 000 3 000       

 

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ   0 0 0 0 0 0 4 000 6 000 2 000 4 000 6 000 2 000 

Revitalizace sídliště. Květnická - plocha u 
samoobsluhy, hřiště, odpočinková místa pro seniory 

zpracována  
studie 

            4 000 6 000 2 000 4 000 6 000 2 000 

 

Celkem   19 200 44 700 25 500 0 0 0 6 000 12 500 6 500 4 000 6 000 2 000 

 

PROJEKTY POD ČAROU, PŘIPRAVOVANÉ, SPOLUFINANCOVÁNÍ, … 
Příspěvek AFK Tišnov na dofinancování projektu nového hřiště na Ostrovci   5 mil. Kč 
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