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Vážený pane prezidente, milí porotci,

dovolte, abychom Vám na následujících stranách představili město Olomouc jako jednoho z kan-

didátů na titul Evropské město sportu 2017. Věřím, že Olomouc má velký potenciál tento prestižní 

titul získat. O to víc, že naše kandidatura skutečně není příležitostí, jak Olomouc ve Vašich očích 

co nejvíce vyšperkovat. My Olomouc jako město sportu skutečně vnímáme. Důvodem je zejména 

množství kvalitních sportovních klubů, mistrovští sportovci v nejrůznějších disciplínách, podpora 

sportu ze strany města nejen po stránce morální, ale také fi nanční. Nejlépe ale asi může Olomouc 

jako město sportu ilustrovat pohled z ptačí perspektivy – zde je zastoupení nejrůznějších, a nutno 

říct, že kvalitních, sportovišť zcela jasné.

A právě velký počet různých sportovišť, dělá z Olomouce město, které svým obyvatelům usnadňuje přístup k aktiv-

nímu životnímu stylu. Na území města a v jeho blízkém okolí se nachází několik fotbalových stadionů, zimní, atletický 

i  plavecký stadion, tenisová hřiště či Aquapark, adrenalinovější vyžití pak Olomoučanům nabízí například skatepark 

nebo bikepark. Oblíbené jsou také in-ine stezky, dopravní hřiště, basebalové hřiště, nechybí ani střelnice a letiště. Ob-

čané mají rovněž k dispozici skiareál a golfové hřiště jen několik kilometrů od Olomouce. Ve svém majetku máme také 

12 multifunkčních sportovních areálů při základních školách, jež jsou mimo vyučování zpřístupněny veřejnosti, a dále 

desítky dětských hřišť, kde mohou své dovednosti rozvíjet malé i větší děti. 

Dovolím si říct, že v Olomouci jsou podmínky pro sportovní a pohybové vyžití na vysoké úrovni a že se sportu ve měs-

tě daří. A pro většinu obyvatel se již stal součástí životního stylu.

Město sportu však z Olomouce nedělá jen množství sportovišť. Pravidelně se také stává dějištěm významných spor-

tovních akcí. Tisíce profesionálních i amatérských běžců si oblíbily Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který každoročně 

již po sedm ročníků vítá světovou běžeckou elitu. Nedávno se v Olomouci uskutečnil také další ročník ITS CUPu, kde 

v minulosti svou kariéru odstartovalo hned několik špičkových českých tenistek, a jistě musíme zmínit i Světový pohár 

ve stolním tenise či Světový pohár v parkurovém skákání. Takto velké sportovní podniky, pro jejichž konání si organizá-

toři vybírají právě Olomouc, jen dokládají potenciál, který město v oblasti sportu nabízí.

Důležitost rozvoje sportovní nabídky a vyžití pro Olomoučany samozřejmě vnímáme nejen z morálního hlediska. Z le-

tošního rozpočtu jsme na podporu sportu ve městě uvolnili bezmála 100 milionů korun, pro příští rok počítáme se zhru-

ba stejným objemem.

V koncepci a realizování sportovní politiky nám pomáhá zejména Komise po sport a tělesnou kulturu, která je porad-

ním orgánem Rady města Olomouce a výborným partnerem v zajišťování sportovních možností pro naše občany. Uvě-

domujeme si svou odpovědnost za vytváření vhodných podmínek pro sport a volnočasové aktivity ve městě, stejně jako 

vnímáme nezastupitelnou úlohu sportu v životě většiny občanů. Zvláště u dětí a mládeže pak sport hraje významnou roli 

v primární prevenci sociálně patologických jevů.

V Olomouci máme mnoho špičkových sportovců, kteří naše město hrdě reprezentují a propagují. Za jejich sportov-

ní úspěchy si jich nesmírně vážíme a  já jsem rád, že jim naše díky a hrdost můžeme dát najevo nejen každoročním 

slavnostním vyhlášením nejlepších sportovců roku. Já i moji kolegové se také osobně setkáváme se sportovci, kteří 

úspěšně reprezentují a propagují město nejen svou sportovní činností, ale také hrou fair-play, solidaritou či překonává-

ním handicapů. Věřím, že díky naší snaze podporovat ve městě rozvoj sportu a sportovišť bude přibývat úspěšných pro-

fesionálních sportovců, nadšených amatérů i těch, kteří se ke sportování dostanou spíše zřídka, zato ale se správným 

zápalem. Jsem přesvědčen, že v Olomouci mají skutečně z čeho vybírat.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouc
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Všeobecné údaje o městě Olomouci

London

Paris

Berlin
Warsaw

Vienna

Praha

Olomouc

Olomouc –  podle mezinárodního průvodce Lonely Planet „nejkrásnější město České republiky“ a „skrytý poklad Evropy“.

ZÁKLADNÍ FAKTA O MĚSTĚ

 rozloha: 10 337 ha 

 nadmořská výška středu města: 219 m n. m. 

 poloha středu města: 49°45´ SZŠ, 17°15´ VZD

 99 809 obyvatel, 6. největší město v ČR 

 po Praze druhá nejvýznamnější městská památková rezervace v ČR 

 město s památkou zapsanou do UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice 

 sídlo druhé nejstarší univerzity v českých zemích, arcibiskupství, Moravské fi lharmonie, zajímavých muzeí i divadel

Olomouc je se svými sto tisíci obyvateli jedním z nejvýznamnějších měst v České republice. Díky své bohaté historii, 

starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy byla vždy atraktiv-

ním místem pro turisty, umělce, obchodníky a podnikatele. 

První písemná zmínka o Olomouci pochází již z roku 1055 a svým historickým vývojem a postavením je tak v České 

republice srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou. Je také po Praze druhou nejvýznamnější městskou památko-

vou rezervací se vzácně zachovaným půdorysem středověkého města. Zcela ojedinělým dílem barokního sochařství 

a architektury je sloup Nejsvětější Trojice, který byl v roce 2000 pro svou unikátnost zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO.

Město také vždy vydatně obohacovalo vzdělanost a kulturní dění na celé Moravě. Je sídlem Moravského divadla, 

Moravské fi lharmonie, Vlastivědného muzea, Muzea moderního umění, mnoha pěveckých souborů, hudebních komor-

ních těles a celé řady menších galerií a v roce 2006 zde bylo otevřeno svého druhu ojedinělé Arcidiecézní muzeum.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – Univerzita Palackého – a třiadvacet 

středních škol různého zaměření. Univerzita byla založena již roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a téměř třiadvaceti 

tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Od roku 2005 působí v Olomouci také v oblasti 

soukromého školství Moravská vysoká škola s ekonomickým zaměřením.

Z  ekonomického hlediska lze Olomouc charakterizovat jako město s  rozvinutým průmyslem, 

službami a moderním vědecko-výzkumným zázemím. Díky vhodné poloze, hospodářské tra-

dici a kvalifi kované pracovní síle má město výrazný potenciál růstu.

Vyznačuje se   přirozeně vzniklou zvýšenou koncentrací obyvatel, která činí 

969 osob na km2. Leží ve střední části Moravy, uprostřed rovinaté Hané. První 

písemná zmínka o městě je z roku 1078. Jsou jen tři místa na území celé 

ČR, která jsou z  této doby písemně doložena. Primát drží Praha (965), 

Ústí nad Labem (993) a  Hradec Králové (1073). Zohlednění těchto 

skutečností vedlo k zařazení mezi statutární města ČR.

Olomouc je spádovým městem pro obyvatele přilehlých obcí 

v rámci okresu Olomouc, pro nějž ČSÚ uvádí ke stejnému datu 
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228.956 obyvatel. Za prací a studiem přichází do města na delší či kratší čas pobývat desetitisíce obyvatel ČR a zhru-

ba čtyři tisíce cizinců. Přibližně o stejný počet osob se město rozroste především v letním období v rámci turistických 

cest tuzemských i zahraničních turistů. Lidé, kteří ve městě žijí a pracují (spolu s návštěvníky), přinášejí městu podstat-

nou část zisků a příjmů, který se promítá v rozpočtu města.

V tomto směru má nezastupitelný celospolečenský význam Univerzita Palackého, na níž studuje přes 18.000 stu-

dentů. Podstatný je přínos Fakulty tělesné kultury a  její vstupy do přípravy učitelů tělovýchovy, trenérů, rekreologů 

a také samotný podíl na sportovním životě občanů města. Studenti, dočasně obývající vysokoškolské koleje, vytváří 

spolu s katedrou významné centrum kolektivních i  individuálních sportů. Město se díky svému postavení řadí mezi 

přirozená centra pro pořádání vrcholových sportovních událostí a soutěží.

Poloha města v Hornomoravském úvalu a  v blízkosti Oderských vrchů, Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny 

spolu s relativně snadnou dostupností Hrubého Jeseníku, Orlických a Rychlebských hor, vytváří vhodné podmínky pro 

rozvoj pohybových a rekreačních aktivit. Ke sportu a rekreaci vybízí i  tok Moravy, blízkost Moravské Sázavy, Bystřice 

a mnohé vodní plochy v okolí. Olomoucký kraj má na svém území 5.765 ha vodních ploch, ovlivňujících podmínky pro 

život i sport. Budovy města pokrývající plochu v rozpětí 710 ha, jsou rozmístěny v nadmořské výšce od 209 m do 374 m, 

zástavba je rozčleněna do 82 urbanistických obvodů. Životní prostředí a podmínky pro aktivní trávení volného času 

ve městě dotváří existence 551 ha zahradních a parkových ploch, 352 ha trvalých travních porostů. K nezemědělské 

půdě, které je ve městě celkem 4.479 ha, patří 1.152 ha lesních pozemků a 240 ha vodních ploch na území města. 

Koncentrace občanů města a jeho poloha vede k přirozené potřebě občanů přenášet část pohybové a rekreační 

aktivity mimo město. V tomto směru jsou lepší podmínky v místech s nižší koncentrací obyvatel. Existence sportovišť 

a ploch vhodných k pohybovým aktivitám v majetku města a na jeho teritoriu je na jedné straně výhodou. Na straně 

druhé přináší dostatek starostí a problémů jejich údržba, fi nancování a rozvoj klasických i nových sportovních aktivit 

na úrovni moderních trendů, nových poznatků a rostoucích požadavků. 

Počet a složení obyvatel

Dle Českého statistického úřadu, který prováděl celoplošný republikový průzkum, má město Olomouc (statistika 

ke dni 31. 12. 2015) celkem 100 154 obyvatel s tzv. trvalým pobytem, což jej řadí na 6. místo v ČR. 

Občanů ve věkové skupině 0–14 let je zde přitom 15 406 (7 861 chlapců, 7 545 děvčat), občanů ve věkové skupi-

ně 15–64 let 65 731 (32 098 mužů, 33 633 žen) a ve věkové skupině 65 let a více pak 19 017 občanů (7 396 mužů 

a 11 621 žen). Průměrný věk olomouckého občana pak činí 42,2 let.

Agenda sportu

Tuto agendu spravuje Oddělení sportu Odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce. 

Výstupy z jeho činnosti podléhají schválení Radou města Olomouce, případně Zastupitelstva města Olomouce. 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem je výše uvedená Rada města Olomouce a Zastupitelstvo města Olomouce. Tyto 

orgány rozhodují o  celkové koncepci města ve  vztahu ke  sportovním a  tělovýchovným aktivitám ve  městě, směru 

a výši případných dotací pro jednotlivé kluby a sportovní akce konané ve městě a případných investicích do sportovní 

infrastruktury.

Odborným poradním orgánem Rady města Olomouce je pak Komise pro sport (12 členů nominovaných politickými 

stranami, většinou současných či bývalých sportovců a  funkcionářů). Tato komise se zabývá celkovým sportovním 

děním ve městě a navrhuje Radě města Olomouce výši dotací jednotlivým akcím a sportovním organizacím z rozpočtu 

města Olomouce.

Kontaktní osoby

PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

(e-mail: bohumil.sip@olomouc.eu)

PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora 

(e-mail: pavel.urbasek@olomouc.eu)
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1. Sportovní infrastruktura
a) seznam podle typu účelu a stavu

 Krytá sportovní zařízení využívaná k tréninkovým účelům 

a organizování mezinárodních akcí

Hala SK UP Olomouc (Sportovní klub Univerzity Palackého)

V univerzitní hale sídlí tři sportovní celky. Jedná se o víceúčelovou halu s komplexem venkovních hřišť a loděnicí. Hala 

svým vybavením splňuje veškeré parametry pro vrcholový sport na  mezinárodní úrovni. Hrací plocha splňuje pod-

le certifi kátu DIN (mezinárodních federací volejbalu, 

basketbalu a házené) požadavky pro konání olympij-

ských her. Uvnitř jsou k dispozici dvě samostatné hra-

cí plochy umožňující organizaci soustředění, turnajů, 

organizaci mezinárodních utkání a pořádání sportov-

ních akcí na Evropské i světové úrovni. 

Čajkaréna

V  roce 2012 byla v  areálu olomouckého gymnázia 

v Čajkovského ulici otevřena nová sportovní hala, kte-

rou studenti v soutěži pojmenovali Čajkaréna. Název 

byl vybrán z  pětadvaceti návrhů. Sportoviště má re-

gulérní parametry pro všechny nejrozšířenější míčové 

hry, její tribuna pojme 126 diváků. Vedle haly vyrostlo 

i venkovní univerzální hřiště, tartanová běžecká dráha, 

doskočiště i hřiště na plážový volejbal. Celkové nákla-

dy na výstavbu přesáhly 66 mil. Kč.

Zimní stadion Olomouc

Stadion byl postavený v roce 1948. O devatenáct let 

později došlo k jeho zastřešení. Nové tribuny a opláš-

tění byly vybudovány v roce 1980. Kompletní rekonstrukce ledové plochy se uskutečnila v průběhu roku 2006. Své 

domácí zápasy zde hraje klub ledního hokeje HC Olomouc. Maximální kapacita je 5 500 diváků. Stadion je rovněž síd-

lem krasobruslařského oddílu a hráčů sledge hokeje. Každoročně hostí mezinárodní Memoriál Pavla Romana v tan-

cích na ledě.

Sportovní hala DHK Zora Olomouc (Dámský házenkářský klub)

Sídlo interligového házenkářského družstva DHK Zora Olomouc. Klub patří mezi nejúspěšnější ženské oddíly v rámci 

České republiky. Výstavba haly byla ukončena v roce 1986, po ničivých povodních v červenci 1997 se při rekonstrukci 

vybudovala hrací plocha s umělým povrchem. Hala pravidelně hostí uznávaný mezinárodní turnaj o Pohár míru, který 

se od roku 2001 hraje jako Memoriál Evy Dostálové a Jana Gogola. V příštím roce půjde o jeho šedesátý ročník.

Kryté sportovní haly
Tréninková hala SK Sigma Olomouc

Jen několik metrů od hlavní tribuny Androva stadionu fotbalistům olomoucké Sigmy slouží krytá tréninková hala. Pře-

devším v zimních měsících je její kapacita maximálně využita. Svým rozměrem je ideální pro přípravu mladých hráčů, 

její velkou výhodou je umístnění v bezprostřední blízkosti travnatého hřiště i tréninkového hřiště s umělým povrchem.

Sportovní hala FTK Olomouc

V centru města, v těsné blízkosti zimního stadionu se nachází v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. 

Sportovní hala je využívána pro pořádání sportovních seminářů i pro soutěžní zápasy především v mládežnických kate-

goriích. Své zápasy zde hrají mladí basketbalisté, hala hostí i turnaje v judu a dalších bojových sportech.

Sportovní hala Na Šibeníku

Bývalé vojenské sportoviště je centrem tradičních olomouckých sportů. Halu využívají boxeři a také členové oddílu 

šermu. Tělocvičnu pravidelně využívají také rekreační sportovci. Sportoviště nabízí velký prostor, proto hostí zápasy 
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v malé kopané, basketbale, ale také turnaje v  zápase nebo nejrůznější volnočasové podniky pro nejširší sportovní 

veřejnost z Olomouce i okolí.

Sezónní tenisová hala TJ Milo Olomouc

Přetlaková tenisová hala nabízí 4 antukové kurty v příjemném prostředí pro všechny milovníky tenisu z řad široké ve-

řejnosti. Teplota prostředí se pohybuje kolem šestnácti stupňů celsia. U haly je zázemí se šatnami, sprchami, WC a re-

staurace. V zimních měsících je v provozu sedm dní v týdnu. Součástí nabídky je také půjčovna sportovního vybavení.

Ostatní haly

Sportovní hala Omega centrum zdraví

Sportovní areál v krytou halou. Pod střechou jsou čtyři tenisové dvorce s kobercovým povrchem. K dispozici je také 

badmintonová hala se čtyřmi kurty. Součástí areálu jsou rovněž tři kurty pro squash. Sportovci mají možnost využít 

wellness centrum se solárii, masážemi a mokrou zónou.

Bowland Bowling Center

Největší bowlingové centrum na Moravě s 18-ti profesionálními drahami a nejmodernějším softwarem na trhu. Všech 

18 drah disponuje automatickými zábranami „bumper“ pro děti a hendikepované. Pro ještě větší zábavu a soutěživost 

je připravený Ticket systém s množstvím různých výher. Celý prostor Bowland centra je klimatizován a je nekuřácký. 

K dispozici je Wi-Fi připojení.

Best Sportcentrum

Sportcentrum nabízí hru na šesti moderních drahách Brunswick. K dispozici jsou také dva profesionálně osvětlené 

a klimatizované kurty značky ASB pro squash. Kvalitní podlaha kurtů zaručuje přesný odskok míče, rychlou hru a sta-

bilitu hráče. Sportovní nabídku doplňuje moderní fi tness centrum vybavené profesionálními stroji Grünsport, Lifefi t-

ness, Technogym s Concept2.

Badmintonová hala

Přestože je badminton vůbec nejrychlejší raketový sport, v posledních letech ho začíná hrát stále více lidí a tomuto 

trendu se přizpůsobují také sportovní kluby. Milo Olomouc má k dispozici badnintonovou halu se čtyřmi kurty, které 

jsou téměř v centru města. K dispozici je sportoviště pro aktivní hráče i veřejnost, která halu využívá ve volném čase.

Otevřená sportovní zařízení využívaná 

k tréninkovým účelům a organizování mezinárodních akcí

Andrův stadion

Fotbalový stadion, na  kterém hraje své domá-

cí zápasy především klub SK Sigma Olomouc. 

Je ale využíván i pro zápasy českého národního 

týmu. Stadion má kapacitu 12 566 míst k seze-

ní. Má vyhřívaný trávník využívající technologii 

Fibresand. Andrův stadion byl prvním stadionem 

v České republice, který tuto technologii začal 

používat. Řadí se mezi nejmodernější stadiony 

Česka a splňuje všechna kritéria UEFA pro po-

řádání pohárových a reprezentačních zápasů.

Atletický stadion

Na  ploše bývalého Sokolského stadionu za-

čala stavba nového atletického stánku v  roce 

1997. Do provozu byl předaný 7. května 1997. 

Souběžně s  novou osmiproudou 400 metrů 

dlouhou škvárovou dráhou se stavěla také kry-

tá dráha se šatnami. Na novém stadionu byla 

uspořádána řada významných atletických pod-

niků. Areál byl těžce postižen ničivou povodní v červenci 1997. O rok později byla zahájena velká rekonstrukce. Nový 

povrch má certifi kát IAAF, který je dokladem způsobilosti k pořádání domácích i mezinárodních závodů. Dráha má 

délku 400,0253 metrů.



12

Fifth Base Stadium

Od roku 2005 je domovských stánkem extraligových baseballistů a softballistů moderní stadion v městské části Olo-

mouc-Lazce. V roce, kdy bylo sportoviště dostavěno, hostilo zápasy mistrovství Evropy. Moderní tribuny jsou osazeny 

ocelovými sedadly a přes jejich jednoduchost splňují veškeré potřebné parametry. Kvalitní travnatý povrch vzešel z díl-

ny renomované společnosti Eurogreen s více než čtyřicetiletou tradicí. Na stadionu trénují sportovci všech věkových 

kategorií – A tým, B tým, junioři, kadeti, žáci a softbalistky. Skokani Olomouc patří mezi tradiční české kluby.

Equine Sport Center

Nováček mezi českými kolbišti, který se nachází v blízkosti centra Olomouce, si nikterak nezadá s nejprestižnějšími 

evropskými jezdeckými areály. Stavba otevřeného kolbiště, opracoviště i kryté haly byla pod taktovkou německé fi rmy 

LGS Reitplatzbau GmBH, specializující se na výstavbu profesionálních jezdeckých povrhů. Jsou vybaveny počítačově 

řízeným systémem spodní závlahy v kombinaci s několika druhy písků s minerály. Písky byly speciálně navrstveny tak, 

aby vyhovovaly těm nejvyšším nárokům jezdců a zároveň maximálně pozitivně působily na pohybový aparát čtyřno-

hých atletů.

Otevřená sportovní zařízení

Bike park

Areál určený především vyznavačům freestylové jízdy je zasazený do prostoru bývalé pískovny ve Slavoníně. Je plný 

překážek a můstků. Adrenalinovou jízdu na horském či bikrosovém kole si mohou užít úplní začátečníci, ale i zkuše-

nější jezdci. Bike park nabízí čtyři dráhy různé obtížnosti i délky začínající na startovacím pahorku, který je vyvýšený 

nad okolním terénem. Nejdelší dráha má délku 231 metrů, nejkratší měří 148 metrů. Na návrhu nového sportoviště se 

podíleli samotní bikeři. Areál vybudovalo město za 3 a půl milionu korun a veřejnosti je přístupný zdarma.

Letiště Olomouc

Sídlo klubů Hanácký aeroklub, Hanácký letecký klub, Hanác-

ký paraklub, RC Heli Olomouc a Aviatik-CS. Letiště Olomouc 

je vnitrostátním veřejným letištěm v majetku statutárního měs-

ta Olomouc. Správcem je Hanácký letecký klub Olomouc, 

který zajišťuje provoz a organizaci celého zařízení. Letiště umí 

obsloužit letouny, kluzáky, vrtulníky, ultralehká letadla, volné, 

balony a vzducholodě. Sportovní létání se sem vrátilo po roce 

1990, o pět let později převzalo správu areálu město Olomouc. 

Každoročně se zde pořádají letecké dny i další sportovní akce. 

Mezi ně patří například závod na koloběžkách pro širokou ve-

řejnost. Na pozemku letiště je také skate park určený vyzna-

vačům skateboardu, který byl po  deseti letech provozu zre-

konstruován v roce 2015.

Areál TJ Lodní sporty

Sídlo veslařského klubu na tř. 17. listopadu. Celý sportovní areál byl vybudovaný v letech 1971–1988 a jeho součástí 

jsou také veslařský bazén, kanoistický bazén, trenažérovna, dvě posilovny a tělocvična. V areálu se připravovala celá 

řada úspěšných veslařů včetně sestavy čtyřky s kormidelníkem, který v sestavě Radek Krejčí, Pavel Menšík, Josef 

Mariančík, Libor Pazdera, kormidelník Dušan Mádl ovládla v roce 1986 juniorské mistrovství světa.

Fotbalový stadion 1. HFK Olomouc

Druhý největší fotbalový stadion v Olomouci s kapacitou 2900 míst. V době od podzimu 2000 do června 2003 došlo 

k přebudování celého areálu. Náklady se vyšplhaly téměř na dvacet pět milionů korun.Nyní jsou k dispozici moderní 

šatny, klubovna a rehabilitace. Po delších stranách hlavní hrací plochy byly vybudovány tribuny se sedačkami. Kryté 

tribuny poskytují všem divákům výborný komfort při sledování utkání a bezprostřední kontakt s děním na trávníku.

Lazecká Střelnice

Broková střelnice je vybavena dvěma bateriemi a konstrukční řešení umožňuje střílet na obou současně. Střelnice 

umožňuje střílet Univerzál trap, Americký trap a Olympijský trap.Na střelnici lze pořádat výcvik ve střelbě pro sportovní 

střelce, myslivecká sdružení nebo veřejnost. Pro pořádání závodů je k dispozici také pistolová střelnice 10–25 metrů 

a pušková střelnice 50 metrů, 100 metrů, 200 metrů a 300 metrů. Areál slouží také k nastřelování zbraní a praktické 

přípravě na získání zbrojního průkazu.
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Kuželna Olomouc

Jako jediná v České republice disponuje osmi dráhami a může tak nabídnout odehrání dvou soutěžních utkání sou-

časně. Díky rekonstrukci, která proběhla v roce 2008, je připravena k pořádání nejvýznamnějších mezinárodních ku-

želkářských akcí. Poprvé byla otevřena v roce 1976 jako druhá evropská osmidráha. Také díky tomu hostila kuželna 

o rok později fi nále Poháru mistrů evropských zemí.

Golf Club Olomouc

Areál je situován do mírného kopco-

vitého terénu v  podhůří Oderských 

vrchů jen dvanáct kilometrů od cent-

ra Olomouce. Golfi stům nabízí nároč-

né osmnáctijamkové hřiště par 72, 

citlivě zasazené do překrásné krajiny 

mezi obcemi Véska a  Pohořany. Ve-

řejnosti slouží neméně kvalitní devíti-

jamkové hřiště, určené začátečníkům 

a  hráčům bez handicapu. Greeny 

mají rozlohu od 650 do 1000 metrů 

čtverečních a  jsou pečlivě tvarovány. 

K dispozici je klubovna s restaurací, šatny pro hráče, rozsáhlé parkoviště, pro shop a samozřejmě prostorné cvičné 

plochy včetně puttingu a chippingu.

Sportovní zařízení pro rekreační sport

Lanové centrum Proud

V dobrodružném areálu lanového centra PROUD najdete deset nízkých lanových překážek, patnáct individuálních 

vysokých lanových překážek, pět týmových lanových překážek a dva skoky. Slavnostní otevření proběhlo v roce 2000. 

Jednalo se o první lanové centrum v České republice a ve střední Evropě.

Program v Lanovém centru Proud je vhodný pro každého ve  věku od 10 let. Kromě letních prázdnin a  víkendů 

v červnu a září je nutné se objednat předem. V ceně každého standardního programu v Lanovém centru Proud je 

vlastní program na lanových překážkách, odborně vyškolený instruktor, veškerá potřebná výzbroj a pojištění.

Lanové centrum Proud je areál pod širým nebem, je proto nutné vzít si oblečení na program podle aktuálního počasí. 

Ski areál Hlubočky

Ski areál Hlubočky je zimní středisko vzdálené pouze dvacet minut jízdy od Olomouce. Svou polohou a obtížností 

sjezdových tratí je předurčeno jako ideální lokalita pro rodinné lyžování, snowboarding a každodenní relaxaci po práci. 

Lyžařům jsou k dispozici dva vleky, tři sjezdovky, lyžařská školka, dětský skipark a sjezdovka pro sadě a boby. V letních 

měsících je od roku 2015 v provozu nová bodová dráha.

Ski areál Hrubá Voda

Park sportu Hrubá Voda nabízí čtyřsedačkovou lanov-

ku a čtyři vleky včetně moderního dětského pásu pro 

nejmenší. Čtyři svahy dlouhé od  250 do  550 metrů 

jsou díky své šířce a nočnímu osvětlení svahu pod la-

novkou atraktivním zázemím pro příjemně strávený den 

na sněhu. Technické zasněžování, moderní technologie, 

výtečná poloha sjezdovek a chladné údolí řeky Bystřič-

ky garantuje výborné podmínky pro lyžování.

V  létě je k  dispozici v  areálu bobová dráha.

Flash Wall

Umělá krytá lezecká stěna v  Olomouci-Chválkovice 

nabízí kurzy pro děti, dospělé, začátečníky, pokročilé 

i rodiče s dětmi. Pořádají se zde také příměstské tá-

bory přes letní prázdniny. V areálu se nachází i dětský 

koutek nebo kryté stojany na kola.

Umělá lezecká stěna Flash Wall poskytuje 1200 m2 

lezecké plochy, výška stěny dosahuje 13 m a  nabízí 
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140 lezeckých cest v obtížnostech 3 až 8a francouzské stupnice. 

Všechny lezecké kurzy a kroužky pro děti jsou vedeny vyškolenými instruktory z agentury M-guide CZ. Lezecké 

kurzy mohou navštívit také základní a střední školy a univerzity.

Pro malé návštěvníky je vytvořená dětská boulderová stěnka. Dále je zde k dispozici slack line a provaz na šplhání. 

Centrum Semafor

Areál se nachází jen pár minut od  Horního náměstí. Centrum Semafor se zaměřuje na  dopravní výcho-

vu a  s  ní spojené volnočasové aktivity pro děti i  nejširší veřejnost z  Olomouce i  okolí. Odpovídá svou pro-

gramovou orientací dnešním potřebám dopravní výchovy při přípravě dětí na  pohyb v  provozu na  pozem-

ních komunikacích v  rolích cyklisty a  chodce. Během školního roku, v  měsících březen až červen a  září 

až říjen zde probíhá dopravní výchova pro základní a  mateřské školy, převážně pak pro žáky 4.–5. tříd ZŠ.

Dětské dopravní hřiště, v  jehož areálu se nynější centrum nachází, funguje po  rekonstrukci od března roku 2008. 

Dopravní výchova žáků základních škol v centru spočívá jednak v teoretické výuce základních pravidel provozu na po-

zemních komunikacích pro cyklisty i pro chodce, ale hlavně v praktickém procvičování těchto pravidel, ve zdokona-

lování motorických dovedností, nutných pro 

bezpečnou jízdu na kole, a zejména v získá-

vání správných návyků pro provoz na pozem-

ních komunikacích.

Hejčínské louky

V roce 2011 vybudovaný inline okruh na se-

verozápadním okraji Olmouce. Trasa s  nu-

lovým převýšením a  dlouhými rovinkami je 

vhodná pro všechny bruslaře včetně rodin 

s dětmi. Celková délka trasy je necelé čtyři 

kilometry. Na střední Moravě ojedinělý okruh 

vede od černovírského mostu směrem k láv-

ce přes Mlýnský potok a pokračuje souběž-

ně se stávající cyklostezkou k  jezeru Podě-

brady. Tady se točí směrem k chomoutovské 

pevnůstce a  končí opět u  černovírského 

mostu. Bruslaři mají k dispozici jedno odpo-

čívadlo a  dvě parkoviště, jedno je u  mostu 

přes Moravu do Černovíra, druhé je v Řepčí-

ně u mostu přes Mlýnský potok.

Sportovní areály při základních školách

Současně město Olomouc zpřístupňuje svým spoluobčanům všech věkových kategorií tyto sportovní areály při zá-

kladních školách (v roce vždy od prvního dubna do konce října):

ZŠ Demlova

ZŠ Helsinská

ZŠ Heyrovského

ZŠ Holečkova

ZŠ Holice

ZŠ Mozartova

ZŠ Rooseveltova 

ZŠ Rožňavská

ZŠ Spojenců

ZŠ Svatoplukova

ZŠ Tererovo nám. 

ZŠ Zeyerova

Sportovci a olomoucká veřejnost rovněž využívá možnosti zasportovat si v tělocvičnách, které jsou součástí Olomo-

uckých škol. Za minimální úplatu (energie, úklid) zde provozují sporty jako je například, fl orbal, volejbal, badminton… 

Současně jsou tělocvičny využity jako tréninkové prostory sportovních organizací.
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 Seznam tělocvičen při základních školách  

Název zařízení  počet tělocvičen

Základní a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 1

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 1

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 1

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 1

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 2

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 2

Základní škola Rooseveltova 103 1

Základní škola Holice 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 1

Základní škola Olomouc, 8. května 29 2

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 2

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 1

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 1

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 1

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 2

Základní škola Olomouc, Helsinská 6 1

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 1

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 2

Seznam tělocvičen při středních školách  

Název zařízení  počet tělocvičen

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 1

Gymnázium Olomouc Hejčín Tomkova 45 1

Slovanské gymnázium Olomouc třída Jiřího z Poděbrad 13 2

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 1

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc tř. 17. listopadu 49 1

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 1
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Fitness centra
Eurogym – Stupkova 18

Fit centrum Na tribuně – Na Střelnici 39

Omega sport – Legionářská 19

Fitness Contours Lafayettova – Lafayettova 12

Contours fi tness Pasteurova – Pasteurova 63

BodyTec Olomouc – Komenského 3

Sportcentrum Best Olomouc – Dolní Hejčínská 36

Flex fi tness Olomouc – Stupkova 10

Krav Maga Olomouc – Pasteurova 8a

Fitcentrum Help to be fi t – Jeremenkova 40b

Tancelář – taneční studio – Zamenhofova 36

APOKALIPS pole dance studio – Kateřinská 10

Smash Gym Kickbox – ul. Zámečnická

MMA Olomouc – Herrmannova 1

MUAY THAI – Tř. 17. listopadu 1

FitCurves – Zikova 1

1. fi tness pro ženy v Olomouci – Komenského 3

GYM Ladies Studio – Dolní Hejčínská 26

Aqua aerobic – ZŠ Dr. Nedvěda, Nedvědova 17

331 dance studio – Krapkova 3

Hot City Yoga – U Reálky 4, Olomouc

Fitness Faktory – Stupkova 12 a

Akademik Fitness UP – U sportovní haly 2

Expreska – Stupkova 12

Fit-ko Best sportcentrum – Dolní Hejčínská 36

Club Koruna – Pekařská 1

Fitness Timpo – Tř. Svornosti 57

Tělocvičná jednota SOKOL – 17. Listopadu

Fit centrum GAMBARE – Herrmannova 1

Relax sports – Jánského 8, Olomouc

Kryté bazény pro veřejnost

Plavecký stadion Olomouc

Plavecký stadion v  Olomouci byl otevřený 

v  roce 1965, od  té doby prošel několika rekon-

strukcemi. Návštěvníkům jsou dispozici vnitřní 

a  venkovní bazény o  rozměrech 50 x 20 metrů, 

skokanská věž, tobogán, sauna, vodní pára, whir-

pool. Provozovatelem je OLTERM & TD Olomouc, 

která byla založena v roce 1994 jako stoprocent-

ní městská společnost starající se o tepelné hos-

podaření města.

Aquapark

Aquapark Olomouc slouží občanům do  roku 

2009 a nabízí možnost aktivního trávení volného 

času s dostatkem pohybu a relaxace v příjemném 

prostředí. Návštěvníkům nabízí zajímavé adre-

nalinové a  relaxační vodní atrakce, odpočinkové 

zóny, masáže a solária v atraktivním prostředí. Až 

na  výjimky je koncipován jako bezbariérový, je 

zde provozováno několik gastro zařízení se zámě-

rem nabídnout klientům neomezenou dostupnost 

kvalitního občerstvení v  rámci mokrých i  volně 

přístupných suchých zón.
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b) sportovní zařízení plánovaná
V  letošním roce bude nově zbudováno workoutové hřiště v Čechových sadech ležících v  centru města Olomouce 

(1 000 000,-Kč). Stejné workoutové prvky doplní v tomto roce také hřiště v městské části Nedvězí (500.000,-Kč).

V následujících letech je naplánována (již je zpracována projektová dokumentace) rekonstrukce sportovního areálu 

při základní škole Demlova (zpřístupněno veřejnosti) a výstavba fi tness hřiště v Parku Malého prince. 

c) suma výdajů na údržbu sportovních zařízení 

v posledních třech letech (v Kč)

Rok 2014 2015 2016
Aquapark 43 000 000 43 000 000 43 000 000
plavecký stadion 20 039 000 19 985 000 19 552 000
zimní stadion 14 000 000 14 000 000 13 800 000
dětská hřiště (údržba) 300 000 300 000 300 000
zpřístupnění školních sportovních areálů veřejnosti 2 000 000 2 400 000 2 400 000
CELKEM 79 339 000 79 685 000 79 052 000

d) průměrné investice do sportovních zařízení v posledních třech letech 

(v Kč)

Rok 2014 2015 2016
 46 500 000 18 866 500 15 635 00

e) plán rozvoje, hlavní cíle, plánované investice
V souvislosti s  investicemi učiněnými v minulosti do rekonstrukcí, oprav a výstavby sportovních zařízení, nevyvstává 

v současné době potřeba větších investic do této oblasti.

Přesto uvádíme pár investičních akcí, které mohou být dále rozšiřovány o další akce a to dle vývoje rozpočtu statu-

tárního města Olomouce v následujících letech. Pro  další roky je tedy naplánována (již je zpracována projektová doku-

mentace) rekonstrukce tobogánové věže na plaveckém stadionu (3.000.000,-Kč), rekonstrukce sportovního areálu při 

základní škole Demlova (10.000.000,-Kč), oprava střechy zimního stadionu (30.000.000,-Kč) a výstavba fi tness hřiště 

v Parku Malého prince (500.000,-Kč), výstavba cyklostezek v celkové délce 5 584 m v hodnotě 33 500 000,-Kč. 

V letošním roce pak město Olomouc fi nančně přispělo těmto sportovním organizacím:

DHK Zora Olomouc – 1.000.000,- Kč na vestavbu šaten a souvisejícího zázemí,

TJ SOKOL NOVÝ SVĚT – 160.000,- Kč na rekonstrukci střechy stávajících šaten, 

TJ. Sokol Olomouc-Chválkovice – 250.000,- Kč na rekonstrukci toalet v sokolovně. 
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f) detailní rozpočet odd. sportu a procento, z celkového rozpočtu (v Kč)

Rok 2014 2015 2016

97,00%

1,50%

1,50%

občanské  sdružení

společnost s ručením
omezeným
akciová společnostobčanské  sdružení

společnost s ručením
omezeným
akciová společnost

Celkový rozpočet města Olomouce 2 106 462 492 2 245 130 280 2 031 532 000
Aquapark 43 000 000 43 000 000 43 000 000
plavecký stadion 20 039 000 19 985 000 19 552 000
zimní stadion 14 000 000 14 000 000 13 800 000
dětská hřiště (údržba) 300 000 300 000 300 000
Programové dotace – podpora sportovních 
organizací, mládeže a sportovních akcí 8 000 000 7 200 000 21 250 000

Provozní výdaje odd. sportu (podpora sportu 
přímo z rozpočtu) 29 181 206 29 978 966 12 201 335

zpřístupnění školních sportovních areálů 
veřejnosti 2 000 000 2 400 000 2 400 000

příprava a realizace ME U 21 ve fotbale 5 000 000 4 700 000 0
výstavba cyklostezek 36 000 000 11 400 000 11 700 000
investice v oblasti sportu 5 500 000 2 766 500 3 935 000
Celkem výdaje na sport Kč 163 020 206 135 730 466 128 138 335
Procentuální vyjádření % 7,74 6,05 6,31

2. Přístup k zařízením 

a sportovním aktivitám
a) úloha a práce sportovních organizací ve městě Olomouci

Občanská sdružení v  tělovýchově, sportu a  turistice sdružují v  rámci ČR desetitisíce dobrovolných funkcionářů, or-

ganizátorů, cvičitelů, trenérů a  rozhodčích. Všichni si zasluhují pozornost, podporu a pomoc při utváření podmínek 

pro činnost jejich organizací. Zdrojů pro tuto podporu a k pokrytí potřeb a požadavků nebude snad nikdy dostatek, 

v úvahách o koncepci fi nancování je třeba uvažovat věcně o tom, kam prostředky směřovat v nejbližším i vzdálenějším 

časovém horizontu. 

Nejčastěji využívají sportovní organizace působící ve městě Olomouci Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. 

a sdružují své členy v neziskových občanských sdruženích. To umožňuje přijímat fi nanční prostředky z různých zdrojů, 

nevytváří zisk a tudíž jej nemusí rozdělovat mezi např. akcionáře či podílníky. Rozhodování je rovněž jednodušší a sdru-

žení působí demokraticky.

V Olomouci touto formou rozvíjí svou činnost naprostá většina sportovních organizací.

Procentuální vyjádření právní subjektivity sportovních organizací ve městě Olomouci znázorňuje následující graf: 

Sportovní organizace na území města Olomouce vznikaly v historicky odlišných etapách a politických poměrech vý-

voje země. K nejstarším patří tělocvičné jednoty Sokola, vznikající v době Rakousko-Uherska. Po vzniku samostatné 
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ČSR vzniká řada dalších sportovních organizací, jako například SK Olomouc Sigma MŽ (1919 – tehdy Křídla vlas-

ti), TJ Slovan Černovír (1932), Atletický klub (1933), atd. V padesátých letech je sdružena valná většina organizací 

v ČSTV. Po roce 1989 se opět část organizací (převážně Sokola) opět osamostatňuje. Ve druhé etapě novodobých 

dějin ČR (po r. 2000) pak vzniká řada organizací rozvíjející nová sportovní odvětví nebo sporty dříve opomíjené.

Sportovní kluby a sdružení využívají městské sportovní zařízení, sokolské tělocvičny a sportovní areály, které jsou 

v majetku Statutárního města Olomouce buď zdarma, nebo za zvýhodněných podmínek. Významné sportovní zařízení 

jako je např. Aquapark, Plavecký stadion, Zimní stadion město přímo hradí provoz, jinak sportovní kluby a sdružení ob-

drží na základě žádostí granty v oblasti sportu, z nichž mimo jiné hradí nájemné, pokud sport provozují a areálu, který 

není jejich majetkem. 

Pokud sportovní kluby a sdružení obdrží grant, je uzavřena smlouva, kterou podepíše jednatel klubu a náměstek, 

který má v gesci sport. Příspěvek je žadatel povinný vyúčtovat do konce kalendářního roku. 

Granty předkládá do rady města Olomouce odborná komise pro sport a tělovýchovu Rady města Olomouce. Pří-

spěvky následně projedná a schvaluje Rada Města Olomouce. U příspěvků na 50 tis. Kč příspěvky projedná a schva-

luje zastupitelstvo města Olomouce.

Nečlenové sportovních klubů a sdružení mohou bezplatně využívat sídlištní sportovní areály, sportoviště při základ-

ních školách, vytvořené běžecké trasy v olomouckých parcích. Dále mají možnost využívat městem vybudované cyklo 

i inline stezky.

Za úplatu mohou občané využívat Aquapark, Plavecký stadion, Zimní stadion, díky příspěvkům města pro tyto zaří-

zení je vstupné dotované. 

b) dostupnost sportovních zařízení
Město Olomouc usnadňuje občanům města Olomouce přístup na sportoviště a ke sportu obecně plošnou podporou 

téměř všech sportovních organizací, jež ve městě Olomouci dlouhodobě vyvíjí činnost v této oblast. Mimo to z velké 

části hradí provoz tří největších sportovních zařízení, jež má v majetku a tím zlevňuje jejich vstupné (Aquapark, zimní 

stadion, plavecký stadion). 

Městská hromadná doprava je dostupná v rámci všech sportovišť na území města Olomouce. Tuto službu zajišťuje 

akciová společnost Dopravní podnik města Olomouce. Mládež a senioři mají zvýhodněné cestovné. Ostatní si mohou 

zakoupit zvýhodněné denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční jízdenky. Díky vybudované síti cyklostezek lze ke spor-

tovištím přijet i na kole. Zimní stadion, Plavecký stadion, Andrův stadion, tenisové kurty jsou v těsném sousedství. 

Snížené vstupné ve sportovních zařízeních města mají studenti s kartou ISIC, ITIC, ALIVE, IYTC, SCHOLAR, zdra-

votně postižení s průkazem ZTP. Ve všech sportovních zařízeních mají obyvatelé možnost zakoupit permanentní vstu-

penky, které poskytují slevu na vstupném.
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3. Kluby asociace a participace residenčních 

sportovních organizací v soutěžích 
a) seznam asociací a sportovních klubů, které soutěží 

v nejvyšších divizích, šampionátech a národních turnajích 

Aikido

Aikido, Bojové sporty Olomouc

Alpské lyžování

Dům dětí a mládeže Olomouc, SK Policie ČR, 

SK UP Olomouc, Ski klub Lokomotiva Olomouc, 

SKI TEAM OLOMOUC

Atletika

Atletický klub Olomouc, Atletické přípravky Olomouc, 

TJ Liga stovkařů, TJ Lokomotiva, TJ Sokol Olomouc-

Nové Sady, Sportovní klub RELAX Olomouc

Badminton

Badmintonový klub Omega Olomouc, Česká asoci-

ace pohybem ke zdraví, SK UP Olomouc, T. J. Sokol 

Olomouc-Nové Sady, TJ Sokol Svatý Kopeček

Baseball

Skokani Olomouc Baseball Club

Basketbal

Basketbal Olomouc, s. r. o., Basketbalové centrum mlá-

deže, Basketbalový klub Olomouc, OSK Olomouc, 

SK UP Olomouc, SK Zora Olomouc, 

Biatlon

Sportovni klub biatlonu

Biketrial

Biketrial klub Olomouc, ÚAMK – AMK Biketrial klub Olomouc

Billiard

Billard Club Olomouc

Bowling

Best sportcentum, Bowland BC Olomouc, 

Apetit Bowling Olomouc 

Box

Box Club Gambare, TJ Dukla Olomouc box

Cyklistika, MTB

BIKE TEAM Kola Kaňkovský, Cyklotrial club AČR, Cyklo 

2000 Kaňkovský, Cyklo team KOLARNA, Cyklo team 

region Olomouc, Czech bike marketing – česká spoři-

telna Specialized Czech MTB team, Spolek FDF team 

Olomouc, Sportovní klub RELAX Olomouc, Klub vodních 

turistů, Olomoučtí kolaři, SK Sigma Olomouc MŽ, 

TJ Milo Olomouc – cyklistický oddíl,

Dálkové a zimní plavání

TJ Lokomotiva

Extrémní sporty

SK UP Olomouc

Florbal

Arktic Olomouc, FBC Droždín, FBC Olomouc, FBS Olomouc

Fotbal

1. FC Olomouc, FC SIGMA Hodolany, FK Holice 1932, 

FK Nemilany, FK Nové Sady, SFK Nedvězí, SK Chválko-

vice, SK Lošov, SK Policie ČR, SK Sigma Olomouc, 

TJ Milo Olomouc – fotbal, TJ Slovan Černovír, 

TJ Sokol Olomouc-Hodolany, TJ Sokol Chomoutov, 

TJ Sokol Slavonín

Freestyle cycling

SK Freestyle Olomouc, Jan Jílek – JF Show agency

Futsal

Sdružení futsalových mužstev

Golf

GOLF CLUB Olomouc, Junior Golf Team, Omega 

centrum sportu a zdraví (adventure golf)

Gymnastika

Gymnastický klub mládeže Olomouc, SK UP Olomouc, 

T. J. Sokol Olomouc-Bělidla

Házená 

SK Droždín, SK SAM – Sportovní aktivity mládeže Olo-

mouc o. s., SK UP Olomouc, TJ ZORA, TJ STM Olomouc 

Hokej

AHC Droždín, HCO Olomouc, S. L. H Povel Olomouc, 

TJ Milo Olomouc – oddíl ledního hokeje, 

Hokejbal

Hokejbal – HBC Gladiators Olomouc, Sdružení hokejba-

lových mužstev v oblasti Olomouc

Horolezectví, sportovní lezení 

Flash Boulder Bar, Klub horolezců Olomouc, SK UP Olomouc
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Jachting 

Jachetní klub Olomouc

Jezdectví a dostihový sport

Equine Sport Center Olomouc, Jezdecký klub Cho-

moutov, Jezdecký klub farma Lošov, Jezdecký klub stáj 

Omega Radíkov, Stáj Théta Chválkovice, Voltiž Olomouc

Judo 

JUDO klub Olomouc, oddíl Juda TJ Hodolany – Sigma, 

SK UP Olomouc

Kanoistika – na divoké vodě, vodní slalom, sjezd, 

rychlost, maratón 

Kanoistický klub Olomouc, Klub vodních turistů, 

SK UP Olomouc, TJ Lodní sporty Olomouc

Karate

Karate Club Mabu-Do Olomouc, SK Sigma Olomouc MŽ

Kendo

Dům dětí a mládeže Olomouc,

Kick box

Bojové sporty Olomouc, Smash Gym Kickbox

Kolečkové brusle – In-line

Freestyle skating klub o. s., IHC EAGLES Olomouc, 

In-line klub, o. s., Lene – škola kolečkového bruslení, 

TEMPISH in-line 

Kolová 

TJ Milo Olomouc

Korfbal  

SK UP Olomouc

Krasobruslení  

Figure skating club Olomouc

Kuželky  

Hanácký kuželkářský klub Olomouc o. s., 

SK Sigma Olomouc MŽ

Kung Fu 

Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z. s.

Lukostřelba  

SK UP Olomouc

Malá kopaná 

Malý fotbal OLOMOUC, 

GALACTICOS OLOMOUC, 

FC Křídla, 

T. J. Sokol Olomouc-Bělidla, 

T. J. Sokol Olomouc-Černovír, 

T. J. Sokol Olomouc-Nemilany, 

T. J. Sokol Olomouc-Neředín

Minigolf  

MGC Olomouc – dráhový golf, 

TJ Lokomotiva

Motosport 

KV Motosport Team, TJ DUKLA Olomouc – motokros team

Muay – Thai (thajský box) 

Bojové sporty Olomouc, Smash Gym Kickbox

Nohejbal  

T. J. Sokol Olomouc-Bělidla, TJ Sokol Svatý Kopeček

Orientační běh  

OK Olomouc, SK Haná orienteering, SK UP Olomouc, 

Spolek orientačních běžců Olomouc, Sportovní centrum 

mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti

Paintball  

Paintball Game Olomouc

Paragliding 

Škola paraglidingu X-pert Olomouc

Parašutismus 

Hanácký Paraklub Olomouc

Pilates 

Centrum vitality – Bc. Jana Kvapilová, Omega centrum 

sportu a zdraví, RCSPV – SK Zora Olomouc

Plavání 

SK UP Olomouc, SK UP Olomouc – synchronizované plavání

Potápění  

Klub sportovních potápěčů Olomouc, 

Potápěčská škola PDW

Pozemní hokej  

SK UP Olomouc

Rafting 

CK Peřej Tours

Rugby  

Rugby Club Lokomotiva Olomouc

Sebeobrana  

COMBAT ELEMENTS o. s., Občanské sdružení RBSD 

sebeobrana, Olomoucká škola sebeobrany, SK UP 

Olomouc, Vem Camará Capoeira – Olomouc z. s. 

Skoky na trampolíně 

Euroteam– gymnastika, akrobatická cvičení, skoky 

na trampolínách, T. J. Sokol Olomouc

Softball 

Softball-ženy Skokani Olomouc Baseball Club, 

SK UP Olomouc

Squash  

Squash Club Olomouc, Squashový klub mládeže 

Olomouc, SK Olomouc Sigma MŽ 

Stolní tenis

Klub stolního tenisu Olomouc, T. J. Sokol Olomouc-Bě-

lidla, T. J. Sokol Olomouc-Neředín, T. J. Sokol Olomouc-

Nový Svět, T. J. Sokol Olomouc-Nové Sady, 

TJ Sokol Svatý Kopeček, TTC Region Olomouc
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Střelectví  

Hanácký svaz technických sportů – Jaslo Olomouc, 

Sportovní střelecký klub Elán Olomouc

Šachy 

Armádní šachový klub Domu armády Olomouc, 

SC Agentura 64 Olomouc, Šachový klub Sigmia Olomouc

Šerm  

SK UP Olomouc, TJ Dukla Olomouc šerm

Taekwondo 

Klub Taekwon – Do ITF Raptor Olomouc, Sportovní klub 

Taekwondo Scorpions Olomouc o. s.

Taiči 

Bílý Jeřáb Holice, Centrum vitality – Bc. Jana Kvapilová, 

Dům dětí a mládeže Olomouc

Taneční sport  
Klub sportovního tance QUICK Olomouc, Sportovní taneční 

centrum Olomouc, Taneční klub Olymp Olomouc, TK Mango 

Olomouc, Taneční skupina RYTMUS Olomouc, TS PROXI-

MA Olomouc, TŠ LOLA´S DANCE

Teamgym – Euroteam 
Euroteam – gymnastika, akrobatická cvičení, skoky na tram-

polínách, TJ Sokol Olomouc, Dům dětí a mládeže Olomouc

Tenis  
1. NTC Olomouc, ČLTK 1928 Olomouc, Junior tenis team, 

SK Lošov, TJ Milo Olomouc – tenisový oddíl, TJ Sokol Olo-

mouc-Nové Sady

Triatlon  
Haná Olomouc, SK UP Olomouc, Triatlon club Olomouc, 

V. T. T. Olomouc, X-Triathlon Olomouc

Turistika 
Haná Olomouc, KČT Haná, oddíl TJ Milo Olomouc, 

KČT Klub Dobrý hospodář Olomouc, KČT Modré slunce, 

KČT odbor SK Sigma OLOMOUC MŽ, KČT TOM Tuři 

Olomouc, TJ Mládí Olomouc, TJ Olomouc město, TJ DPMO 

Olomouc, Turistický klub Kompas, Turistický oddíl Šlápoty

Veslování  
Veslařský klub Olomouc

Vodní pólo 
SK UP Olomouc, Vodní pólo Olomouc

Volejbal  
Klub vodních turistů, TJ Mládí Olomouc, SK Zora Olomouc, 

SK Olomouc Sigma MŽ, SK UP Olomouc, TJ Sokol 

Olomouc-Nové Sady, TJ Sokol Svatý Kopeček

Všestranná cvičení 
o. s. Centrum pohybu, SK Lošov, SK Sigma Olomouc MŽ, 

SK Zora Olomouc, RCSPV Olomouc, o. s., Sokolská župa 

Olomoucká Smrčkova, Tělovýchovná jednota Lokomotiva, 

Tělovýchovná jednota RADOST Olomouc, TJ Mládí, 

Tělovýchovná jednota Sokol Chomoutov, TJ Olomouc město, 

TJ Samotišky, TJ Sokol Bystrovany, TJ Sokol Slavonín, 

TJ Svatý Kopeček, TJ Sokol Olomouc, TJ Sokol Olo-

mouc-Bělidla, TJ Sokol Olomouc-Černovír, TJ Sokol 

Olomouc-Chválkovice, TJ Sokol Olomouc-Hodolany,

TJ Sokol Olomouc-Nemilany, TJ Sokol Olomouc-Neředín, 

TJ Sokol Olomouc-Nové Sady, TJ Sokol Olomouc-Nový Svět, 

TJ Sokol Olomouc-Sv. Kopeček 

Wu-Shu  
Wushu Olomouc, SK Policie ČR

Zápas  
TJ Sokol Olomouc

Zdravotně postižení sportovci 
APA VČAS aktivity pro tělesně postižené, Jitro, o. s., Spolek 

Trend vozíčkářů Olomouc, SOHO Olomoučtí Kohouti, z. s. 

sledgehokej, SK Neslyšících Olomouc, SK Olomouc Sigma 

MŽ, SK UP Olomouc, SK SKIVELO neslyšících Olomouc, 

Sportovní klub tělesně postižených sportovců Olomouc, 

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Ostatní 
Lanové centrum Proud, Centrum individuálních sportů kraje 

Olomouckého, o. s. (talentovaná mládež), Nordic walking 

Olomouc, Regionální sdružení ČSTV Olomouc, Slackline 

Olomouc, z. s. – nízké provazochodectví, Sportovní klub 

Městské policie Olomouc
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Sportovní centra 

Best sportcentum 

bowling, fi tness, squash 

Club Koruna 

jumping, squash, schwinn cycling, stolní tenis 

Sportovní klub Relax Olomouc 

fi tness posilovna, squash

Omega centrum sportu a zdraví 

adventure golf, aero yoga, cvičení (skupinové, cvičení 

i pro děti), badminton, fi tness, milon circle, tenis, squash, 

stolní tenis 

b) poskytněte detailní informace o dobrovolnících v oblasti sportu 

ve městě: jak jsou organizovaní, jak fungují, jak vyhledávají nové 

dobrovolníky, výhody plynoucí z vykonávání dobrovolné činnosti

Sportovní a tělovýchovné spolky v  Olomouci jsou tradiční základnou dobrovolné tělovýchovy a sportu. Na jeho orga-

nizaci se každodenně podílejí desítky dobrovolných pracovníků (trenéři, cvičitelé, rozhodčí a funkcionáři) bez nároku 

na mzdu. 

Olomoučané se také zapojují jako dobrovolníci při pořádání nadregionálních sportovních akcí jako je např. olomo-

ucký ½ maraton. Při tomto závedě dobrovolníky získává a organizuje společnost Prague international maraton, a to 

za pomocí moderní mediální komunikace. Nedílnou složkou získávání dobrovolníků je také sdílení pozitivní osobní zku-

šenosti s činností dobrovolníka a přesvědčení ostatních, že by to „mohli příště zkusit“. V letošním roce bude pomáhat 

na půlmaratonu cca 680 dobrovolníků.
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4. Sportovní iniciativy, události, 

nebo projekty, které provádí, 

nebo propaguje přímo městská rada
a) seznam veřejných sportovních událostí, spolupořádáných městem 

Statutární město Olomouc v roce 2016 podporuje níže uvedené sportovní události. SMOL se u všech akcí většinou 

spolupodílí organizačně i fi nančně. 

Atletika

Olomoucký ½ maraton 2016, Barvám neutečeš 2016, 

IAAF World Atletic Day 2016, Hanácká laťka 2016, 

Run Tour 2016, Winter Run Olomouc 2016, Velká cena 

vytrvalců Olomouckého kraje, Maminy Run (Uspořádání 

štafetového běhu maminek celou Českou republikou )

Basketbal

Basketbalová Adidas akademie

Bowling

Uspořádání mistrovství Evropy jednotlivců v Bowlingu 

(1. šampionát ETBF v ČR)

Cyklistika

Czech cycling tour, Uspořádání veřejného závodu v hor-

ských kolech, Uspořádání závodu pro všechny věkové 

kategorie, Uspořádání veřejného juniorského závodu, 

Cena fortu Radíkov MTB 2016, Cyklistické časovky 

pořádané Sportovním klubem RELAX Olomouc 

v roce 2016

Fotbal

Fotbalová Adidas Lion sport akademie, Turnaje mládeže 

pořádané OFS Olomouc s mezinárodní účastí 

Freestyle

FREESTYLE JAM OLOMOUC 8, Freestyle park 

Olomouc– sportovní akce 2016 

Freestyle bruslení

Mistrovství ČR ve freestyle bruslení 2016

Gymnastika

Oblastní soutěž Team Gym Junior 2016

Házená

58. ročník mezinárodního turnaje žen 

v házené o Pohár míru

In line

Mistrovství ČR ve freestyle bruslení 

juniorů 2016, Uspořádání večerních 

vyjížděk na kolečkových bruslích městem 

Olomouc v roce 2016

Judo

Olomoucký turnaj mládeže XVI. Ročník

Kanoistika

64. ročník Hanáckého slalomu a Pohár 

17. listopadu

Kickbox

Mezinárodní galavečer MMA a K1 a thai-

boxingu-GCF MMA Cage Fight Olomouc 

(4. ročník)

Krasobruslení

XXII. ročník mezinárodního krasobruslař-

ského závodu‚ ‘Memoriál Pavla Romana“

Minigolf

Mistrovství ČR + fi nále extraligy družstev 

2016 v minigolfu

Orientační běh

SOBOL 2016 –závody Hanácké oblasti v orientačním běhu

Plavání

Velká cena Olomouc a 45. ročník memoriálu Jana 

Opletala v plavání, Mistrovství České republiky družstev 

v plavání s ploutvemi

Stolní tenis

Světový pohár ve stolním tenise Czech Open World Tour 

Olomouc 2016, Mezinárodní mistrovství ČR akademiků 

ve stolním tenise jednotlivců
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Sportovní střelba

Uspořádání střeleckých soutěží v pistolových disciplínách

Šachy

19. ročník Olomoucké šachové léto

Taekwondo

Mezinárodní turnaj Scorpions Cup 2016 v taekwondo

Tenis

Mezinárodní tenisový turnaj žen ITS CUP 2016

Volejbal

Mistrovství ČR ve volejbale seniorek 2016

b) uveďte organizaci smluv, konferencí, seminářů nebo jiných událostí 

se sportovním zaměřením, které se týkají nejdůležitějších témat 

spojených se sportovním managementem a antidopingovou činností 

Vysoká škola Univerzita Palackého nabízí v rámci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci nepřeber-

né množství seminářů a konferencí na různá témata z oblasti sportu a pohybové aktivity obyvatel. 

c) poskytněte seznam mezinárodních, národních, a místních 

sportovních událostí, které proběhly během posledních 

tří let ve městě nebo v jeho okolí 

Mezinárodní

Olomoucký ½ maraton 2016–2014

Run Tour 2016–2014

Hanácká laťka 2016–2014

IAAF World Atletic Day 2016

Mistrovství Evropy jednotlivců v Bowlingu 2016

Czech cycling tour 2016–2014

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let  2015

Mezinárodní turnaj žen v házené o Pohár míru 2016–2014

Mezinárodní galavečer MMA a K1 a thaiboxingu-GCF MMA Cage Fight Olomouc 2016–2014

XXII. ročník mezinárodního krasobruslařského závodu‚ „Memoriál Pavla Romana“ 2016–2014

Velká cena Olomouc a 45. ročník memoriálu Jana Opletala v plavání 2016–2014

Světový pohár ve stolním tenise Czech Open World Tour Olomouc 2016–2014

Mezinárodní turnaj Scorpions Cup 2016 v taekwondo 2016–2014

Mezinárodní tenisový turnaj žen ITS CUP 2016–2014

Národní

Barvám neutečeš 2016 –2015

Mistrovství ČR ve freestyle bruslení 2016–2014
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Mistrovství ČR ve freestyle bruslení juniorů 2016–2014

Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu – kanoistika 2016–2014

Mistrovství ČR + fi nále extraligy družstev v minigolfu 2016

Mistrovství České republiky družstev v plavání s ploutvemi 2016–2014

Mezinárodní mistrovství ČR akademiků ve stolním tenise jednotlivců 2016

Olomoucké šachové léto 2016–2014

Mistrovství ČR ve volejbale seniorek 2016

Místní

Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje 2016–2014

Oblastní soutěž Team Gym Junior 2016–2014

Olomoucký turnaj mládeže v Judu 2016

SOBOL 2016 – závody Hanácké oblasti v orientačním běhu 2016

Župní přebor žactva a dorostu ve sportovní všestrannosti 2016

Fotbalové a basketbal akademie 

Další akce pořádané sportovními kluby a organizacemi na místní úrovni jako jsou např. fotbalové, basketbalové, há-

zenkářské, volejbalové turnaje, netradiční olympiády v olomouckých mateřských školách, hokejové kempy pro děti, 

triatlonové, duatlonové a aquatlonové závody 

Vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc 

d) poskytněte seznam mezinárodních, národních, 

a místních sportovních událostí, které jsou plánovány 

ve městě až do roku, kdy vstoupí kandidatura v platnost
Mezinárodní

Olomoucký ½ maraton 

Run Tour 

Hanácká laťka 

Czech cycling tour 

Mezinárodní turnaj žen v házené o Pohár míru 

Mezinárodní galavečer MMA a  K1 a  thaiboxingu-GCF MMA Cage Fight Olomouc XXII. ročník mezinárodního 

krasobruslařského závodu‚ „Memoriál Pavla Romana“ 

Velká cena Olomouc a 45. ročník memoriálu Jana Opletala v plavání 

Světový pohár ve stolním tenise Czech Open World Tour Olomouc 

Mezinárodní turnaj Scorpions Cup 2016 v taekwondo 

Mezinárodní tenisový turnaj žen ITS CUP 

Národní

Barvám neutečeš 

Mistrovství ČR ve freestyle bruslení 

Mistrovství ČR ve freestyle bruslení juniorů 

Hanácký slalom a Pohár 17. listopadu – kanoistika 

Mistrovství ČR + fi nále extraligy družstev v minigolfu 

Mistrovství České republiky družstev v plavání s ploutvemi 

Mezinárodní mistrovství ČR akademiků ve stolním tenise 

jednotlivců 

Olomoucké šachové léto 

Místní

Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje 

Oblastní soutěž Team Gym Junior 

Olomoucký turnaj mládeže v Judu 

SOBOL 2016 – závody Hanácké oblasti v orientačním běhu 

Župní přebor žactva a dorostu ve sportovní všestrannosti 

Fotbalové a basketbal akademie 

Další akce pořádané sportovními kluby a organizacemi na místní úrovni jako jsou např.: fotbalové, basketbalové, há-

zenkářské, volejbalové turnaje, netradiční olympiády v olomouckých mateřských školách, hokejové kempy pro děti, 

triatlonové, duatlonové závody 
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Tradiční a mezinárodní akce v Olomouci
Memoriál Pavla Romana

Mezinárodní krasobruslařský závod v tancích na ledě pro všechny věkové kategorie závodníků – pro seniory, juniory, 

žáky i mladší žáky. Závod pořádá z pověření Českého krasobruslařského svazu krasobruslařský klub FSC Olomouc 

(Figure Skating Club Olomouc) a soutěží se podle mezinárodních krasobruslařských pravidel I. S. U. Memoriál Pavla 

Romana je akcí s obrovskou tradicí. První ročník se konal v roce 1968 pod názvem „Pohár 17. listopadu“. Od roku 

1992 je závod pojmenován „Memoriál Pavla Romana“. Přerušení tradice nastalo jen v  letech 1997 až 1999, a  to 

z důvodu povodní, které neušetřily ani zimní stadion.  Svou mezinárodní kariéru zde začínala většina českých repre-

zentantů a také mnoho vynikajících světových závodníků, pozdějších medailistů ME a MS. Byli to například sourozenci 

Beckovi z Rakouska, vynikající fi nský taneční pár Rahkamo – Koko nebo Italka Barbara Fusar Poli. Závod podporuje 

pravidelně svou účastí i paní Eva Graham Romanová, čestná občanka města Olomouce.  Memoriálu Pavla Romana se 

obvykle účastní přes čtyřicet tanečních párů z celého světa. Již tradičně je tato významná sportovní událost na zimním 

stadionu ukončena velkou exhibicí vítězů a hostů.

Hanácká laťka

V České republice existuje řada atraktivních mítinků ve skoku vysokém, které se za účasti světové elity pořádají pře-

devším pod střechou během zimních měsíců. Patří mezi ně například Hustopečské skákání, Beskydská,Valašská laťka 

nebo Čejkovická laťka. Od roku 2006 se k těmto podnikům přidala netradičním způsobem Hanácká laťka. Pořadatelé 

ji ovšem situovali na historické olomoucké Horní náměstí a pojali ji jako skokanskou exhibici na konci letní sezony. 

V průběhu minulých ročníků se před radnicí vystřídala celá řada atletů, v několika případech si disciplínu vyzkoušeli 

i zástupci jiných sportů. Fotbalista Tomáš Kalas, cyklista Alois Kaňkovský, desetibojař Tomáš Dvořák, volejbalistky Mo-

nika Dedíková, Veronika Gregorová nebo házenkářka Anna GebreSelassie.

Přestože se jedná o exhibici v unikátním, ovšem netradičním prostředí, není na Horním náměstí nouze o kvalitní 

výkony. Rekordmanem Hanácké laťky je český olympionik Jaroslav Bába, který v roce 2011 překonal laťku ve výšce 

228 centimetrů. Bronzový medailista z olympiády v Aténách je pravidelným hostem závodu, který je vypsaný i ve všech 

mládežnických kategoriích.

Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let 

Zaplněné ochozy zrekonstruovaného Androva stadionu sledovaly v  roce 2015 zápasy evropského šampionátu 

do 21 let. V Olomouci o body bojovali fotbalisté Itálie, Švédska, Anglie, Portugalska a Německa. Olomouc mistrovství 

pořádala společně s Prahou a Uherským Hradištěm a dokázala, že je schopná hostit vrcholnou akci té nejvyšší úrov-

ně. Zvládla nápor fanoušků i přísné požadavky hlavní řídící organizace evropského fotbalu UEFA.

Velkou přidanou hodnotou do následujících let je moderní stadion splňující veškeré požadavky pro pořádání velkých 

akcí na reprezentační úrovni. Rekonstrukce Androva stadionu byla realizována podle návrhu architektů Staška Žera-

vy a Miroslava Procházky nákladem osmdesáti milionů korun. Šedesáti miliony úpravu areálu podpořil stát, radnice 

na rekonstrukci přispěla částkou sedm a půl milionu korun. Dnes má Olomouc k dispozici stadion evropských para-

metrů, což ocenilo také vedení Fotbalové asociace České republiky. Krátce po skončení evropského šampionátu de-

klarovalo zájem pořádat na Andrově stadionu další reprezentační zápasy, včetně kvalifi kačních duelů národního týmu.

ITS Cup

Ženský tenisový turnaj okruhu ITF (International Tennis Federation) probíhá od roku 2009 na antukových dvorcích 

Centra zdraví a sportu Omega. V minulých letech si podnik získal dobré jméno a našel své pevné místo v tenisovém 

kalendáři. Pořadatelé se při sestavování startovní listiny snaží maximálně podporovat nadějné české hráčky, které mají 

možnost získat cenné body do žebříčku WTA (Woman´s Tennis Association) a pracovat na svém postupu ve světovém 

pořadí. Příkladem z minulých let může být Denisa Allertová, Karolína Plíšková či Barbora Strýcová, které se na turnaji 

představily. I díky bodům z Olomouce se Allertová dostala do světové stovky a Plíšková dokonce mezi nejlepších de-

set světových tenistek.
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Vedle samotných aktérek turnaj navštěvují také velké tenisové osobnosti. Svoji dceru přijel podpořit Marián Vajda, 

kouč mužské světové jedničky Novaka Djokoviče nebo wimbledonská vítězka z  roku 1998 Jana Novotná. V  po-

zici trenérky přivedla v  roce 2015 Barboru Krejčíkovou k  prvnímu celkovému vítězství na  okruhu turnajů s  dotací 

50.000 dolarů. 

Olomoucký půlmaraton

Oblíbený maratonský závod, který se běží v ulicích města. První ročník se pořádal 26. června 2010 a na startu bylo 

1850 běžců. Už od prvního ročníku se závody konají podle pravidel Mezinárodní asociace IAAF, což znamená, že se 

běží na mezinárodně homologované trati a probíhají dopingové kontroly. Start a cíl je vždy na Horním náměstí. Každo-

ročně lze na trati pozorovat silnou mezinárodní konkurenci vytrvalců z celého světa.

První ročník v roce 2010 vyhrál Joseph Maregu z Keni a etiopská vytrvalkyně Asnakeh Mengitsuová. Největší půl-

maraton na Moravě se postupem času neustále rozšiřuje a je mezi atlety velmi populární. V roce 2015 se jej zúčastni-

lo 8 000 běžců a v hlavním závodě celkem 5 500 běžců.

Od roku 2015 je Mattoni 1/2Maraton Olomouc také držitelem zlaté známky mezinárodní atletické asociace IAAF, 

která oceňuje organizátorskou kvalitu. Součástí podniku je charitativní běh, vedle hlavního závodu pro jednotlivce 

pořadatelé vypisují závody čtyřčlenné nebo dvoučlenné štafety i rodinný běh. Atlety opakovaně na start láká strhující 

atmosféra, celou trasu tradičně lemují davy diváků a také nádherné kulisy barokní Olomouce.

e) analyzujte a vysvětlete návratnost investic 

z využívání občanských zařízení (sbírky, prodejní reklamní 

prostory, jiné příjmy, atd.)

Reklamní plochy na sportovištích využívají sportovní kluby a organizace, získané prostředky pomáhají klubům při se-

stavování rozpočtu. Dalším příjmem klubů mohou být členské příspěvky, sbírky na sportovní vybavení atd.

Vstupné a fi nance za pronájmy do sportovních zařízení v majetku města je vraceno zpět do provozu, což ve výsledku 

zlevňuje konečné vstupné. Navíc je nutno ještě provoz takovýchto zařízení dotovat přímo z rozpočtu. Tím dosahujeme 

lepší přístupnost ke sportovním aktivitám všem obyvatelům našeho města. 

Můžeme předpokládat, že získaný titul Evropské město sportu může pomoci k přímým investicím do sportu z podni-

katelského prostředí (sponzorské dary), také může pomoci při čerpání fi nančních prostředků z rozpočtu samosprávy, 

ministerstev, kraje, státu… Předpokládáme, že se zvýší zájem o  město z  pohledu cestovního ruchu, který přinese 

podnikatelům další prostředky (restaurace, hotely, obchody), což je prokazatelně ověřeno zvýšenými tržbami v období 

olomouckého ½ maratonu. 

Statutární město Olomouc také fi nančně přispívá na charitativní sportovní akce jako jsou například: 

Na kole dětem – sportovní projekt na pomoc onkologicky nemocných dětí, 

Peace Run – nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit 

atmosféru přátelství, míru, porozumění 
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5. opatření na podporu zdraví 

a integrace prostřednictvím sportu 

ve všech společenských třídách
a) existují zvláštní programy péče o zfraví pro každého, 

které souvisejí se sportem?

V oblasti podpory zdraví a integrace všech sociálních skupin prostřednictvím sportu město úzce spolupracuje s Uni-

verzitou Palackého v Olomouci, fakultou tělesné kultury, která připravuje absolventy pro tělesnou výchovu ve všech 

věkových kategoriích. Poznatky o  sportu zdravotně postižených jsou ve  městě Olomouci předkládány studentům 

na Fakultě Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se tomuto oboru věnují v rámci studia Aplikovaných 

pohybových aktivit. 

Město ve spolupráci se základními 

školami realizuje programy:

Výuka plavání žáků základních a mateř-

ských škol 

Výuka bruslení žáků základních a mateř-

ských škol 

Kampaně:

Moravia sport expo – tradiční vele-

trh sportu, který je největším sportov-

ním veletrhem na  Moravě. Veletrh láká 

nejen sportovní nadšence, ale přede-

vším širokou veřejnost včetně rodin 

s  dětmi.   Návštěvníkům nabízí bohatý 

doprovodný program i  zajímavé prezen-

tace sportů, autogramiády populárních 

sportovců.  Malí, ale i  velcí návštěvníci 

veletrhu vítají možnost zapojit se do dění 

prostřednictvím interaktivních programů, 

mohou si vyzkoušet různé druhy spor-

tů či ukázek aktivit v  lanovém centru 

na venkovních plochách u pavilonu A.

Podělíme se s vámi o led – propagace a co nejlepší informovanost veřejnosti o bruslení na olomouckém zimním 

stadionu.

Do práce na kole 2016 – aktivní dojíždění do práce na kole.

Evropský kongres aplikovaných pohybových aktivit (EUCAPA) – cílem je porovnat přístupy v  jednotlivých 

evropských zemích a zamyslet se nad správným směřováním oboru. I proto je také použit ofi ciální název APA Road, 

inspirovaný kapelou The Beatles, který se dá volně přeložit jako APA na rozcestí. 

Přihlášeno je na  150 účastníků nejen z  Evropy. Odborníci na  aplikované pohybové aktivity se scházejí na  ev-

ropském kongresu každé dva roky už od roku 1986. Do České republiky se tato významná oborová událost vrací 

po  deseti letech, tehdy ji také hostila domácí kolébka této disciplíny, tedy fakulta tělesné kultury. Zastřešující or-

ganizací je v  současnosti Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit. Více informací o  kongresu najdete 

na www.eucapa.upol.cz. 

b) existují zvláštní příležitosti pro různé věkové skupiny 

provozovat sport? Kdo tyto příležitosti nabízí?

Cílová skupina senioři

Akce pro seniory v rámci činnosti Sokolských jednot a sportovních klubů působících v místních částech Olomouce. 

Jedná se zejména o cvičení pro seniory, turistika, NordicWalking, šachy…
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Cílová skupina děti do 4 roků

Plavání batolat Delfínek na plaveckém stadionu v Olomouci, plavání pro rodiče s dětmi v Aquaparku Olomouc

Fotbalové, hokejové, atletické přípravky

Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní i školní děti v Tělovýchovné jednotě RADOST Olomouc a v TJ Mládí Olomouc

Cílová skupina občané ze zdravotním po-

stižením

V  rámci projektů jsou mimo jiné pořádány 

tyto akce: 

Charitativní běhy – Barvám neutečeš, Peace run, 

Avon běh

Celoroční soutěž o pohár České hiporehabilitační 

společnosti

Handicap Rally

Na kole dětem – sportovní projekt na podporu 

onkologicky nemocných dětí

Olomoucká koloběžkiáda

Mistrovství České republiky v paravoltiži 

Letní tábor s hiporehabilitací 

Jeden běh nestačí 

Okolo měst

Štafeta na vozíku

Uspořádání turnaje neslyšících ve squashi a uspo-

řádání turnaje neslyšících v bowlingu

c) existují sportovní kurzy pro osoby se specifi ckým 

sociálním pozadím nebo handicapy?
Sportovní kurzy na území Statutárního města Olomouce jsou otevřené a dostupné široké veřejnosti. APA VČAS pořádá 

soutěžní akce jedinečného druhu, kde spolu mohou změřit síly osoby s různým druhem postižení a osoby bez postižení.

Statutární město Olomouc proto od  roku 2001 realizuje projekt Bezbariérová Olomouc, jehož hlavním cílem je 

usnadnění života ve městě hlavně pro vozíčkáře, nevidomé a neslyšící osoby. Sportovní kluby připravují jednorázové 

sportovní akce a  také průběžné tréninky v  rámci činnosti jednotlivých sportovních klubů. Tyto kluby jsou rozděleny 

podle typu zdravotního postižení osob, o něž se starají. Například SK Sigma Olomouc MŽ a SK UP JUDO ZP pro 

osoby se zrakovým postižením, SK TPS Olomouc pro handicapované, SK Skivelo Olomouc pro neslyšící, spolek Trend 

vozíčkářů atd… 

APA VČaS je v se věnuje vytváření sportovních příležitosti pro osoby s  tělesným postižením. Jedná se o Boccia 

(sportovní hra pro osoby s těžkými formami tělesného postižení), Atletika pro osoby s tělesným postižením, Paravoltiž, 

Plavání pro osoby s tělesným postižením, Sledge hokej (hokej pro vozíčkáře), Monoski (lyžování tělesně postižených)

d) existují iniciativy podporující integraci prostřednictvím sportu?
Národnostní menšiny v našem městě nejsou tak početně zastoupeny a problém s jejich diskriminací u nás neexistuje. 

Tito spoluobčané se zapojují do sportovní činnosti a pohybových aktivit v rámci sportovních klubů a sokolských jednot, 

které úzce spolupracují s městem. 

Zdravotně handicapovaní spoluobčané mají prakticky tutéž možnost, pokud to sportovní náplň dané organizace umožňuje.

Mimo to v našem městě působí tyto organizace, které se sportem handicapovaných přímo zabývají:

APA VČAS, SK Skivelo neslyšících, Spolek TREND vozíčkářů, Oddíl nevidomých (showdown) při SK Sigma Olo-

mouc a SOHO sledge hockey team. 

Podpora integrace handicapovaných sportovců do společnosti

Olomoucká koloběžkiáda – podpora Oblastní Unie neslyšících v Olomouci. Výtěžek akce podporuje letní tábor pro 

děti se sluchovým handicapem

Handicap Rally – olomoucké rodiny si mohou utvořit vlastní rodinný tým společně s některým z handicapovaných přá-

tel. Poté společně soutěží v celé řadě připravených zábavných disciplín.

Jeden běh nestačí – Uspořádání veřejného běhu pro rodiny s dětmi a osoby se zrakovým a tělesným postižením

Okolo měst – Uspořádání vyjížďky postižených a zdravých na kolech, handbiku a in-linech okolo Olomouce

Štafeta na vozíku – Uspořádání štafetového závodu handicapovaných společně se zdravými v rámci Olomouckého 

1/2 maratonu 
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Dobrovolnictví

Sportovní a tělovýchovné spolky v  Olomouci jsou tradiční základnou dobrovolné tělovýchovy a sportu. Na jejich chodu 

se každodenně podílejí desítky dobrovolných pracovníků (trenéři, cvičitelé, rozhodčí a funkcionáři). 

e) existují vzdělávací příležitosti pro školení koučů a instruktorů?

Vzdělávací kurzy pro trenéry a  instruktory zajišťuje pro zájemce o  trenérskou kvalifi kaci některé sportovních klubů 

a sdružení. Zájemci o trenérskou kvalifi kaci také mohou využít kurzy, které pořádají národní sportovní svazy, federace 

a asociace. V rámci FTK UP Olomouc je k dispozici obor Trenérství, Management volného času a rekreace atd. Fakul-

ta rovněž pořádá řadu kongresů, seminářů a kurzů věnovaných této tématice. 

f) jak město podporuje fair play?

V rámci fair play jsou při pořádání sportovních aktivit v Olomouci zaručeny stejné podmínky pro všechny soutěžící 

a také se důsledně dbá na dodržování sportovních pravidel. 

Mezi tradiční akce města, v souvislosti s fair play, patří i oceňování nejlepších sportovců města Olomouce. Prestižní 

ocenění přebírají nejlepší jednotlivci i kolektivy, tělesně postižení sportovci, nejlepší trenéři, ale je i udělována cena 

za fair play.

g) specifi kujte další opatření, která obec navrhuje k podpoře zdraví 

a integrace prostřednictvím sportu, a to na rok, ve kterém bude 

kandidatura platná a na období během kandidatury 

V roce 2017 má Statutární město město Olomouc tyto cíle v podpoře sportu:

Navýšit prostředky na činnost mládeže v grantové oblasti Sport

Olomouc bude v roce 2017 spolupořádat akci Gigatlon 2017, jedná se o první akci svého druhu na Moravě. První Gi-

gatlon v ČR byl uspořádán v roce 2016 v Lipně nad Vltavou. 

Rozvíjet síť cyklostezek na území města.

V roce 2017 bude sdružovat pět desítek nejnadanějších mladých fotbalistů z Olomouce a okolí nová Regionální fot-

balová akademie 

Pokračovat ve výstavbě hřišť při základních školách a sídlištních sportovišť 

Rozvíjet koncepci sportu pro cílovou skupinu hendikepovaných sportovců, rozšířit nabídku sportů

Uspořádat sportovní akci pro sociálně vyloučené
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6. sport a pohybové aktivity obyvatel města
a) registrovaní sportovci

Regionální sdružení České Unie Sportu (dříve Český svaz tělesné výchovy)

Posláním RS ČUS Olomouc je podporovat sport a tělesnou výchovu, zastupovat a hájit práva a potřeby sdružených 

subjektů, poskytovat jim služby a servis v oblasti ekonomické, legislativní, metodické, organizační a informační. Jako 

střešní sdružení v regionu zajišťuje potřebnou platformu pro spolupráci se spolky, státní a veřejnou správou, instituce-

mi a dalšími spolupracujícími organizacemi a subjekty. Tato organizace sdružuje celkem 75 jednot a sportovních klubů 

15 319 členů (11 698 dospělých a 3 621 mládeže).

Česká obec sokolská 

Česká obec sokolská má na území města Olomouce svoji župu. V ní je celkem 10 Sokolských jednot, specializova-

ných na určité druhy sportu (oddíl zápasu, oddíl trampolín, malá kopaná…) a několik oddílů všeobecně tělovýchov-

ného zaměření. Celkem je v  Sokole sdruženo 2 107 osob (1 524 dospělých a 583 mládeže). Cílem činnosti ČOS je 

přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší občanské společnosti prostřednictvím tělesné výchovy 

a sportu.

Klub českých turistů – KČT

Pečuje ve městě Olomouci o rozvoj turistiky a zároveň zabezpečuje značení turistických cest v okolí Olomouce ale 

i v regionu celého kraje. V této organizaci se sdružuje v Olomouci 173 členů (112 dospělých a 61 mládežníků).

Ústřední Auto-moto klub ČR (ÚAMK ČR)

Je samostatným a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus. Je pokračovatelem činnosti Autoklubu 

republiky Československé, který byl založen již v roce l904. Sdružuje členy nebo sám vytváří federace, svazy, asociace 

a kluby.

Mezi nejvýznamnější subjekty, sdružené v této organizaci a působící v Olomouci patří: 

AMK Bike Racing Team Olomouc a  AMK Biketrial klub Olomouc, tyto organizace čítají dohromady 116 členů 

(75 mládežníků a 31 dospělých).

Svaz malého fotbalu Olomouc

Fenomén olomouckého sportu, kdy na venkovních hřištích po celé Olomouci soutěží mezi sebou 164 oddílů ve čty-

řech ligách (a podskupinách), což zahrnuje v současné době hráčskou základnu v počtu 2740 sportovců.

Mimo tyto nejvýznamnější sportovní svazy působí ve městě Olomouci celá řada dalších sportovních organizací, je-

jichž členové jsou registrováni v jiných zastřešujících svazech a asociacích.

Z  uvedených informací vyplývá, že ve  městě Olomouci je zaregistrováno v  různých sportovních 

asociacích a svazech bezmála 23 000 sportovců všech věkových kategorií.

V současné době se rozbíhá celostátní registr asociací, svazů a sportovních organizací, ze kterého bude v budoucnu 

možno čerpat detailní informace o počtech a složení jednotlivých klubů a jednot. My jsem čerpali z podkladů statutár-

ních zástupců výše uvedených svazů, působících v našem regionu.
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b) pohybově aktivní občané

Město Olomouc pořádáním a podporou nejrůznějších sportovních akcí propaguje zdravý pohyb a aktivní využití vol-

ného času. Radnice se rozhodla zjistit, jaký má její snaha reálný dopad a ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury 

a sportu Univerzity Palackého v průzkumu mezi občany zjišťovala počty sportujících obyvatel. Oslovené nebyly pouze 

sportovní kluby, ale i  všechny volnočasová sdružení, zájmové kroužky, Sokol a další spolky, které se věnují, byť jen 

okrajově, pohybovým aktivitám. Zajímavé bylo také zjišťování podílu aktivně sportujících obyvatel v jednotlivých měst-

ských částech. Podle očekávání byl nejvýraznější podíl v  lokalitách sídlišť, kde bydlí mladší generace, ovšem také 

centrum města se starší skladbou obyvatelstva vykazovalo místy až šedesáti procentní podíl sportující populace z cel-

kového počtu občanů.

Níže uvedené grafy znázorňují podíl aktivně sportujících obyvatel města v jeho jednotlivých městských částech:

Zajímavý průzkum, jehož součástí bylo město Olomouc, zpracovala mezinárodní síť odborníků IPEN. Ti mapovali pod-

mínky pro pohyb v okolí místa bydliště a monitorovali pohybovou aktivitu téměř sedmi tisíc lidí ve čtrnácti městech v de-

seti zemích. Zapojenými místy byly například belgický Gent, kolumbijská Bogota, dánský Aarhus nebo Stoke-on-Trent 

ve  Velké Británii. V  průměru účastníci napříč všemi čtrnácti městy realizovali denně 37 minut středně zatěžující až 

intenzivní pohybové aktivity, což odpovídá rychlé chůzi. Nejvyšší denní průměrnou dobu pohybové aktivity, 50,1 minuty, 

vědci naměřili ve Wellingtonu, naopak nejnižší vykázali obyvatelé amerického Baltimoru, pouze 29,2 minuty. V Olomou-

ci, jako zástupci českých měst, byla zjištěna druhá nejvyšší hodnota – 47,1 minuty denně, převažuje aktivní transport 

do práce, chůze a cyklistika. Studie , kterou zveřejnil prestižní medicinský časopis The Lancet, potvrdila kladný vztah 

obyvatel města ke zdravému životnímu stylu.
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c) vysvětlete doplňující opatření, která navrhuje obec 

k podpoře sportu napříč všemi segmenty populace

Kandidatura Olomouce na Evropské město sportu zapadá do městské koncepce rozvoje sportu, která si klade za cíl 

přivést k aktivnímu využití volného času maximální část populace. V rámci této koncepce bylo vybudováno například 

plavecké centrum Delfínek. Je určené pro nejmenší děti a rodiče. Pod dohledem odborníků se mládež v neútlejším 

věku naučí plavat. Dopravní výchově se zase věnuje Centrum Semafor, kde se mládež učí jezdit na kole dle pravidel 

silničního provozu. Na výuku ly-

žování se orientují pořadatelé 

tradiční akce Rok s  pohybem. 

Pořadatelé tohoto podniku, 

kteří pro děti připravují příměst-

ské lyžařské kurzy, opakova-

ně podporuje město ze svého 

rozpočtu. Jen v  loňském roce 

prošlo centrem Delfínek přes 

tři stovky dětí a  jejich rodičů. 

V  Centru Semafor se naučilo 

jezdit na kole téměř pět stovek 

dětí a  lyžařský kurz absolvova-

ly děti z  jedenácti základních 

škol na území města. Základům 

sjezdového lyžování se naučilo 

necelých sedm stovek školáků.

Město Olomouc podporuje 

kampaně jednotlivých sportov-

ník klubů. Úspěšná je například 

fotbalová akce Sigma na  síd-

lišti. Hráči během ní trénují 

na  otevřených hřištích v  růz-

ných městských částech a tím-

to způsobem propagují sport a zdravý pohyb. Ve spolupráci se sociálním odporem magistrátu jsou pořádány sportovní 

a turistické akce pro seniory, které jsou pokaždé kapacitně zcela naplněny. Ve všech těchto akcích bude město pokra-

čovat během kandidatury, řadu podniků rozšíří o nové nabídky.

d) podpora dobrovolné účasti

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí každé velké sportovní akce. Obvykle jim organizátoři poskytují stravu a pití na celý 

den, jednotnou uniformu a  také volné vstupy na vybrané akce či utkání. Největší počet dobrovolníků spolupracuje 

dlouhodobě s hokejovým HC Olomouc a fotbalovým SK Sigma Olomouc a Olomouckým půlmaratónem. V loňském 

roce se aktivisté výrazně podíleli při organizaci zápasů fotbalového mistrovství Evropy do 21 let.

Zájemci se obvykle rekrutují zejména z řad studentů, kteří chtějí nasát atmosféru velkého turnaje z odlišného úhlu 

pohledu. V Olomouci při sportovních podnicích pomáhají především studenti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palac-

kého, ale také žáci posledních ročníků středních škol.

Přes dvě stovky dobrovolníků pomáhaly zabezpečit Hry V. letní olympiády dětí a mládeže, jejichž centrem byla Olo-

mouc v roce 2011. Vedení města všechny tyto aktivity podporuje nejen fi nancemi. Pořadatelům dává k dispozici po-

třebné zázemí ve  svých objektech, nad akcemi přebírá záštitu. Řadu akcí přitom členové městské rady podporují 

osobní aktivní účastí.

Město Olomouc tradičně spolupracuje s místními dobrovolnickými organizacemi. Podporuje například Olomoucké 

dobrovolnické centrum Jika nebo Charitu Olomouc. Členové těchto organizací se v rámci své náplně účastní sportov-

ních akcí a toto spojení funguje k oboustranné spokojenosti.
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7. Komunikační plán města 

na podporu žádosti 
a) komunikační plán
Aktivity před podáním přihlášky

Vytvoření loga Olomouc – kandidát na evropské město sportu 2017 a   Olomouc – evropské město sportu 2017. 

Navazovat bude vytvoření speciální sekce v rámci webových stránek města www.olomouc.eu, jež bude podporovat 

kandidaturu města a obsahovat informace o veškerém souvisejícím dění. V rámci podpory kandidatury města na EMS 

bude pořízena písemná podpora význačných sportovních osobností nebo sportovních legend, která bude zakompono-

vána do komunikačních aktivit spojených s kandidaturou.

Kampaň pro sportovní veřejnost

V případě akceptování přihlášky Olomouce ze strany ACES budou v období červenec – říjen 2016 informováni zá-

stupci sportovních organizací o kandidatuře města na titul EMS. O snaze Olomouce získat titul EMS 2017 bude nejen 

jejich prostřednictvím informována též sportovní veřejnost (vizuály kandidát EMS 2017 na sportovištích, v klubových 

zpravodajích, bannery pro webové stránky sportovních klubů a zařízení apod.).

V případě získání titulu EMS 2017 bude od listopadu 2016 probíhat informování sportovní veřejnosti o této skuteč-

nosti obdobným způsobem.

Sportoviště na území města budou od listopadu 2016 vybavována PVC bannery či tabulemi s vizuálem EMS 2017 

pro jednoznačnou identifi kaci města s titulem EMS 2017.

Sportovní akce probíhající v rámci EMS budou podpořeny věcnými cenami s logem Olomouc – EMS 2017 a účastí 

vedení města při předávání cen vítězům.

Kampaň pro širokou veřejnost

V rámci komunikační kampaně bude vytvořena speciální tištěná publikace „Olomouc – Evropské město sportu 2017“, 

která přinese občanům a návštěvníkům Olomouce ucelený přehled o většině sportovních organizací ve městě, jejich 

činnosti, o pravidelně konaných významných sportovních akcích atd. Distribuční síť bude zahrnovat především spor-

toviště, školy, turistická informační centra a další vhodné lokality. Publikace bude šířena také v elektronické podobě.

Online komunikační kanály budou zahrnovat především nové tematické webové stránky Evropské město sportu 

2017, které budou podrobným zdrojem informací jak o samotném projektu, tak o aktuálních akcích. Na tento speciální 

web budou odkazovat bannery s vizuálem EMS 2017 poskytnuté správcům webových stránek sportovišť, škol, ale 

také ubytovacích zařízení apod.
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Ve vizuálním stylu EMS 2017 budou upraveny facebookové profi ly města (Statutární město Olomouc, Informační 

centrum Olomouc), možná je též alternativa zřízení speciálního profi lu pouze pro EMS 2017. Prostřednictvím těchto 

profi lů bude šířen aktuální obsah k programu EMS.

V rámci širší propagace titulu EMS 2017 bude využito PR článků a bannerových kampaní ve vybraných online mé-

diích se sportovním, turistickým, ale i obecnějším zaměřením.

Outdoorová kampaň bude zpočátku zahrnovat především CLV a vitríny vlastněné městem. Na těchto plochách bu-

dou vylepeny vizuály ke kandidatuře Olomouce na EMS 2017 a následně – v případě úspěšného získání titulu – také 

vizuál EMS 2017. V průběhu roku 2017 budou plochy využity ke zveřejňování programů sportovních aktivit pod hlavič-

kou EMS.

V  rámci kampaně je počítáno 

se zapojením komerčních re-

klamních ploch – především bill-

boardů a CLV. V období po podá-

ní přihlášky bude nasazen vizuál 

Kandidát EMS 2017 primárně 

v  Olomouci a  jejím okolí, v  při-

měřené míře také po  území ČR. 

V  případně úspěšného udělení 

titulu bude cca od listopadu 2016 

následovat kampaň Olomouc – 

EMS 2017 v Olomouci a v masiv-

nější míře v celé ČR.

Ke  komunikaci budou rov-

něž využity plakátovací plochy 

ve městě. V období listopad–pro-

sinec 2016 budou vylepeny im-

age vizuály EMS 2017, v průběhu 

roku 2017 pak budou plakáty 

pod hlavičkou EMS 2017 pro-

pagovat dílčích aktivity projektu 

v daném období. Stejným způso-

bem budou využity dostupné re-

klamní plochy v obchodních centrech a veřejných institucích, na hlavním nádraží atd.

Vizuál EMS 2017 bude aplikován v síti olomoucké MHD. Kromě standardních výlepových ploch ve vozidlech bude 

využito také atypických možností brandingu pro zvýšení celkového efektu (např. obrandování sedaček, využití součástí 

vozidel pro simulaci sportů, případně celoplošný polep vozu apod.).

Komunikační kampaň bude podpořena výrobou propagačních předmětů s úzkým vztahem ke sportovní tematice 

s aplikací loga EMS 2017, zvažovány jsou také sportovní oděvy a doplňky opatřené logem. Distribuce předmětů bude 

probíhat prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu a dalších propagačních aktivit města či během sportovních akcí. 

Část předmětů poslouží jako ceny pro účastníky a vítěze sportovních utkání.

Při propagaci projektu Evropské město sportu 2017 počítáme se silným zapojením regionálních médií (TV a roz-

hlasové stanice, informační portály) na bázi mediálního partnerství. Samotné zpravodajství by měly doplnit spoty EMS 

2017, tematické pořady (články), rozhovory se sportovci, vědomostní soutěže apod. Město bude v případě získání titulu 

EMS 2017 usilovat rovněž o mediální partnerství s některými celoplošnými stanicemi a periodiky.

b) využití ICT (informačních technologií) k podpoře kandidatury 

Statutární město Olomouc pro svoji kandidaturu na Evropské město sportu 2017 vytvoří nové speciální webové strán-

ky, které budou prezentovat město jako centrum sportu (sportovního dění). Bude zde interaktivní kalendář pro pre-

zentaci sportovních akcí ve městě, aktuální informace ke kandidatuře města, informace o sportovních zařízeních a vý-

znamných sportovních klubech sídlících ve městě. 

Dále pak k budou k prezentaci využity ofi ciální webové stránky města Olomouce na adrese www.olomouc.eu a tu-

ristický portál http://tourism.olomouc.eu, kde se již zveřejňují všechny sportovní akce a následně budou i  všechny 

tiskové zprávy ohledně postupu připrav kandidatury. Na těchto stránkách bude na viditelném místě také logo kandida-

tury, které bude odkazovat na speciální webové stránky. 

K propagaci kandidatury bude využito i sociálních sítí, zejména pak městského profi lu a profi lu Informačního centra 

Olomouc na sociální síti Facebook.
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8. Úloha Rady města Olomouce 

v oblasti sportu 
RMO, jako druhý nejvyšší exekutivní orgán městské samosprávy, hraje ve městě Olomouci důležitou roli ve vytyčování 

směru, cílů a obsahové náplně v  této oblasti. Základním dokumentem pro aktuální volební období (2014–2018) je 

Programové prohlášení RMO. 

RMO pro stávající období v preambuli Programového prohlášení vytyčuje jako cíl: „…vytvářet podmínky pro spoko-

jený život našich spoluobčanů.“ Vedení města chce v rámci své komunální politiky podporovat především „zpřístupnění 

školních hřišť veřejnosti a výstavbu další dětských hřišť a venkovních sportovišť pro dospělé (workout parky)“.

V  programovém prohlášení se Rada města Olomouce rovněž zavazuje zajistit pravidelnou a  efektivní grantovou 

podporu organizacím působícím v oblastech sportu, kultury, volného času dětí a mládeže i dobrovolným hasičům.

V tomto volebním období je v souvislosti s vrcholovým sportem a  pohybovými aktivitami občanů ze strany Rady 

města Olomouce usilováno o dořešení majetkoprávních vztahů k zařízením a pozemkům nutných k řádnému chodu 

zimního stadionu, jež by mělo vést k následné nezbytné opravě zimního stadionu. 

a) existují konkrétní dohody s některými pobočkami FESI (evropská 

asociace sportovního zboží , Mezinárodní šachovou federací ( FIDE), 

evropskou MSP nebo asociací Pantalon International Club nebo 

existuje místní skupina podporující tyto subjekty?

Statutární město Olomouc nemá v současnosti zastoupení ve výše jmenovaných organizacích. Ve městě jsou prodejny sportov-

ních řetězců jako jsou například Sportisimo, Decathlon, atd… Tyto řetězce se občas podílejí na fi nancování akcí mezinárodního, 

národního i oblastního významu. Jednotlivé vrcholové kluby mají reklamní smlouvy se světovými výrobci sportovního vybavení. 

b) vysvětlete, jak kandidatura podporuje dohody na podporu sportu 

s místními, regionálními nebo národními aktéry v oblasti sportovního 

zboží, sportovními federacemi nebo jinými subjekty 

Pod hlavičkou města sportu se budou v příštím roce konat různé mezinárodní závody a závody na republikové, krajské 

a oblastní úrovni. Již nyní projevili zájem někteří pořadatelé sportovních akcí o uspořádání akcí ve městě – například 

Gigathlon 2017. Další akce plánují sportovní kluby ve spolupráci se sportovními svazy.
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9. Profi l a možné činnosti 

jako Evropské město sportu
a)  vysvětlete úlohu sportu ve vašem městě pro dosáhnutí pěti hlvních 

cílů manifestu aces europe (radost z pohybu, ochota dosáhnout cíle, 

smysl pro komunitu, učení se fair play, zlepšení zdraví)

RADOST Z POHYBU

Díky sportu se obyvatelé města Olomouce všech věkových kategorií se nepřímo naučí i spoustě cenných zkušeností, 

které využijí i v běžném životě jako je soustředění, vytrvalost, zodpovědnost, houževnatost.

Ve městě Olomouci existuje webová stránka Univerzity Palackého radost z pohybu http://radostzpohybu.cz/. Por-

tál Radost z  pohybu nabízí obyvatelům Olomouce novinky z  oblasti sportu a  sportovních kurzů, tipy na  cvičení či 

nejrůznější pohybové výzvy a prostřednictvím 

propojení s  online systémem Indares, také 

možnost srovnání tvé aktivity s  doporučení-

mi Světové zdravotnické organizace a  hlav-

ně tvými vrstevníky a ostatními uživateli. Pro 

začátek si mohou vyhodnotit svoji poslední 

procházku nebo projížďku na kole či bruslích 

– stačí do mapy naklikat absolvovanou trasu 

a  strávený čas a  dozvíš se, kolik kilometrů 

máš za sebou nebo kolik jsi spálil kalorií.

OCHOTA DOSÁHNOUT CÍLE

Cílem města je přitáhnout k  pravidelným 

sportovním aktivitám většinu obyvatel Olo-

mouce, zejména však děti a mládež – naučit 

je sportovat. Sportovat se učí ve škole v rám-

ci tělesné výchovy, dále v  různých kroužcích 

a  sportovních oddílech. Ochota dosáhnout 

cíle při sportu je mladé generací blízká, město 

připravuje podmínky a podporuje mládežnic-

ký sport v  takové míře, aby se do budoucna 

zvyšoval počet sportujících obyvatel města. 

SMYSL PRO KOMUNITU

Statutární město Olomouc patří k městům, kde byl sport tradiční zájmovou činností při práci a studiu. Ve sportovních 

klubech, při sportování, tréninku se potkávají lidé různého věku, vzdělání, sport spojuje lidí bez rozdílu rasy, vyznání, 

hendikepu. Díky programu ACES Europe věříme, že se ještě zvýší zájem obyvatel o sport a tím vzroste spolupráce 

sportovců v komunitách (sportovních klubech). 

UČENÍ SE FAIR PLAY

Vyznávat fair play znamená pro sportovce pochopit, že sport přináší radost i když člověk nezvítězí. Město Olomouc 

podporuje tento princip v každé soutěži konané na území města, i v každém sportovním klubu. Zejména mládeži jsou 

příkladem vrcholoví sportovci, kteří svými výkony a chováním při zápasech propagují soudržnost, zodpovědnost a ne-

zištnou pomoc.

ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ

Sport je v životě společnosti hraje důležitou úlohu. Rovnoměrný vývin tělesných a duševních schopností je předpokla-

dem nejen pro zdravý vývoj jednotlivců, ale i celé společnosti. Říká se, že sport je nejlevnější prevence zdraví. Jednot-

livce může chránit před různými závislostmi (alkohol, drogy, sociální sítě). Úkolem škol je v hodinách tělesné výchovy, 

v plavání, krasobruslení, různých sportovních kroužcích děti a mládež zbavit nezdravého způsobu života. Spot také 

pomáhá při zlepšení zdraví lidem po vážných chorobách, nehodách a také při zlepšení zdraví zdravotně postižených 

spoluobčanů. 
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b) jak vaše město/malé město vidí své sociální výhody 

jako Evropské město sportu? 

Podpora vrcholového i  rekreačního sportu patří mezi priority olomouckého Magistrátu. Vedení města bez ohledu 

na politické reprezentace opakovaně deklaruje ve svých programových prohlášeních podporu zdravého životního sty-

lu. Do tohoto plánu vhodně zapadá i kandidatura Olomouce na Evropské město sportu. Vedení městě se přesvědče-

no, že případné získání tohoto titulu příznivě ovlivní vnímání sportu mezi lidmi. Současně se odrazí v zájmu partnerů 

místních klubů, jejichž akce budou v příštím roce organizované pod hlavičkou ACES Europe. Radnice navíc předpo-

kládá, že ziskem titulu Evropské město sportu ještě více podpoří rozvoj cestovního ruchu a přitáhne do našeho krás-

ného města další turisty, kteří budou moci zažít pohostinnost i historickou krásu metropole hanáckého regionu.

c) jakými iniciativami a aktivitami bude chtít vaše město 

přispět práci ACES Europe? Poskytněte seznam městských 

kampaní s ohledem na kandidaturu.

Statutární město Olomouc vydá v případě získání titulu speciální tištěnou publikaci v níž budou uvedeny informace 

o ACES Europe, bude v ní zmapováno sportovní dění v daném roce v našem městě a další informace spojené s pohy-

bovými aktivitami a sportem v souvislosti se získáním titulu Evropské město sportu.

Město Olomouc společně s vybranými sportovními organizacemi uspořádá „sportovní burzu“, kdy zábavnou formou 

si budou moci děti základních a mateřských škol vyzkoušet různé druhy sportu a v případě, že se jim tento zalíbí, se 

budou moci u dané organizace zaregistrovat a věnovat se mu i nadále. Akce proběhne v rámci dne dětí na atletickém 

stadionu v Olomouci.

Město Olomouc uspořádá ve spolupráci s vybranými sportovními organizacemi akci s názvem “Dveře sportu doko-

řán“. Tato akce bude spočívat v tom, že v daný den budou veřejnosti zpřístupněny vybraná sportoviště a sportovní zaří-

zení, kde si veřejnost bude moci detailně prohlédnout zajímavé sportovní zázemí, jako např. strojní zařízení Aquaparku, 

plaveckého stadionu, útroby a zázemí Androva fotbalového stadionu atd.

Myšlenka ACES a titul Evropské město sportu bude propagováno i v rámci

dotačního systému města Olomouce, kdy všechny podpořené organizace budou smluvně zavázány propagovat logo 

Aces Europe společně s Logem Olomouc Evropské město sportu a to: na svých webových stránkách, na svém spor-

tovním zařízení, v rámci pořádání jednotlivých akcí, ve svých tiskovinách. 

Vybrané sportovní akce a soutěže budou v průběhu doby, kdy bude město Olomouc držitelem ocenění Evropské 

město sportu, oceňovány speciální cenou s logem ACES Europe a logem Olomouc EMS. Tyto ceny budou výhradně 

předávány představiteli nejužšího vedení města.

Statutární město Olomouc věnuje vítězům a oceňovaným v  rámci různých jednotlivých sportovních akcí dárkové 

a propagační předměty s Logem ACES Europe a logem Olomouc EMS.
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10. rozpis událostí/sportovních aktivit 
plánovaných na rok, kdy bude město 
držitelem titulu EMS

Leden 

Mezinárodní turnaj Scorpions Cup 2017 v taekwondo

Team Gym Junior, závody ve sportovní gymnastice

Mezinárodní mistrovství České republiky v jízdě na veslařském trenažéru

Únor

Mezinárodní mistrovství České republiky aka-

demiků ve stolním tenise jednotlivců

Juniorské mistrovství České republiky v šer-

mu kordem

Mezinárodní galavečer MMA a K1 v kickboxu

Florbalový souboj měst v hale Univerzity Palackého

Březen

Velká cena Olomouce a  46. ročník memoriálu 

Jana Opletala v plavání

Mistrovství České republiky seniorek ve volejbale

Nejlepší sportovec Olomouckého kraje, vy-

hlášení ankety (15. ročník)

Duben

Mistrovství České republiky družstev v plavá-

ní s ploutvemi

Freestyle Jam 8, Freestyle park Olomouc

Závody v Orientačním běhu Sobol 2017

Slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce 

Olomoucka

Květen

Mistrovství České republiky a fi nále extraligy družstev v minigolfu

Barvám neutečeš

Závod světového poháru v parkurovém skákání

Finálový turnaj extraligy v in-line hokeji

Červen

Olomoucký půlmaraton

Mistrovství České republiky ve freestyle bruslení

Tempish Night Skate, noční projížďky městem in-line

Velká cena Olomouce v altetice

Červenec

ITS Cup, mezinárodní tenisový turnaj žen

Světový pohár ve stolním tenise Czech Open World Tour

Šachové léto

Czech cycling tour, největší etapový závod na území České republiky

Srpen

Mezinárodní turnaj žen v házené o Pohár míru, Memoriál Evy Dostálové a Jana Gogola (60. ročník)

Mistrovství České republiky ve freestyle bruslení juniorů

Fotbalová Adidas Lion sport akademie

O pohár rektora Univerzity Palackého, mezinárodní turnaj ve volejbale žen (29. ročník)

Září

IAAF World Atletic Day

Hanácká laťka mezinárodní závod ve skoku do výšky na Horním náměstí

Cyklistická Cena fortu Radíkov MTB

Osmnáctý Letecký den na letišti v Neředíně
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Říjen

Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje

Pohár 17. listopadu v kanoistice

Bobr Cup, otevřené mistrovství republiky v extrémním závodu tříčlenných štafet

64. ročník Hanáckého slalomu v kanoistice

Listopad

XVII. ročník turnaje mládeže v judu

Basketbalová Adidas akademie

XXIII. ročník mezinárodního krasobruslařského závodu Memoriál Pavla Romana

Prosinec

Winter Run Olomouc alletů

GCF MMA Cage Fight Olomouc v thaiboxu

Mistrovství České republiky jednotlivců v bowlingu

Seriál lyžařských závodů v Hlubočkách City rodina

Vrcholné dlouhodobé soutěže v průběhu sportovní sezony

Extraliga ledního hokeje – HC Olomouc

Interliga házené žen – DHK Zora Olomouc

Extraliga volejbalu žen SK UP Olomouc

Extraliga in-line hokeje – IHC Tempish Olomouc

Extraliga baseballu – Skokani Olomouc

Extraliga fl orbalu žen – FBS Olomouc 

Extraliga vodního póla – SK UP Olomouc

Fotbalová národní liga – SK Sigma Olomouc

Basketbalová liga – Basketbal Olomouc, SK UP Olomouc

Liga mužů ragby – RC Olomouc

Univerzitní sport
Vysokoškolskými sportovními aktivitami, které reprezentují Univerzitu Palackého i samotné centrum regionu, se zabý-

vá Sportovní klub Univerzity Palackého Olomouc (SK UP Olomouc). Založený byl již v roce 1950 a od té doby sbírá 

úspěchy v soutěžích doma i  v  zahraničí. Zastřešuje osmnáct oddílů všech věkových kategorií. Aerobik, badminton, 

basketbal, házenou, horolezectví, judo, kanoistiku, lyžování, orientační běh, plavání, pozemní hokej, rekreační sport, 

sebeobranu, sportovní gymnastiku, synchronizované plavání, vodní pólo, volejbal a oddíl zdravotně postižených.

SK UP Olomouc je členem České asociace univerzitního sportu (ČAUS). Multisportovní asociace sdružuje 43 vy-
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sokoškolských sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Ve spolupráci s univerzitami a vysokými školami v České 

republice pořádá každoročně Akademická mistrovství České republiky (AMČR). Některá sportovní odvětví jsou po-

řádány v rámci Českých akademických her, zbývající pak samostatně. Univerzita Palackého se každoročně účastní 

většiny mistrovství.

Sportovní a další volnočasové aktivity patří mezi důležité součásti studentského života. Široké spektrum jednorázo-

vých i dlouhodobých aktivit nabízí Akademik sport centrum. Na začátku každého akademického roku se ve Sportovní 

hale UP, v tělocvičnách, olomouckém plaveckém areálu, posilovně a venkovních sportovních plochách či v hernách 

stolního tenisu rozbíhají sportovní programy. Za velmi příznivou cenu má každý student příležitost strávit svůj volný čas 

nejrůznějšími sportovními aktivitami, aerobikem či fotbalem počínaje a lukostřelbou nebo horolezectvím konče. Oblí-

bené nejen mezi studenty jsou také jednorázové sportovní kurzy. Mezi nejatraktivnější patří windsurfi ng, paragliding, 

cyklistika, skialpinismus či lyžařské pobyty.

Význam sportu výrazně podpořil vnik Fakulty tělesné kultury. Byla založena roku 1991 a je tak jednou z nejmladších 

fakult Univerzity Palackého v Olomouci.   Fakulta nabízí studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tě-

lesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství 

a sportu ve formě bakalářského, magisterského i doktorského studia. Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé tělesné 

výchovy, fyzioterapeuti, trenéři nebo manažeři v oblasti sportu a rekreologie. Fakulta poskytuje též licenční studium spe-

cialistů pro tělovýchovné organizace a sportovní svazy. Vznikla na základně iniciativy pracovníků Katedry tělesné výchovy 

Pedagogické fakulty UP a založena byla rozhodnutím Akademického senátu Univerzity Palackého.

Fenomén rekreačního sportu: malá kopaná
Před pětačtyřiceti lety se v Olomouci odehrály první turnaje v malé kopané, které jejich vítěz se stal mistrem města. 

O dva roky později vznikla dlouhodobá celoroční soutěž s názvem okresní liga malé kopané. Dnes tři tisícovky amatér-

ských fotbalistů nastupují v dresech 168 registrovaných týmů a bojují o úspěchy ve dvanácti soutěžích.

„Když se dívám na  to, jak vypadají současné hřiště, musím se při vzpomínce na první ročníky pousmát. Hrálo se 

na škváře, domácí tým musel před zápasem nalajnovat vápnem pokutové území před brankami a po utkání sundávat 

sítě. Dnes se hraje na umělé trávě, často při umělém osvětlení,“ vzpomíná prezident svazu Malého fotbalu Olomouc 

Vojtěch Nehera. „Některé věci se ale nezměnily. Zápal pro hru, urputnost a nasazení v každém zápase. Rekreační 

sport přináší stejné emoce jako ten profesionální. I radost z vítězství je stejná,“ dodává šéf malé kopané ve městě.

Dlouhé sezony hráči na ploše házenkářského hřiště nastupovali v poli s pěti fotbalisty, po úpravě pravidel se po-

slední ročníky hrají se čtyřmi hráči a brankářem. Povoleno je přitom až sedm náhradníků, kteří střídají v přerušené hře. 

„Nezměnil se ovšem charakter soutěže, který se urče-

ný pro neregistrované sportovce. V každém týmu muže 

nastupovat maximálně jeden registrovaný hráč velkého 

fotbalu do čtyřiceti let a jeden nad čtyřicet. Ostatní musí 

být čistými amatéry,“ vysvětluje klíčové pravidlo Nehera.

Oblíbený rekreační sport fascinuje i  špičkové fotba-

listy. V soutěži nastupovat třeba Radek Drulák, nejlepší 

fotbalista České republiky z roku 1995 nebo bronzový 

medailista z Mistrovství Evropy 2004 Marek Heinz.

„Někteří špičkoví fotbalisté včetně reprezentantů si 

zahráli přes léto nějaký přátelský turnaj, další startovali 

v mistrovské soutěži. S velice mírnou nadsázkou se dá 

tvrdit, že každý kluk, který si v Olomouci zahrál velký fot-

bal, zkusil i malou kopanou,“ míní Nehera, podle něhož 

malá kopaná zůstane i v dalších letech v popředí zájmu 

rekreačních sportovců. „Náš sport nabízí možnost pohy-

bu a  zdravého soutěžení. Propotit dres a  pak posedět 

s přáteli. To neomrzí.“

V  posledních letech se mohutně rozvíjí i  soutěže veteránů nad 37 let. První ročník se hrál v  sezoně 2003/2004 

a v zápasech se představilo dvanáct týmů. V současné době je registrováno třiatřicet družstev ve třech ligách.

„Také hráči malé kopané stárnou, ale to neznamená, že chtějí zůstat sedět doma bez pohybu. Cítili jsme jejich chuť 

pokračovat ve sportování i v pozdějším věku a zkusili založit veteránkou soutěž. Rostoucí zájem ukazuje, že to bylo 

dobré rozhodnutí,“ tvrdí hlavní organizátor veteránské soutěže Lubomír Čechovský. „V prvních letech jsme měli dva 

hrací dny a to stačilo. Letos se už hraje každý den. Hlásí se nové týmy. Chuť sportovat mezi lidmi nechybí,“ těší Če-

chovského.
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11. kandidaturu podporují
Karel Brückner

trenérská fotbalová legenda 
Dlouholetý trenér českého národního týmu. Pod jeho vedením reprezentace získa-

la bronz na  mistrovství Evropy v  roce 2004 v  Portugalsku. V  roce 2000 dovedl 

výběr do 21 let až do fi nále evropského šampionátu na Slovensku.

„Ze sportu se obecně vytrácí romantismus. A k tomu obecně ubývá lidí, kteří se 

mu věnují. Každá iniciativa, která může podpořit přirozenou chuť k pohybu si proto 

zaslouží podporu. Je třeba vést lidi ke sportovním činnostem. Věřím, že k tomu při-

spěje i snaha Olomouce získat titul Evropské město sportu.“

Carlo Capalbo

pořadatel Mattoni 1/2Maratonu Olomouc
Sportovní manažer, bývalý profesionální volejbalista. Carlo Capalbo je zakladatelem 

společnosti Prague International Marathonu (PIM), která v České republice zaved-

la tradici velkých městských vytrvalostních běhů a významně se podílela na rozvoji 

běžeckého boomu u nás. Od roku 2011 stojí za pořádáním dálkového běhu v Olo-

mouci, který je součástí RunCzech běžecké ligy. Od roku 2016 byl Carlo Capalbo 

také jmenován předsedou komise silničních běhů v  IAAF (Mezinárodní asociace 

atletických federací).

„Dlouhé roky se snažíme přivést stále větší počet lidí k pohybu a běhu. Docela se 

nám to daří i díky Olomouckému půlmaratonu. Z vlastní zkušenosti vím, že jsme si 

k pořádání tohoto podniku vybrali skvělé místo. Celému světu můžeme ukázat, jak 

je Olomouc krásné město. Pevně věřím, že v příštím roce budeme Olomouce před-

stavovat coby Evropské město sportu pro rok 2017.“

o
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11. kandidaturu podporují
Jan Hudec, alpské lyžování 
Úspěšný sjezdař, účastník olympijských her a  světových šampionátů. Největšího 

úspěchu dosáhl v roce 2014 na zimních Hrách v Soči, kde v Super-G získal bronz. 

Na mistrovství světa ve švédském Åre uspěl ve sjezdu a obsadil stříbrnou příčku. 

„Z vlastní zkušenosti vím, že sport každému člověku přináší velké zážitky, poci-

ty euforie a volnosti nebo nové kamarády. Podporuji každou aktivitu, která může 

ke sportu přivést především mladé lidi. Snaha Olomouce získat titul Evropské měs-

to sportu je jednou z možností, jak získat pro tento životní styl další lidi. Už proto se 

mi tento projekt líbí a doufám, že Olomouc s kandidaturou uspěje.“ 

 

Eva Romanová – Graham, krasobruslení 
Legenda českého krasobruslení. Společně se svým bratrem Pavlem Romanem vy-

hrála v letech 1962 – 1965 čtyřikrát mistrovství světa v tancích na ledě. Souroze-

necká dvojice získala také dva evropské tituly. 

„Z vlastní zkušenosti vím, že sport je nesmírně náročný koníček. Musíte mu toho 

hodně obětovat a  nemůžete očekávat, že se hned dostaví výsledky. Ale pokud 

mu věnujete svůj čas a píli, bohatě vás odmění. Díky sportu jsem prožila krásné 

roky a všem mladým sportovcům bych přála, aby se jim povedlo něco podobného. 

K tomu může přispět i kandidatura Olomouce na titul Evropského města sportu. 

Svému rodnému městu přeji, aby na titul dosáhla.“ 
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Jan Tomajko, lední hokej 
Dvojnásobný mistr světa v Petrohradě a Hannoveru, autor vítězné trefy ve fi ná-

le světového šampionátu 2000 proti Slovensku. V české nejvyšší soutěži odehrál 

586 utkání. 

„Olomouc je sportovní město. Její zástupci dlouhodobě dosahují výborných vý-

sledků. Všechny oddíly se maximálně snaží vychovávat nové generace sportovců 

a jejich snaha je často korunovaná úspěchy. Součástí Univerzity Palackého je na-

víc Fakulta tělesné kultury a sportu. I to pomáhá při výchově budoucích šampiónů. 

Díky těmto skutečnostem by si Olomouc titul Evropského města sportu rozhodně 

zasloužila. Kandidaturu podporuji a věřím, že bude úspěšná.“ 

Eduard Bezděk, veslování
Juniorský mistr světa a Evropy v závodě párových čtyřek, stříbrný medailista z ev-

ropského šampionátu ve dvoujskifu.

„K veslování mě přivedl bratr. Vzal mě do loděnice a už jsem zůstal. Je to sice dři-

na a taky odříkání třeba diskoték a podobně, ale po těžkém tréninku nebo dobře 

zajetém závodě máte skvělý pocit. Něco takového jinde nezažijete. Pouze ve spor-

tu, který je ideálním využitím volného času. Proto také kandidaturu Olomouce pod-

poruji. Věřím, že případný úspěch přivede na sportoviště ještě více dětí, než je tomu 

v současné době.“



Olomouc, kandidát na Evropské město sportu 2017
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…where else?


