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”Koncepce podpory sportu definuje 
naše očekávání a cíle, kterých chceme 
v budoucnosti v tomto tématu dosáhnout. 
Aktuálně čtete komunikační verzi pro 
občany, která ve přehledně shrnuje 
klíčové výstupy.

Posun vnímání sportu
Koncepce podpory sportu města Olomouc 

navazuje na strategické materiály na úrovni kraje 

a v širším kontextu na státní koncepce podpory 

sportu a podpory zdraví.

Koncepce reflektuje výrazný posun významu 

sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 

v programových dokumentech EU, který vychází 

z faktu, že rozvoj lidské společnosti a vývoj 

pracovních technologií ve 21. století odstranil 

těžkou fyzickou práci a významně omezil 

rozsah fyzické práce. To se promítá do snížení 

obecné pohybové aktivity člověka, zhoršování 

zdravotního stavu, nárůstu nadváhy, obezity 

a dalších civilizačních onemocnění, zhoršování 

kvality života a zvyšování mortality v důsledku 

nedostatku pohybu.

Kontext
Město sportu
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Město Olomouc bylo vždy centrem sportovních 

a pohybových aktivit, které tvoří školský systém, sportovní 

kluby a organizace. Rozvoj odvětví je svázán s dobrou 

organizací a vzájemnou provázaností těchto subjektů. 

Sport je pro nás veřejnou službou, která musí být dostupná 

všem.

Dostatek pohybu je jednou z klíčových součástí zdravého 

životního stylu jak u dětí, tak u dospělých. Záměrně zde 

používáme slovo pohyb – nikoli sport. Součástí aktivního 

životního stylu je totiž kromě sportu celá řada dalších 

aktivit – chůze nebo jízda na kole, aktivní hra, tělesná 

výchova, aktivní přestávka ve škole, nebo některé domácí 

práce.

Fyzická zdatnost je základním předpokladem zvládat 

pohybové zatížení i stres. Je výsledkem dlouhodobé péče 

o své tělo. Mezinárodní studie a výzkumy zdůrazňují špatný 

zdravotní stav populace zejména dětí a mládeže.

Nízká zdatnost spolu s nedostatečnou úrovní pohybové 

gramotnosti a případně obezitou jsou základní faktory 

negativního vztahu ke sportu, kdy sport dětem nepřináší 

obvyklé potěšení, ale vytváří z něj činnost příliš náročnou 

a neoblíbenou. Z těchto důvodů je pro nás výzvou vynaložit 

obrovské úsilí a vytvořit programy, které pomohou tyto 

trendy zvrátit.

Na území Statutárního města Olomouc se nachází bohatá 

sportovní infrastruktura, kterou pravidelně zkvalitňujeme 

a rozšiřujeme. Funguje zde i portál pro komunikaci 

a marketingové aktivity sportovních klubů. Základ projektu 

tvoří web (www.sportujvolomouci.cz), který poskytuje 

informace o sportovních klubech, aktivitách, událostech 

a dalších možnostech sportovního vyžití v Olomouci.

V kontextu výše uvedeného se koncepce snaží maximálně 

vycházet ze zjištění z analytické části, která byla v rámci 

dokumentu zpracována. Zároveň se s ohledem na 

kompetence města snaží navrhnout taková opatření, 

která jsou v rámci stávajících omezení nízkorozpočtová 

a maximálně efektivní z hlediska podpory pohybu 

a aktivního životního stylu. To vše při respektování 

sportovních priorit města vycházejících z alokace rozpočtu 

do této oblasti v minulých letech.

Úvod

Sportuj v Olomouci

Proč?
V cíli to 
pochopíš

Koncepce určuje 
základní kroky 
k dosažení 
stanovené vize.
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 » Dostupnost hřišť pro předškolní děti

velmi nevyhovující

velmi nevyhovující

nevyhovující

vyhovující

vyhovující

 » Dostupnost smíšených hřišť a sportovišť

Obrázek znázorňuje dostupnost herních hřišť 

vzhledem k rozmístění předškolních dětí 

v Olomouci. Optimální docházková vzdálenost 

dětského hřiště pro předškolní děti je 200 m 

(Maier, 2016).

Dle výstupů, pouze v městských částech 

Tabulový vrch a Povel má přes 95 % dětí 

dostupné hřiště do této vzdálenosti. 

V ostatních městských částech je stav 

nevyhovující případně zcela nevyhovující.

Celkově se na území města Olomouce 

nachází bezplatně a volně přístupných 

20 smíšených hřišť a 27 sportovišť 

o celkové výměře 97 383 m2 (celkově jde 

cca o 1,01 m2 na obyvatele). V optimálním 

případě by mělo připadat 1,5 m2 plochy 

sportoviště na obyvatele.

Velmi nedostatečně jsou vybaveny městské části 

Černovír a Klášterní Hradisko, Chomoutov a Pavlovičky. 

Vyhovující vybavenost dosahují městské části Olomouc-

střed a Týneček, nadstandardně je vybaven Řepčín.

CÍL

Opatření

VIZE

SledOvané Ukazatele
(indikátOry)

Zhodnocení

Nedostatečné podmínky pro 
sport ve městě

Jak číst koncepci

Koncepce je komplexní dokument, jehož součástí jsou tři základní části.

 » Analýza - zhodnocení stávajícího stavu

 » Návrhová část - osoba spolupracující na realizaci opatření

 » Implementační část - Nastavení procesu řízení a monitorování vybraných 

indikátorů

Důležitou částí návrhů je hodnotově orientovaná vize, která určuje 

dlouhodobý směr, kterým se Olomouc vydává. V této vizi jsou promítnuty 

jak poznatky vedení města, tak očekávání občanů.

Vize se skládá z pěti dílčích cílů, jež jsou v souladu s cíli udržitelného 

rozvoje města. Aktivity vyplývající z cílů se překrývají a není tak výjimkou, 

že některé z nich mohou naplňovat i více cílů současně. Je to tak správně, 

žádná oblast rozvoje nestojí solitérně.

Pro každý cíl je definována skupina Opatření. Opatření, kterých je 

dohromady 12, vymezují zejména podporované typové aktivity a oblasti 

působení. Každé opatření je definováno:

 » Administrátorem - odbor zodpovědný za realizaci opatření

 » Partnerem - osoba/subjekt spolupracující na realizaci opatření

 » Cílovou skupinou - lidé, kteří realizaci opatření využijí

Pro vyšší konkrétnost jsme do koncepce ke každému opatření uvedli 

i seznam sledovaných ukazatelů, ze kterých je patrné kam chceme 

směřovat naši aktivitu.

Pro konkrétní projekty bude každoročně tvořen akční plán, který bude 

tvořit seznam respektující roční rozpočet a jeho možnosti. Dokument se 

aktualizuje pravidelně podle finanční situace, rozpočtu i potenciálních 

financí z dotací.

Analytická část poskytuje důležitý podklad pro zhodnocení 

současného stavu. Níže uvádíme některá klíčová východiska, 

která poskytují podklad pro navazující návrhy cílů a opatření

76 >< Koncepce podpory sportu a pohybu 2022 - 2027 Statutární město Olomouc



 » Dostupnost hřišť pro předškolní děti

velmi nevyhovující

velmi nevyhovující

nevyhovující

vyhovující

vyhovující

 » Dostupnost smíšených hřišť a sportovišť

Obrázek znázorňuje dostupnost herních hřišť 

vzhledem k rozmístění předškolních dětí 

v Olomouci. Optimální docházková vzdálenost 

dětského hřiště pro předškolní děti je 200 m 

(Maier, 2016).

Dle výstupů, pouze v městských částech 

Tabulový vrch a Povel má přes 95 % dětí 

dostupné hřiště do této vzdálenosti. 

V ostatních městských částech je stav 

nevyhovující případně zcela nevyhovující.

Celkově se na území města Olomouce 

nachází bezplatně a volně přístupných 

20 smíšených hřišť a 27 sportovišť 

o celkové výměře 97 383 m2 (celkově jde 

cca o 1,01 m2 na obyvatele). V optimálním 

případě by mělo připadat 1,5 m2 plochy 

sportoviště na obyvatele.

Velmi nedostatečně jsou vybaveny městské části 

Černovír a Klášterní Hradisko, Chomoutov a Pavlovičky. 

Vyhovující vybavenost dosahují městské části Olomouc-

střed a Týneček, nadstandardně je vybaven Řepčín.

CÍL

Opatření

VIZE

SledOvané Ukazatele
(indikátOry)

Zhodnocení

Nedostatečné podmínky pro 
sport ve městě

Jak číst koncepci

Koncepce je komplexní dokument, jehož součástí jsou tři základní části.

 » Analýza - zhodnocení stávajícího stavu

 » Návrhová část - osoba spolupracující na realizaci opatření

 » Implementační část - Nastavení procesu řízení a monitorování vybraných 

indikátorů

Důležitou částí návrhů je hodnotově orientovaná vize, která určuje 

dlouhodobý směr, kterým se Olomouc vydává. V této vizi jsou promítnuty 

jak poznatky vedení města, tak očekávání občanů.

Vize se skládá z pěti dílčích cílů, jež jsou v souladu s cíli udržitelného 

rozvoje města. Aktivity vyplývající z cílů se překrývají a není tak výjimkou, 

že některé z nich mohou naplňovat i více cílů současně. Je to tak správně, 

žádná oblast rozvoje nestojí solitérně.

Pro každý cíl je definována skupina Opatření. Opatření, kterých je 

dohromady 12, vymezují zejména podporované typové aktivity a oblasti 

působení. Každé opatření je definováno:

 » Administrátorem - odbor zodpovědný za realizaci opatření

 » Partnerem - osoba/subjekt spolupracující na realizaci opatření

 » Cílovou skupinou - lidé, kteří realizaci opatření využijí

Pro vyšší konkrétnost jsme do koncepce ke každému opatření uvedli 

i seznam sledovaných ukazatelů, ze kterých je patrné kam chceme 

směřovat naši aktivitu.

Pro konkrétní projekty bude každoročně tvořen akční plán, který bude 

tvořit seznam respektující roční rozpočet a jeho možnosti. Dokument se 

aktualizuje pravidelně podle finanční situace, rozpočtu i potenciálních 

financí z dotací.

Analytická část poskytuje důležitý podklad pro zhodnocení 

současného stavu. Níže uvádíme některá klíčová východiska, 

která poskytují podklad pro navazující návrhy cílů a opatření

76 >< Koncepce podpory sportu a pohybu 2022 - 2027 Statutární město Olomouc



Doporučení WHO. Realita.
*(dle zjišťovaného průzkumu UPOL, 2020)

15 %*
dětí plní dopručený 

čas

Takto nízkého výsledku dosahují žáci 
i přesto, že se poměrně intenzivně věnují 

organizovanému sportu.
V hodnocení žáků ZŠ plní toto 

doporučení nejméně žáci 9. tříd (9 %, 
nejvíce pak žáci 5. tříd (18 %)

60 min
pohybové aktivity 

denně

Pokud děti plní doporučení na 60 
minut pohybu střední intenzity každý 

den, znamená to pro ně celou řadu 
zdravotních přínosů, zlepšení školního 

výkonu i kognitivních funkcí.

Pohyb jako základ 
zdravého vývoje 
dítěte
Vědecké poznatky jednoznačně potvrzují pozitivní přínos pravidelné 

pohybové aktivity na zdraví dětí a dospívajících. Naopak nadměrné 

trávení volného času sedavým chováním, může mít negativní dopad na 

lidské zdraví. Z tohoto důvodu zařadila Světová zdravotnická organizace 

(WHO) pohybovou inaktivitu na seznam předních rizikových faktorů 

řady neinfekčních onemocnění, jako je například vysoký krevní tlak, 

nadváha a obezita. To přináší vysoké finanční výdaje nejen v oblasti 

zdravotnictví.

Hodnocení pohybu dětí v Olomouci je složeno z několika úrovní a to 

je pravidelná pohybová aktivita, účast na organizovaném sportu 

a pohyb dětí v rámci školní výuky.

Zhruba polovina dětí je aktivní 

(využívá chůzi či kolo) jako 

hlavní prostředek na cestě do 

školy.

50 %

TOP 8 pohybových aktivit Olomouckých dětí
(dle zjišťovaného průzkumu UPOL, 2020)

1. Chození ven s kamarády

2. Běh

3. Fotbal

4. Tanec

5. Jízda na kole

6. Posilování/workout

7. Plavání

8. Florbal

Aktivní doprava dětí do školy a ze školy je 

důležitou součástí a zároveň významným 

potenciálem celkového pohybového režimu. 

Žáci v Olomouci chodí do školy nejčastěji pěšky, 

případně využívají MHD. Podíl automobilové 

dopravy je největší u dětí v pátých třídách – cca 

15%.

Podíl dětí, které jezdí do školy na kole je 

v Olomouci naprosto minimální a je výrazně nižší, 

než je průměr za celý Olomoucký kraj (8% v roce 

2014). Celkově se podíl dětí, které se do školy 

dopravují aktivně (chůze, jízda na kole) snižuje. 

V čase roste naopak podíl automobilové dopravy 

s rodiči.

Druhy pohybové 
aktivity, které 
obecně utváří obraz 
o životního stylu 
našich dětí

 » Aktivní doprava (chůze, jízda na kole)

 » Tělesná výchova

 » Aktivní přestávky ve škole/práci

 » Tanec

 » Rekreační pohybové aktivity

 » Aktivní hra (s kamarády na hřišti)

 » Aktivní domácí práce

 » Organizovaný sport

Dle výzkumů (Národní zpráva o pohybové 

aktivitě českých dětí a mládeže) téměř 

80 % dospívajících tráví svůj volný čas 

sledováním televize, hraním her apod. 

více než dvě hodiny každý školní den. 

Doba aktivního pohybu dětí se tak 

dlouhodobě zkracuje.
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V rámci zpracování koncepce podpory sportu a pohybu bylo provedeno 

šetření životního stylu obyvatel. Analýzu prostředí pro pohybovou 

aktivitu realizoval výzkumný tým FTK Univerzity Palackého Olomouc. 

Podrobné výsledky výzkumu jsou uvedeny v přílohách.

Městské prostředí výrazným způsobem formuje jak životní styl, tak 

kvalitu života. Hlavními body pohybových aktivit jsou mimo organizovaný 

sport především městské parky, dětská hřiště a sportoviště. Je 

důležité, aby lokality pro pohyb a sportování byly ve městě rozmístěny 

rovnoměrně podle zástavby a v požadované kvalitě. Naprostá většina 

městských částí Olomouce má však dle norem nevyhovující stav hřišť 

a to jak s ohledem na plochu, tak dostupnost.

Důležitou součástí podpory sportu jsou sportovní organizace a zájmové 

spolky. Pro podporu těchto subjektů vyplývá nutnost stabilizace 

financování, vzdělání, podpory lidských zdrojů a revitalizace veřejných 

sportovišť, včetně širší podpory všeobecné tělovýchovy a pohybové 

gramotnosti obyvatel. Vše bez vlivů sociálních nerovností mezi obyvateli.

Je pozitivní, že do budoucna sportovní kluby projevily zájem 

o prohloubení spolupráce se ZŠ (např. hodina pohybu navíc se zajištěním 

ze strany sportovních klubů).

Z analýz vyplývá, že výrazně nižší účast v organizovaném sportu 

mají v Olomouci děti z chudšího prostředí. Situace se netýká jen 

našeho města, ale číslo potvrzují i srovnávací studie v rámci EU. Jeden 

z problémů je, že obecně veřejná správa v ČR investuje dlouhodobě do 

sportu nízké veřejné prostředky a ekonomická spoluúčast občanů je 

nepřiměřeně vysoká a tvoří bariérou pro častější účast ve sportu.

Nižší účast dětí 
z chudšího prostředí 
v organizovaném 
sportu

Podíl patnáctiletých 
z prostředí s nižším socio-
ekonomickým statusem do 
sportovních aktivit

20 %

Vysoká účast dětí 
v organizovaných 
sportovních aktivitách

Podíl dětí na ZŠ věnující se 
organizovanému sportu

65 %

Výdaje na sport 
tvoří důležitou část 
rozpočtu města

Výdaje města na sport v roce 
2019

137 MIL KČ

Z životního 
stylu dětí se 
nevytrácí sport, 
ale každodenní 
přirozený pohyb

Podmínky pro sportování v Olomouci 
je potřeba přizpůsobit územním 
změnám a moderním trendům.
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8 mil

6 mil

4 mil

2 mil

HC Olomouc - mládež
Sportovní klub s nejvyšší částkou dotací na 

fungování (přes 9 mil Kč).

Pěší dostupnost městských parků – optimální 

situace pouze ve 3 z 27 městských částí.

(Park by měl být dostupný pro obyvatele města 
do 400 m od bydliště, městský park do 1 000–

1 500 m.)

Celkem TOP 3 
poskytovatelé vyčlenili 
na podporu sportu 83,2 
mil. Kč

1 366 Kč
Výdaje na sport na obyvatele za rok 2019
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178,8 %
Nárůst prostředků do 

sportu mezi roky 2016-2019

Celkové dotace subjektům a organizacím 
v oblasti sportu

 141 mil.  Kč

211 659
Počet návštěvníků 

Olomouckého 

Aquaparku

V 5 městských částech (Černovír 
a Klášterní Hradisko, Chomoutov, 

Chválkovice, Nemilany a Pavlovičky) 
není evidováno žádné smíšené hřiště 

nebo sportoviště.

Výstavba 
cyklostezek

Největší podíl mezi 
jednorázovými investicemi 

zaznamenala podpora 
cyklodopravy. V roce 2019 
jsme investovali přes 10 

mil Kč.

132 hřišť

Celkově plocha těchto herních hřišť je 121 215m2 
(1,26 m2 na obyvatele). V optimálním případě by 

mělo připadat 2 m2 hřiště na obyvatele.
Velmi nedostatečně jsou vybaveny městské 

části Černovír a Klášterní Hradisko, Chomoutov 
a Pavlovičky.

–Plochy hřišť budeme 
rozšiřovat –

Financování

Dlouhodobé a efektivní 
hospodaření

Analýza financování sportu byla provedena na základě 

trendových dat, komparace a analytického rozboru 

příslušných kapitol rozpočtu SMOL. Pro analýzu byly využity 

údaje z rozpočtu SMOL poskytnuté odborem sportu za 

období 2014 – 2019.

Finanční prostředky do sportu v Olomouci za rok 2019
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TOP 10 subjektů s nejvyšší mírou finanční podpory v Olomouci celkem

2,3 mil. Kč
poskytlo město Olomouc na 
pořádání sportovních akcí

16 mil. Kč
poskytlo město Olomouc na 

vrcholový sport mládeže

Dotace veřejných subjektů na 

oblast sportu v Olomouci

Výdaje na sport jsou v evidovány v různých kapitolách 

rozpočtu města (školství, investice, propagace apod.). Tato 

evidence neumožňuje celkové reálné vyčíslení veškerých 

výdajů na sport a značně ztěžuje strategické plánování 

a rozhodování v oblasti sportu.

Další vybrané ukazatele 
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Vize

Olomouc zdravá 
a aktivní metropole.

Kdo ví, co bude v roce 2027. Společně jsme si však 

určili, jakou chceme Olomouc v oblasti sportu 

a co bychom si v oblasti sportu a pohybu  přáli 

společně s našili obyvateli realizovat. Při tvorbě 

koncepce jsme hodnotili projekty a vybrali je 

podle toho, zda jsou reálné a co pro to můžeme 

udělat.

Ve své podstatě je dosažení dlouhodobých vizí 

podmíněno prací nás všech, nejen vedení města.

Předkládané cíle jsou v souladu s obecným 

rozvojovým dokumentem města, jehož vizí je 

hrdé a vzdělané město s budoucností.

Jsou před námi velké výzvy. Mezi ty 

nejdůležitější patří připravit a průběžně 

využívat racionální model financování sportu 

ve městě s využitím všech nástrojů a to včetně 

nástrojů mezinárodních sportovních organizací, 

soukromých poskytovatelů sportovních služeb 

a příznivců sportu z občanské či komerční sféry.

Z pohledu veřejné správy je to pak důraz na 

podporu dlouhodobého rozvoje území města 

s cílem podpořit rozvoj sportovní infrastruktury 

pro vrcholový, výkonnostní a rekreační sport, pro 

sportovní aktivity občanů vč. seniorů, s využitím 

sítě cyklostezek, menších sportovišť v bytové 

zástavbě, koupališť a ledních ploch. V oblasti 

komunikace je pro nás klíčová úzká spolupráce 

s mezinárodní mi sportovními organizacemi, 

sportovními federacemi, svazy a Českým 

olympijským výborem, s cílem pořádat významné 

sportovní akce na území města Olomouce, které 

pomohou šířit dobré jméno města.

V neposlední řadě cílíme na efektivní PR 

opatření města k zásadní propagaci finančních, 

organizačních a strategických aktivit, které 

město na podporu sportu vynakládá.

Cíle koncepce podpory sportu a pohybu

1. Kvalitní řízení 
podpory sportu

4. Dostupnost 
infrastruktury jako 
hlavní motivace 
k pohybu všech

2.Podpora pohybu 
ve školství

5. Efektivní 
marketing 
a vzdělávání

3. Organizovaný 
sport pro všechny

Olomouc je v roce 2027 městem
 » podporujícím růst počtu sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci 

a pro aktivní využití volného času a to bez jakékoliv diskriminace,

 » podporující vrcholový (výkonnostní) sport,

 » podporující specifické a lokální tradice ve sportu,

 » trvale zlepšujícím podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže, seniorů 

a handicapovaných osob,

 » které podpoří úspěšné a pomůže rozvíjejícím se sportovním organizacím,

 » které si uvědomuje morální hodnoty činnosti sportovních klubů a které podporuje 

a rozvíjí podmínky pro jejich práci,

 » které podporuje pohyb dětí ve školách a otevírá školní hřiště veřejnosti,

 » které vytváří zázemí pro pohybovou aktivitu pomocí vhodné infrastruktury 

a veřejných ploch jako jsou parky, veřejně přístupné rekreační plochy.
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 » Rozvoj kapacit 
infrastruktury

Výstavba, optimalizace, modernizace a rozvoj 

dostupnosti sportovišť

 » Stabilní financování
Podpora financování klubů, podpora lidských zdrojů 

a podpora veřejných sportovišť, účelné čerpání dotací

 » Důsledné dodržování 
rovných příležitostí

Narovnávání podmínek pro pohybové aktivity všech 

obyvatel bez rozdílu.

 » Aktivní prezentace klubů
Kurzy, volné vstupy na sportoviště a spolupráce 

škola-klub

 » Vyšší zdatnost dětí 
a mládeže

Zastavit pokles úbytku pohybu a tělesné zdatnosti 

a stejně tak růst nadváhy a obezity u dětí.

 » Podpora dobrovolnictví
Sport pro všechny je možné zajistit jen s množstvím 

osob, které činnost provádějí dobrovolně bez nároku 

na odměnu.

Současná situace sportu v Olomouci je velmi dobře známa 

a je poměrně podrobně popsána v přílohách. Známy jsou 

rovněž příčiny současného stavu. Z modelování na základě 

stávajících poznatků (dostupných dat, studií a analýz) lze 

rovněž odvodit možný vývoj, pokud intervencemi nedojde ke 

změně trendu.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že je v Olomouci klíčové 

dlouhodobě vytvářet zázemí/infrastrukturu pro rozvoj 

kapacit a potenciálu. Pro budoucnost je zásadní zařazení 

těchto investic města do veřejného prostoru a sledovat 

jejich dostupnost a účelnost.

Olomouc má výjimečnou pozici vzhledem 
k lidským zdrojům, přírodním podmínkám 
i současné infrastruktuře. Zde jsou hlavní závazky, 
které horizontálně propojují naše projekty 
v oblasti pohybu a sporu.

Klíčové závazky
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Cíl 1

CÍL 1

Klíčové změnyDílčí vize

„Organizace je právě tak 
nutná jako inspirace.“

Olomouc bude rozvíjet komunikaci a spolupráci stejně 

jako iniciovat vzájemnou výměnu informací s relevantními 

partnery v oblasti rozvoje sportu (spolkový a soukromý 

sektor, školy, akademické pracoviště apod.)

Zajištění spolupráce, součinnosti a návaznosti aktivit 

v oblasti strategického řízení města a Olomouckého 

kraje hraje důležitou roli z hlediska rozsáhlejších investic 

do infrastruktury a jejího spolufinancování, podpory 

sportovních akcí, sportovních klubů i jednotlivců.

Vytvořené rozpočty pro jednotlivou sportovní infrastrukturu 

budou v budoucnu sloužit jako prostředek pro optimalizaci 

nákladů, výnosů a jako východisko pro hodnocení úspěšnosti 

příslušné sportovní infrastruktury.

Pro financování sportu z oblasti 

jsou klíčové příjmy z rozpočtu 

veřejné správy celkově nejen města. 

Výdaje na sport a pohybovou 

aktivitu jsou nyní často skryty 

v několik kapitolách rozpočtu města 

(školství, infrastruktura, příspěvkové 

organizace atd.)

 

Pro kvalitní rozhodování a efektivní 

využití veřejných prostředků je 

nezbytné pravidelné získávání zpětné 

vazby o jednotlivých aktivitách 

stejně jako o vývoji a stavu potřeb 

zainteresovaných subjektů. Silné 

organizační zázemí vždy pomůže lépe 

alokovat veřejné prostředky do sportu 

a tím i kontrolovat finanční toky.

Kvalitní řízení 
podpory 
sportuKontext

8,08 %
městského rozpočtu jde na sport 

a pohybové aktivity

1 256
osob je zaměstnáno v rámci péče 

o infrastrukturu města

Efektivnější hospodaření 

s prostředky ve sportu.

Přesná evidence sportovní 

infrastruktury

Snížení provozních výdajů 

sportovní infrastruktury

Spolupráce a komunikace mezi klíčovými aktéry 
při podpoře sportu a pohybových aktivit

Opatření klade důraz na zajištění pravidelného setkávání meziresortní 
pracovní skupiny napříč zainteresovanými odbory města. V rámci opatření 
budou průběžně vyhodnocovány monitorovací indikátory, bude projednáván 
návrh Akčního plánu koncepce a jeho případné změny.

Aktivity vyplývající z opatření budou mít podobu zajištění přítomnosti 
a sdílení informací členů sportovních komisí (resp. Komise pro mládež 
a sport Olomouckého kraje a Komise pro sport a tělesnou kulturu SMOL), 
popř. zajištění pravidelných (např. pololetních) porad příslušných náměstků.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet uskutečněných společných jednání pracovní skupiny (za rok)
 ⦁ Počet uskutečněných společných jednání komisí (za rok)
 ⦁ Vytvoření každoročního Akčního plánu (A/N)

Manažerský systém řízení sportu

Zavedením opatření bude pro město dostupná přesná evidence financí, 
která v širším kontextu souvisí s podporou pohybové aktivity a sportu. 
Zjištěné údaje mj. napomohou ke zkvalitnění rozhodovacích procesů města. 
V rámci Implementace opatření bude zavedena:

 » identifikace celkových výdajů, které slouží k financování městských 
zařízení sportu,

 » identifikace výdajů, které jsou určeny na programové dotace podpory 
sportu,

 » identifikace výdajů, které nejsou vedeny pod odborem cestovního ruchu, 
kultury a sportu jako sport (zpětné vyhodnocení výdajů a plánování 
výdajů v třídění na investiční a provozní výdaje).

Sledované ukazatele
 ⦁ Zavedení evidence umožňující určit celkovou výši finančních prostředků 

vynakládaných městem do oblasti sportu a pohybových aktivit (A/N)

Financování klíčové sportovní infrastruktury

Cílem opatření je zajištění hospodárnosti provozu klíčové sportovní 
infrastruktury pod správou SMOL. Vytvořený proces řízení bude sloužit 
jako prostředek pro optimalizaci nákladů, výnosů a jako východisko pro 
hodnocení úspěšnosti manažerů příslušné sportovní infrastruktury.
Při naplňování opatření budou všechny relevantní náklady z rozpočtu 
přiřazeny ke konkrétnímu typu infrastruktury. Hodnoty pak budou následně 
sledovány a vzájemně porovnávány.

Na základě takto zjištěných nákladů a výnosů je možné zhodnotit celkový 
rozpočet za kalendářní rok (např. 2020, 2021…) a použít jej pro plánování 
následnících období.

Sledované ukazatele
 ⦁ Podíl SMOl na nákladech u klíčové sportovní infrastruktury v majetku města 

(v %)
 ⦁ Podíl SMOl na výnosech u klíčové sportovní infrastruktury v majetku města 

(v %) 

Více finančních prostředků 
do oblasti sportu
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CÍL 2

Klíčové změnyDílčí vize

„Aktivní vývoj dítěte.“

Cílem města je zkvalitnit a zatraktivnit pohybové 

školní aktivity pro děti, které si během roku budou 

moci vyzkoušet pod profesionálním vedením různé 

sportovní aktivity. Snahou je, aby děti, které nejsou členy 

sportovních klubů a neúčastní se sportovní přípravy, 

mohly v rámci tělesné výchovy a školního sportu mít 

v průměru jednu hodinu pohybu denně. K tomu bude 

město podporovat navyšování počtu hodin pohybových 

aktivit ve školním prostředí. Tento model umožňuje 

flexibilně zavádět do škol atraktivní formy sportu. 

Většina sportovních aktivit je navíc vhodným nástrojem 

interkulturní výchovy, sport snižuje sociální rozdíly 

a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál 

sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech 

sociálních skupin dětí a mládeže.

Z životního stylu dětí se nevytrácí 

sport, ale každodenní přirozený 

pohyb. Z hlediska úbytku až ztráty 

spontánních pohybových aktivit dětí 

je kritickým faktorem věk přechodu 

do školy a první roky ve školním 

prostředí (5-10 let).

Zahraniční příklady ukazují na 

vhodnost výuky aprobovanými učiteli 

i na prvním stupni škol. Osvědčila 

se i kombinace vysokoškolsky 

vzdělaných učitelů s trenéry dětí 

nebo volnočasovými sportovními 

pedagogy. V následujícím období je 

nutné realizovat taková opatření, 

která povedou ke zvýšení odborného 

vedení dětí ve sportovní činnosti.

Kontext

92
herních hřišť pro děti do 15 let 

na území Olomouce

15 979
dětí v Olomouci

(v rozmezí deseti let došlo k nárůstu 

počtu dětí do 15 let o 2 773)

Splnění doporučených 

parametrů pro pohyb dětí

Podpora trenérské 

činnosti a vedení dětí

Snadno dostupný sport 

pro děti a mládež

Aktivní pohyb dětí do školy

Cílem je aktivnější role města v oblasti podpory pohybové aktivity dětí 
v rámci každodenní dopravy do školských zařízení. K zvýšení podílů dětí, 
žáků a studentů využívajících aktivní pohyb na cestě ze/do škol budeme 
realizovat:
 » zasíťování základních škol v rámci systému olomouckých cyklostezek
 » zklidnění dopravy v okolí škol
 » rozšíření hlídek městské policie v ranních hodinách u škol
 » zajištění infrastruktury pro uchovávání kol ve školách
 » zpracování metodiky podpory aktivní dopravy dětí do škol pro 

pedagogické a řídící pracovníky škol včetně legislativní podpory
 » zajištění grantového programu na podporu aktivní dopravy pro děti

Sledované ukazatele
 ⦁ Podíl MŠ a ZŠ s odpovídající infrastrukturou pro bezpečné uchovávání kol – 

cykloklece, zastřešené cyklostojany, apod. (v %)
 ⦁ Počet škol (MŠ a ZŠ) se zpracovaným školním plánem mobility
 ⦁ Počet projektů a akcí zaměřených na bezpečnost aktivní dopravy dětí do škol 

(za rok)

Sport ve školství

Cílem opatření je ve školách vytvořit obecně více prostoru pro rozvoj zájmů 
dětí o aktivní pohyb vč. sportovních aktivit, dále pak rozšiřovat všeobecnou 
pohybovou gramotnost dětí a jejich motivaci ke sportovním aktivitám. 
Všechny stupně škol pod správou města tak v rámci tohoto opatření učiní 
kroky k rozšíření nabídky volitelných školních pohybových /sportovních 
aktivit (včetně zajištění finanční podpory). Budou podporovány aktivity 
v rámci provozu ZŠ, která umožní žákům základních škol trávit přestávky 
aktivně.

Za účelem zvýšení úrovně pohybových aktivit dětí na školách, zavádění 
pohybu do výuky dojde k zajištění proškolení či vzdělávání pedagogických 
pracovníků škol v oblasti podpory pohybu a zdravého životního stylu.

Sledované ukazatele
 ⦁ Podíl MŠ se zavedeným režimem pobytu dětí venku 2x denně (v %)
 ⦁ Podíl škol se zavedenými aktivními přestávkami na 1. a 2. stupni ZŠ (v %)
 ⦁ Počet školních areálů zpřístupněných širší veřejnosti k volnočasovým 

aktivitám

Volnočasové aktivity dětí

Podporovat a rozšiřovat volnočasové a sportovní aktivity v rámci klubů 
a organizací. Přístup umožňuje zavádět do škol moderní a atraktivní 
formy sportu dle zájmu žáků a studentů. Město bude cílit na intenzivnější 
spolupráci mezi sportovními organizacemi na jedné straně a školami na 
straně druhé. Tím umožní vznik a rozvoj školního sportu.

Cílem města je zkvalitnit a zatraktivnit pohybové školní aktivity pro děti, 
které si během roku bude moci vyzkoušet pod profesionálním vedením různé 
sportovní aktivity.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet škol spolupracujících se sportovními organizacemi
 ⦁ Počet škol nově nabízejících hodiny volitelné TV
 ⦁ Podíl zapojených žáků škol do nově nabízených volitelných hodin TV (v %)
 ⦁ Počet školních sportovních soutěží podporovaných městem (za rok)

Podpora 
pohybu   
ve školství

Aktivní trávení volného 
času dětí
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CÍL 2

Klíčové změnyDílčí vize

„Aktivní vývoj dítěte.“

Cílem města je zkvalitnit a zatraktivnit pohybové 

školní aktivity pro děti, které si během roku budou 

moci vyzkoušet pod profesionálním vedením různé 

sportovní aktivity. Snahou je, aby děti, které nejsou členy 

sportovních klubů a neúčastní se sportovní přípravy, 

mohly v rámci tělesné výchovy a školního sportu mít 

v průměru jednu hodinu pohybu denně. K tomu bude 

město podporovat navyšování počtu hodin pohybových 

aktivit ve školním prostředí. Tento model umožňuje 

flexibilně zavádět do škol atraktivní formy sportu. 

Většina sportovních aktivit je navíc vhodným nástrojem 

interkulturní výchovy, sport snižuje sociální rozdíly 

a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál 

sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech 

sociálních skupin dětí a mládeže.

Z životního stylu dětí se nevytrácí 

sport, ale každodenní přirozený 

pohyb. Z hlediska úbytku až ztráty 

spontánních pohybových aktivit dětí 

je kritickým faktorem věk přechodu 

do školy a první roky ve školním 

prostředí (5-10 let).

Zahraniční příklady ukazují na 

vhodnost výuky aprobovanými učiteli 

i na prvním stupni škol. Osvědčila 

se i kombinace vysokoškolsky 

vzdělaných učitelů s trenéry dětí 

nebo volnočasovými sportovními 

pedagogy. V následujícím období je 

nutné realizovat taková opatření, 

která povedou ke zvýšení odborného 

vedení dětí ve sportovní činnosti.

Kontext

92
herních hřišť pro děti do 15 let 

na území Olomouce

15 979
dětí v Olomouci

(v rozmezí deseti let došlo k nárůstu 

počtu dětí do 15 let o 2 773)

Splnění doporučených 

parametrů pro pohyb dětí

Podpora trenérské 

činnosti a vedení dětí

Snadno dostupný sport 

pro děti a mládež

Aktivní pohyb dětí do školy

Cílem je aktivnější role města v oblasti podpory pohybové aktivity dětí 
v rámci každodenní dopravy do školských zařízení. K zvýšení podílů dětí, 
žáků a studentů využívajících aktivní pohyb na cestě ze/do škol budeme 
realizovat:
 » zasíťování základních škol v rámci systému olomouckých cyklostezek
 » zklidnění dopravy v okolí škol
 » rozšíření hlídek městské policie v ranních hodinách u škol
 » zajištění infrastruktury pro uchovávání kol ve školách
 » zpracování metodiky podpory aktivní dopravy dětí do škol pro 

pedagogické a řídící pracovníky škol včetně legislativní podpory
 » zajištění grantového programu na podporu aktivní dopravy pro děti

Sledované ukazatele
 ⦁ Podíl MŠ a ZŠ s odpovídající infrastrukturou pro bezpečné uchovávání kol – 

cykloklece, zastřešené cyklostojany, apod. (v %)
 ⦁ Počet škol (MŠ a ZŠ) se zpracovaným školním plánem mobility
 ⦁ Počet projektů a akcí zaměřených na bezpečnost aktivní dopravy dětí do škol 

(za rok)

Sport ve školství

Cílem opatření je ve školách vytvořit obecně více prostoru pro rozvoj zájmů 
dětí o aktivní pohyb vč. sportovních aktivit, dále pak rozšiřovat všeobecnou 
pohybovou gramotnost dětí a jejich motivaci ke sportovním aktivitám. 
Všechny stupně škol pod správou města tak v rámci tohoto opatření učiní 
kroky k rozšíření nabídky volitelných školních pohybových /sportovních 
aktivit (včetně zajištění finanční podpory). Budou podporovány aktivity 
v rámci provozu ZŠ, která umožní žákům základních škol trávit přestávky 
aktivně.

Za účelem zvýšení úrovně pohybových aktivit dětí na školách, zavádění 
pohybu do výuky dojde k zajištění proškolení či vzdělávání pedagogických 
pracovníků škol v oblasti podpory pohybu a zdravého životního stylu.

Sledované ukazatele
 ⦁ Podíl MŠ se zavedeným režimem pobytu dětí venku 2x denně (v %)
 ⦁ Podíl škol se zavedenými aktivními přestávkami na 1. a 2. stupni ZŠ (v %)
 ⦁ Počet školních areálů zpřístupněných širší veřejnosti k volnočasovým 

aktivitám

Volnočasové aktivity dětí

Podporovat a rozšiřovat volnočasové a sportovní aktivity v rámci klubů 
a organizací. Přístup umožňuje zavádět do škol moderní a atraktivní 
formy sportu dle zájmu žáků a studentů. Město bude cílit na intenzivnější 
spolupráci mezi sportovními organizacemi na jedné straně a školami na 
straně druhé. Tím umožní vznik a rozvoj školního sportu.

Cílem města je zkvalitnit a zatraktivnit pohybové školní aktivity pro děti, 
které si během roku bude moci vyzkoušet pod profesionálním vedením různé 
sportovní aktivity.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet škol spolupracujících se sportovními organizacemi
 ⦁ Počet škol nově nabízejících hodiny volitelné TV
 ⦁ Podíl zapojených žáků škol do nově nabízených volitelných hodin TV (v %)
 ⦁ Počet školních sportovních soutěží podporovaných městem (za rok)

Podpora 
pohybu   
ve školství

Aktivní trávení volného 
času dětí
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CÍL 3

Klíčové změnyDílčí vize

„Komplexní podpora pro 
sportovní kluby a organizace.“

Cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj 

organizovaného sportu. Svým úsilím budeme rozvíjet 

současné nástroje podpory z hlediska metodické podpory 

sportovním klubům, transparentnosti a nastavení 

funkčního schématu spolupráce napříč klíčovými subjekty. 

Je žádoucí modernizace sportovišť a spolupráce na 

změnách a nových možnostech se sportovními kluby 

(např. modernizace tréninkových procesů). Dále je třeba 

rozvíjet a připravovat nové formy akcí pro veřejnost, dny 

otevřených dveří, náborové soutěže, dětské formy sportů 

apod., a to jak pod záštitou města, tak v gesci jednotlivých 

organizací.

Výkonnostní sport zahrnuje většinu 

sportovních organizací na území 

města v různých sportovních 

odvětvích. Pravidelná činnost 

sportovních organizací je podporována 

přímou materiální podporou, a to 

prostřednictvím programových dotací.

Z analýzy potřeb sportovních klubů 

působících v Olomouci vyplývá nutnost 

stabilizace financování klubů (víceleté 

čerpání dotací), podpora lidských zdrojů 

a větší podpora veřejných sportovišť 

a pohybové gramotnosti. Sportovní 

kluby dále projevily zájem o prohloubení 

spolupráce se základními školami.
 

Kontext

cca 2/3
pobírají fotbal a hokej z celkových 
dotací na vrcholový sport mládeže

9
dotačních titulů vyhlásilo pro 

kluby město v roce 2019

Vrcholový sport jako 

jeden z pilířů propagace 

města

Odpovídající technické 

zázemí pro fungování 

klubů

Širší členská základna 

sportovních klubů 

a organizací

Vrcholový a výkonnostní sport

Cílem opatření je systémově podpořit činnost organizací, které ve městě 
dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo 
provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Město Olomouc bude tímto způsobem podporovat:

 » činnost klubů a organizací (podpora je určena zejména na pořízení 
sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže, stravování 
a ubytování, startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, 
na úhradu odměn),

 » provozní výdaje klubů a organizací vrcholového a výkonnostního sportu 
(financování trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní 
výdaje),

 » sportovce, kteří se účastní vrcholových sportovních akcí (jejich úspěchy 
mohou významně přispět ke zvýšení atraktivity a zviditelnění města),

 » rozvoj sportovních akademií na území města.

Vedle finanční podpory zahrnující mj. také poskytování zvýhodněného 
nájemného či úhrady provozních výdajů prostřednictvím provozních 
a nájemních smluv, budou sportovní organizace a sportovní akce 
podporovány taktéž prostřednictvím nemateriální podpory, jako je např. 
propagace prostřednictvím městských sdělovacích prostředků, realizace 
sportovních akcí či aktivit pod záštitou vedení města nebo spolupráce 
v oblasti poskytnutí sportovní infrastruktury v majetku města za 
zvýhodněných podmínek.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet podpořených sportovních organizací (za rok)
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na celoroční činnost sportovních 

organizací (v tis. Kč)
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na zabezpečení vrcholového 

a výkonnostního sportu dětí a mládeže (v tis. Kč)

Zájmový rekreační sport

Mimo organizovaný vrcholový sport budeme podporovat i organizovaný 
sport na rekreační úrovni. S ohledem na analytická zjištění bude opatření 
zaměřeno především na podporu sportu teenagerů ve věku 14 – 18 let se 
zaměřením na udržení aktivní sportovní činnosti nevrcholového charakteru.

Mimo to bude podporována nabídka nevrcholových a nevýkonnostních 
forem sportovních a pohybových programů u různých organizací působících 
ve SMOl – např. DDM, Sokol, UPOL apod.

V rámci opatření dojde ke zřízení nového grantového čí aktualizaci 
stávajícího programu (možná harmonizace opatření se stávající grantovou 
podporou Odboru školství viz: Využití volného času dětí a mládeže, Podpora 
aktivit realizovaných vysokými školami či Podpora výchovně vzdělávacích 
aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ). Finanční podpora bude zaměřená na 
otevřené pravidelné pohybové programy zdarma pro veřejnost pro různé 
cílové skupiny (např. cvičení seniorů v parcích, cvičení matek s dětmi apod.), 
včetně zajištění lektorů/animátorů.

Sledované ukazatele
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na otevřené pravidelné pohybové 

programy pro veřejnost (v tis. Kč)
 ⦁ Počet uskutečněných pravidelných pohybových programů (za rok)
 ⦁ Počet zapojených sportovních organizací (za rok)

Organizovaný 
sport pro 
všechny

Vyšší mimofinanční 
podpora činnosti 
sportovních klubů
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Klíčové změnyDílčí vize

„Komplexní podpora pro 
sportovní kluby a organizace.“

Cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj 

organizovaného sportu. Svým úsilím budeme rozvíjet 

současné nástroje podpory z hlediska metodické podpory 

sportovním klubům, transparentnosti a nastavení 

funkčního schématu spolupráce napříč klíčovými subjekty. 

Je žádoucí modernizace sportovišť a spolupráce na 

změnách a nových možnostech se sportovními kluby 

(např. modernizace tréninkových procesů). Dále je třeba 

rozvíjet a připravovat nové formy akcí pro veřejnost, dny 

otevřených dveří, náborové soutěže, dětské formy sportů 

apod., a to jak pod záštitou města, tak v gesci jednotlivých 

organizací.

Výkonnostní sport zahrnuje většinu 

sportovních organizací na území 

města v různých sportovních 

odvětvích. Pravidelná činnost 

sportovních organizací je podporována 

přímou materiální podporou, a to 

prostřednictvím programových dotací.

Z analýzy potřeb sportovních klubů 

působících v Olomouci vyplývá nutnost 

stabilizace financování klubů (víceleté 

čerpání dotací), podpora lidských zdrojů 

a větší podpora veřejných sportovišť 

a pohybové gramotnosti. Sportovní 

kluby dále projevily zájem o prohloubení 

spolupráce se základními školami.
 

Kontext

cca 2/3
pobírají fotbal a hokej z celkových 
dotací na vrcholový sport mládeže

9
dotačních titulů vyhlásilo pro 

kluby město v roce 2019

Vrcholový sport jako 

jeden z pilířů propagace 

města

Odpovídající technické 

zázemí pro fungování 

klubů

Širší členská základna 

sportovních klubů 

a organizací

Vrcholový a výkonnostní sport

Cílem opatření je systémově podpořit činnost organizací, které ve městě 
dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo 
provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních.

Město Olomouc bude tímto způsobem podporovat:

 » činnost klubů a organizací (podpora je určena zejména na pořízení 
sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže, stravování 
a ubytování, startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, 
na úhradu odměn),

 » provozní výdaje klubů a organizací vrcholového a výkonnostního sportu 
(financování trenérů a cvičitelů, nájemné, energie a ostatní provozní 
výdaje),

 » sportovce, kteří se účastní vrcholových sportovních akcí (jejich úspěchy 
mohou významně přispět ke zvýšení atraktivity a zviditelnění města),

 » rozvoj sportovních akademií na území města.

Vedle finanční podpory zahrnující mj. také poskytování zvýhodněného 
nájemného či úhrady provozních výdajů prostřednictvím provozních 
a nájemních smluv, budou sportovní organizace a sportovní akce 
podporovány taktéž prostřednictvím nemateriální podpory, jako je např. 
propagace prostřednictvím městských sdělovacích prostředků, realizace 
sportovních akcí či aktivit pod záštitou vedení města nebo spolupráce 
v oblasti poskytnutí sportovní infrastruktury v majetku města za 
zvýhodněných podmínek.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet podpořených sportovních organizací (za rok)
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na celoroční činnost sportovních 

organizací (v tis. Kč)
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na zabezpečení vrcholového 

a výkonnostního sportu dětí a mládeže (v tis. Kč)

Zájmový rekreační sport

Mimo organizovaný vrcholový sport budeme podporovat i organizovaný 
sport na rekreační úrovni. S ohledem na analytická zjištění bude opatření 
zaměřeno především na podporu sportu teenagerů ve věku 14 – 18 let se 
zaměřením na udržení aktivní sportovní činnosti nevrcholového charakteru.

Mimo to bude podporována nabídka nevrcholových a nevýkonnostních 
forem sportovních a pohybových programů u různých organizací působících 
ve SMOl – např. DDM, Sokol, UPOL apod.

V rámci opatření dojde ke zřízení nového grantového čí aktualizaci 
stávajícího programu (možná harmonizace opatření se stávající grantovou 
podporou Odboru školství viz: Využití volného času dětí a mládeže, Podpora 
aktivit realizovaných vysokými školami či Podpora výchovně vzdělávacích 
aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ). Finanční podpora bude zaměřená na 
otevřené pravidelné pohybové programy zdarma pro veřejnost pro různé 
cílové skupiny (např. cvičení seniorů v parcích, cvičení matek s dětmi apod.), 
včetně zajištění lektorů/animátorů.

Sledované ukazatele
 ⦁ Částka alokovaná z rozpočtu SMOl na otevřené pravidelné pohybové 

programy pro veřejnost (v tis. Kč)
 ⦁ Počet uskutečněných pravidelných pohybových programů (za rok)
 ⦁ Počet zapojených sportovních organizací (za rok)

Organizovaný 
sport pro 
všechny

Vyšší mimofinanční 
podpora činnosti 
sportovních klubů
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Klíčové změny

CÍL 4

Dílčí vize

„Sportu dostupný každému“

Společně chceme vytvářet vhodné podmínky pro 

sportování nejširší veřejnosti, resp. usilovat o zapojení 

všech cílových skupin (dětí a mladistvých, seniorů, 

zdravotně handicapovaných apod.) do pohybových aktivit, 

a to bez ohledu na úroveň fyzické zdatnosti či sociální 

statut jedince. Kromě investic je nutné dále předpokládat 

spoluúčast veřejných zdrojů na provozu sportovních 

zařízení v majetku města tak, aby byla maximálně využita 

pro své účely a nebyla z důvodů provozních nákladů 

redukována jejich dostupnost. S úsilím řádného hospodáře 

chceme při plánování investic do sportovních zařízení 

nejprve rekonstruovat ta stávající, a to s ohledem na 

dlouhodobé budoucí užívání.

Budováním a správou sportovišť 

vytváří město základní podmínky pro 

všechny formy sportu a pohybových 

aktivit. Role i odpovědnost je zde 

jedinečná a nenahraditelná. Tato 

oblast je navíc nejvíce zatížena 

minulostí a je nejobtížnější ji změnit.

 

Ve městě je v současné době 

nedořešená podpora v rychle 

se rozvíjejících oblastech 

neorganizovaného sportu. Je 

zde patrná i absence dotačních 

programů zaměřených na podporu 

rekreační pohybových aktivit mimo 

organizované spolky a kluby.

Dostupnost 
infrastruktury 
jako hlavní 
motivace 
k pohybu všech

Kontext

8,08 %
městského rozpočtu jde na sport 

a pohybové aktivity

1 256
osob je zaměstnáno v rámci péče 

o infrastrukturu města

Snížení rizika civilizačních 

chorob díky pohybu 

občanů

Efektivní provoz sportovní 

infrastruktury

Kvalitní a moderní 

sportovní infrastruktura

Atraktivní sportoviště

Zlepšení stavebně-technického stavu stávající infrastruktury, vedoucí 
k zlepšení dostupnosti sportu. V souvislosti s územním rozvojem města 
budování nových lokalit pro sportovní a rekreační vyžití. Sport by měl 
být snadno dostupný všem věkovým skupinám bez sociálních rozdílů. 
Významnou pozornost je třeba věnovat zapojení seniorů do sportovních 
aktivit, a to zejména ve vazbě na predikovaný demografický vývoj.

V souvislosti s územním rozvojem města bude podporováno také rozšiřování 
nových lokalit pro sportovní a rekreační vyžití. U budoucích investic do 
sportovní infrastruktury bude zajištěna jejich multifunkčnost, aby mohla 
sloužit například pro realizaci kulturních akcí a společenských událostí. 
Dále důslednou analýzou před samotnou realizací bude zajištěna maximální 
časová vytíženost, čímž bude zajištěna vyšší efektivnost vynakládaných 
prostředků.

Opatření se dotýká také výstavby, modernizace či rekonstrukce školních 
tělocvičen a hal, které jsou ale řešeny již v rámci zpracované Koncepce 
rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet realizovaných investic (nově vystavěných či rekonstruovaných/

modernizovaných) v rámci klíčové sportovní infrastruktury ve vlastnictví 
města

 ⦁ Časové vytížení nově budovaných či rekonstruovaných stávajících 
sportovních zařízení (v %)

 ⦁ Podíl provozní doby klíčové městské sportovní infrastrukturu, po kterou 
mohou být využívány širší veřejností (v %)

Plochy aktivního odpočinku

Plochy veřejné zeleně představují důležitou část při naplňování aktivního 
pohybu a sportu obyvatel města. Architektonicky dobře pojaté prostředí 
města napomůže zajistit dostatečný prostor mj. pro sport a sportovní 
aktivity. Při realizaci tohoto opatření je potřeba zajistit soulad s dalšími 
tematickými strategickými dokumenty města – Strategií zeleně 
a managementu údržby (2021) a Koncepcí veřejných prostranství ve městě 
Olomouci (2021).

Cílem je plánování dalšího rozvoje volně přístupné sportovní a pohybově 
rekreační infrastruktury se zaměřením na dětská hřiště, smíšená herní 
hřiště, parky a zelené plochy (případně u již existující infrastruktury zabránit 
jejich morálnímu a technickému zestárnutí). Dále pak vhodně rozšiřovat 
hřiště/sportoviště o nové hrací prvky a další sportovní mobiliář (např. 
lezecké stěny, street work-out, ad.), fit stezky zdraví, atd., které umožní tato 
zařízení využívat v souladu s trendy volnočasových pohybových aktivit, 
včetně bezbariérovosti (návaznost na projekt Bezbariérová Olomouc). Město 
tak bude zvyšovat dostupnost sportu pro všechny sociální skupiny, ať už se 
jedná o osoby s nižším socioekonomických statusem, nízkopříjmové rodiny 
s dětmi, seniory či osoby zdravotně postižené.

Dále dojde k vyhodnocení potenciálu části městských a přírodních prostor 
směrem ke sportovním a volnočasovým pohybovým aktivitám (viz. např. 
Hejčínské louky). V návaznosti na trendy v životním stylu budou připraveny 
a realizovány programy rozvoje sportovních přírodních areálů.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet modernizovaných/revitalizovaných či nových dětských hřišť, smíšených 

a herních hřišť (za rok)
 ⦁ Počet modernizovaných/revitalizovaných či nových parků a zelených ploch 

s vazbou na sportovní a pohybově rekreační aktivity (za rok)
 ⦁ Existence pasportu sportovní infrastruktury (A/N)

Zvýšení dostupnosti 
sportovních 
a volnočasových lokalit
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Klíčové změny

CÍL 4
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Ve městě je v současné době 

nedořešená podpora v rychle 

se rozvíjejících oblastech 

neorganizovaného sportu. Je 
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sloužit například pro realizaci kulturních akcí a společenských událostí. 
Dále důslednou analýzou před samotnou realizací bude zajištěna maximální 
časová vytíženost, čímž bude zajištěna vyšší efektivnost vynakládaných 
prostředků.

Opatření se dotýká také výstavby, modernizace či rekonstrukce školních 
tělocvičen a hal, které jsou ale řešeny již v rámci zpracované Koncepce 
rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025.
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Olomouci (2021).

Cílem je plánování dalšího rozvoje volně přístupné sportovní a pohybově 
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hřiště, parky a zelené plochy (případně u již existující infrastruktury zabránit 
jejich morálnímu a technickému zestárnutí). Dále pak vhodně rozšiřovat 
hřiště/sportoviště o nové hrací prvky a další sportovní mobiliář (např. 
lezecké stěny, street work-out, ad.), fit stezky zdraví, atd., které umožní tato 
zařízení využívat v souladu s trendy volnočasových pohybových aktivit, 
včetně bezbariérovosti (návaznost na projekt Bezbariérová Olomouc). Město 
tak bude zvyšovat dostupnost sportu pro všechny sociální skupiny, ať už se 
jedná o osoby s nižším socioekonomických statusem, nízkopříjmové rodiny 
s dětmi, seniory či osoby zdravotně postižené.

Dále dojde k vyhodnocení potenciálu části městských a přírodních prostor 
směrem ke sportovním a volnočasovým pohybovým aktivitám (viz. např. 
Hejčínské louky). V návaznosti na trendy v životním stylu budou připraveny 
a realizovány programy rozvoje sportovních přírodních areálů.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet modernizovaných/revitalizovaných či nových dětských hřišť, smíšených 

a herních hřišť (za rok)
 ⦁ Počet modernizovaných/revitalizovaných či nových parků a zelených ploch 

s vazbou na sportovní a pohybově rekreační aktivity (za rok)
 ⦁ Existence pasportu sportovní infrastruktury (A/N)

Zvýšení dostupnosti 
sportovních 
a volnočasových lokalit
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Klíčové změny

CÍL 5

Dílčí vize

„Komplexní podpora                 
a propagace pohybu“

Město Olomouc kromě manažersko-administrativní role 

bude zvyšovat svůj význam směrem k místní propagaci 

sportu (nábory, propagačně motivační akce) a organizaci 

neziskových sportovních akcí pro veřejnost. Mimo jiné 

budou podporovány tzv. „vlajkové lodě“ města (fotbal, 

hokej, házená žen, volejbal žen). Tyto sporty jsou zdrojem 

zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodným 

prostředkem umožňujícím pěstovat v občanech města 

Olomouce pocity patriotismu vůči svému městu (pocity 

sounáležitosti a hrdosti), významným prostředkem 

účinné reklamy dobrého jména města a vytváření jeho 

image (reprezentace města doma i v zahraničí), důležitým 

motivačním prvkem pro sport dětí a mládeže i veřejnosti.

Město vnímá potenciál v užším 

propojení sportovních klubů se 

školami. Stejně tak je usiluje o zlepšení 

spolupráce mezi městem univerzitou 

v oblasti podpory pohybu a vzdělávání 

odborných pracovníků. V posledních 

letech je v Olomouci nízký zájem 

o kvalitní kvalifikační a profesní 

přípravu v oblasti tělovýchovy 

a sportu.

Sportovní akce vytvářejí nové 

ekonomické zdroje a slouží k propagaci 

města. Mediálně atraktivní sportovní 

akce (národní či mezinárodní 

soutěže…) přitahují množství lidí 

k osobní účasti a jsou impulsem 

k volbě návštěvy nových míst a přináší 

nový fenomén – sportovní turismus.

Kontext

8,08 %
městského rozpočtu jde na 

sport a pohybové aktivity

1 256
osob je zaměstnáno v rámci 
péče o infrastrukturu města

Jednotný komunikační 
styl města

Centrální systém 
informování o rozvoji 
sportu

Vyšší odbornost lidských 
zdrojů v oblasti sportu

Inovace systému vzdělávání ve sportu

Je žádoucí inovovat ucelený kvalifikační systém na základě nových 
vzdělávacích standardů ve sportu, doplněný o systém dalšího vzdělávání 
a zajistit změny pro jejich praktickou realizaci.

Vzdělávání sportovních odborníků je v současnosti poměrně složité. Je 
klíčové zajistit vysoce odborné vzdělání pro oblast vrcholového sportu 
a zajistit dostupné vzdělávání i množství dobrovolných trenérů. Systém 
lze podpořit i metodickým portálem ke sportu a zdravému životnímu stylu. 
Respektovat budeme i odlišné požadavky na vzdělání dobrovolných trenérů 
a odborníků vrcholového sportu.

Za účelem zvýšení úrovně pohybových aktivit dětí na školách a zavádění 
pohybu do výuky dojde k zajištění proškolení či vzdělávání pedagogických 
a řídících pracovníků škol a školských zařízení (MŠ + ZŠ) v oblasti podpory 
pohybu a zdravého životního stylu.

Sledované ukazatele
 ⦁ Zřízen nový grantový program zaměřený na vzdělávání trenérů mládeže 

a lektorů venkovních programů (A/N)
 ⦁ Počet proškolených řídících a pedagogických pracovníků škol

Propagace sportu a zdravého životního stylu

Opatření bude propagovat podmínky a výhody kvalitnějšího a zdravějšího 
života obyvatel s cílem zvýšit podvědomí a zájem obyvatel o toto téma. 
Důležitým kritériem je nekomerční charakter jednotlivých akcí. Mimo vlastní 
propagační kampaně v rámci sportovních akcí bude mj. podporováno 
zapojení města Olomouce do národních či regionálních kampaní (např. Deset 
tisíc kroků, Do práce na kole, a jiné).

Úsilí směřujeme do podpory jednotné informační platformy pro vzájemnou 
interakci mezi městem, sportovními kluby, organizátory pravidelných 
i příležitostných akcí a veřejností formou portálu Sportuj v Olomouci. 
Stěžejním předpokladem pro rozvoj aplikace je aktivní účast sportovních 
klubů a organizací na průběžné tvorbě jejího obsahu.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet kampaní na podporu pohybu a sportu ve městě (za rok)
 ⦁ Počet sportovních klubů aktivně přispívajících do aplikace zaměřené na 

sportovní dění ve městě
 ⦁ Počet uživatelů aplikace zaměřené na sportovní dění ve městě
 ⦁ Existence funkcionality evidence návštěvnosti a vytíženosti sportovní 

infrastruktury včetně rezervačního systému v rámci aplikace (A/N)

Propagace města jako centra pohybu

Město Olomouc bude realizovat motivační systém pro sportovní spolky, 
školy, svazy, podnikatele, cestovní kanceláře zabývajícími se sportem 
a příjezdovým cestovním ruchem do Olomouce, tak aby se podíleli na 
popularizaci a rozšíření obsahu platformy pro sport. Snahou bude připravit 
specifické balíčky cestovního ruchu s ohledem na sportovní atraktivity 
města Olomouce se zaměřením na podporu sportovně orientovaného 
cestovního ruchu.

Sledované ukazatele
 ⦁ Počet nových balíčků cestovního ruchu zaměřené na sportovní atraktivity
 ⦁ Počet klientů využívajících balíčky prostřednictvím Informačního centra 
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Klíčové změny

CÍL 5

Dílčí vize
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Jednotný komunikační 
styl města

Centrální systém 
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sportu

Vyšší odbornost lidských 
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A co můžu 
udělat já?

TIPY PRO ZVÝŠENÍ 
POHYBOVÉ AKTIVITY

(dle Národní zprávy 
o pohybové aktivitě českých 
dětí a mládeže, 2019)

 » Věnuj se intenzivní aktivitě nejméně třikrát za týden. 

Jedná se o aktivity, při kterých se zapotíš a zadýcháš 

(např. běh, jízda na kole, in-line bruslení).

 » Věnuj se nenáročnému posilování nejméně třikrát 

za týden (např. skákání přes švihadlo, šplh na laně, 

parkour, lanové prolézačky).

 » Domluv se s kamarády a jděte společně do školy 

pěšky, jeďte na kole, skateboardu nebo koloběžce.

»
Doporučení pro Adélu a Tomáše

 » Pokud pro cestu do nebo ze školy využíváš městskou 

hromadnou dopravu, vystup o zastávku dříve a zbytek 

cesty dojdi. Každý krok navíc se počítá!

 » Vyhýbej se dlouhotrvajícímu sezení nebo své sezení 

alespoň na chvíli přeruš a protáhni se jednoduchými 

cviky.

 » Nabídni svým rodičům pomoc s domácími pracemi.

 » Buďte aktivní společně se svými dětmi.

 » Jděte svým dětem příkladem! Začněte chodit do 

práce pěšky nebo pravidelně sportovat.

 » Poskytněte svým dětem dostatek příležitostí pro 

aktivní hraní s jejich kamarády.

»
Doporučení pro rodiče Adély a Tomáše

 » Podporujte své děti v pravidelném sportování. Mluvte 

s nimi o jejich úspěších, ale i neúspěších.

 » Zapojte své děti do společných domácích prací.

 » Stanovte si se svými dětmi pravidla pro používání tabletů, 

mobilních telefonů a počítačů v jejich volném čase

 » Vytvářejte možnosti pro aktivní trávení školních 

přestávek a volných hodin.

 » Začleňte pohybové a herní chvilky do vyučovacích 

hodin.

 » Organizujte nepovinné kurzy a motivujte děti 

k účasti.

 » Inovujte vybavení a pomůcky pro sportovní 

a pohybové aktivity, aby odpovídaly preferencím dětí.

»
Doporučení pro učitele a ředitele školy, do které Adéla a Tomáš docházejí

 » Snažte se tvořit obsah hodin tělesné výchovy tak, aby 

byly do aktivit zapojeny všechny děti.

 » Podporujte učitele v dalším vzdělávání zaměřeném na 

podporu aktivního životního stylu.

 » Umožněte dětem využívat sportoviště v areálu školy před 

nebo po vyučování.

 » Poskytněte dětem bohatou nabídku pohybových kroužků 

pro aktivní trávení jejich volného času.
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Miroslav Žbánek
primátor Olomouce

Jsem rád, že i Vás zajímá budoucnost sportu v Olomouci. 

Našim cílem je realizovat dobré projekty a strategicky 

zlepšovat Vaši spokojenost s Olomoucí jako městem, kde 

prostě máte chuť sportovat.

S ohledem na kompetence města se zde snažíme navrhnout 

taková opatření, která jsou maximálně efektivní z hlediska 

podpory pohybu a aktivního životního stylu. To vše při 

respektování sportovních priorit města vycházejících 

z rozpočtu do této oblasti v minulých letech.

Budu rád, pokud nám naši budoucnost pomůžete 

spoluvytvářet! Klíčovým faktorem úspěchu našeho města 

jste Vy - občané!

Olomouc - město sportu”
Závěrečné 
slovo

Vydal:
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc

Zpracoval:
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury

ve spolupráci s
AQE advisors, a.s.
třída Kpt. Jaroše 1944/31
602 00 Brno
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