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UPOZORNĚNÍ:  

ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC A LZE JE VYUŽÍVAT 

POUZE S JEHO SOUHLASEM.  
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Úvod 

Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu na období           

2021 -2024 vychází a reaguje na povinnost obcí zpracovávat plány rozvoje sportu definuje 

dle §6a, odst. 2 Zákona č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016, kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. 

Byla zpracována v souladu s požadavky a v součinnosti s vytvořenou pracovní skupinou, 

Komisí pro sport a tělovýchovu a Odborem cestovního ruchu, kultury a sportu statutárního 

města Olomouc. Filosofií celé koncepce je kromě podpory sportu zejména řešení problému 

nedostatečné úrovně pohybové aktivity, v jehož důsledku celkově dochází ke zhoršování 

zdravotního stavu obyvatel města včetně nejmladších věkových kategorií.  

Součástí koncepčního materiálu je analytická část, návrhová část, akční plán a rámcový 

odhad rozpočtu. Dokument rovněž definuje vizi statutárního města Olomouc v oblasti sportu 

a aktivního životního stylu. 

Zpracování dokumentu bylo ovlivněno dvěma faktory, kdy se v průběhu zpracovávání 

dokumentu zásadním způsobem měnily podmínky v oblasti sportu a priority města. Prvním 

z nich byla změna ve vedení statutárního města Olomouc po minulých komunálních volbách. 

Druhým faktorem je trvající pandemie onemocnění Covid-19, která sektor sportu a aktivního 

životního stylu značně negativně ovlivnila, a to včetně zásadních rozpočtových dopadů. 

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. 

Za zpracovatele, 

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. 
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Metodika  
 

Byla provedena analýza východisek pro strategii a analýza koncepčních a strategických 

dokumentů – dostupných materiálů statutárního města Olomouc včetně analýzy 

souvisejících strategických a jiných odborných dokumentů souvisejících s oblastí sportu a 

aktivního životního stylu (zahrnuty byly materiály Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Olomouckého kraje, SMOL, apod.). 

V rámci zpracování strategie byla provedena analýza životního stylu dětí prostřednictvím dat 

ze studie mezinárodní studie o životním stylu školáků HBSC – Health Behaviour in School-

aged Children Study, která je největší výzkumnou studií o životním stylu 11 – 15 letých dětí v 

Evropě se vzorkem cca 250 tis. dětí. HBSC studie je mezinárodní výzkumná studie 

kolaborativního charakteru věnující se životnímu způsobu u dětí. Studie vychází ze 

stanoviska WHO (World Healtg Organization), že chování a životní styl v dospělosti jsou 

výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Sledování výskytu behaviorálních komponent 

ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví. Mladí lidé se 

specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních 

snah v oblasti podpory zdraví. Samotný výzkumný projekt HBSC se datuje již od roku 1982, 

kdy se uskutečnilo první setkání výzkumných pracovníků z Norska, Finska a Anglie za účelem 

diskuze o problémech spojených s nedostatečným počtem mezinárodně porovnatelných dat 

o kouření mladých lidí. Výsledkem tohoto setkání byl konsenzus o nutnosti zahájit práce na 

přípravě nového mezinárodního výzkumu s využitím jednotného výzkumného postupu a 

nástrojů tak, aby bylo možné údaje z různých států srovnávat. V roce 1983 byla studie HBSC 

přijata pod záštitu regionálního úřadu WHO pro Evropu jako studie kolaborativního 

charakteru. HBSC nyní zahrnuje 48 zemí a regionů v celé Evropě a Severní Americe. Česká 

republika (ČR) se poprvé zúčastnila studie spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy v 

roce 1994. Výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. Od roku 1994 tedy máme k 

dispozici komplexní zdroj dat o zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s drogami a 

alkoholem, trávení volného času a dalších tématech u nejmladší generace v ČR. Informace 

využívají ministerstva, municipality, soukromé společnosti i nadnárodní organizace jako 
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UNESCO, UNICEF nebo WHO při strategickém plánování. Sběr dat v Olomouci se konal v 

Olomouci v období duben-červen 2018, pro analýzu byla dále využita data ze studie FTK 

UPOL Volný čas dětí školního věku, která je zaměřena na aktivní trávení volného času dětí. 

Studie byla provedena v září-listopadu 2017. Celkově bylo do obou šetření zapojeno cca 470 

dětí z Olomouce.  

Analýzu prostředí pro pohybovou aktivitu provedl výzkumný tým FTK UP na základě 

rozsáhlých zkušeností s touto problematikou ze světového výzkumu (viz. např. publikace v 

prestižním časopise The Lancet – Physical activity in relations to urban environments in 14 

cities worldwide: a cross-sectional study). Pro analýzu byly využity mapové podklady a 

digitalizace leteckých snímků SMOL, případně měření v terénu, údaje o počtech obyvatel z 

databáze SMOL a bodová vrstva obydlených objektů a mapové podklady s využitím analýzy 

GIS, údaje z výzkumů provedených na FTK UP ohledně dostupnosti, docházkové vzdálenosti 

a konektivity objektů určených pro sport a rekreaci SMOL a údaje z databází SMOL ohledně 

dětských hřišť, sportovišť a městských parků. 

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 období 2014 – 2019, údaje o výši přidělených 

dotací z dotačního titulu 2, období 2016 – 2019, údaje z MŠMT o výši přidělených dotací ve 

všech vypisovaných dotačních programech pro subjekty působící ve městě Olomouc 1016 – 

2017, dotace rozdělené v rámci programu Můj KLUB v letech 2018 a 2019, údaje z 

Olomouckého kraje o výši přidělených dotací pro subjekty působící ve městě Olomouc 1016 

– 2019, databáze sportovních klubů poskytnutá odborem sportu, která byla následně 

rozšířena a doplněna na základě primárního výzkumu aktivních subjektů. Ke srovnání sloužily 

obdobné studie koncepce rozvoje sportu vybraných měst (Brno, Litoměřice, Český Těšín, 

Mladá Boleslav...).  

V rámci zpracování koncepce byly dále zjišťovány názory a postoje klíčových aktérů v oblasti 

sportu. Ke zjištění názorů a postojů klíčových aktérů v oblasti sportu byly organizovány 

diskusní skupiny s klíčovými aktéry, kteří v Olomouci v této oblasti působí. Ke spolupráci byli 
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osloveni: Rada a zastupitelstvo SMOL, sportovní Komise a zástupci městských částí v 

Olomouci, sportovní kluby a pracovníci magistrátu SMOL. Workshopy byly vedeny formou 

skupinové diskuse se zaměřením na oblast sportu a pohybové aktivity a školství. Na základě 

skupinové diskuse byly stanoveny oblasti a priority, které byly dále účastníky focus group 

hodnoceny dle důležitosti. Priority s největším bodovým ohodnocením jsou dále uváděny 

jako výsledky v analytické části. 

Jednotlivá opatření návrhové části včetně vize a SWOT analýzy a akčního plánu byly dále 

průběžně konzultovány v rámci pracovní skupiny, která byla v rámci přípravy strategie 

svolávána a složena z důvodu zajištění meziresortního přístupu ze zástupců různých odborů 

SMOL. Předpokládá se také její pokračování v rámci implementační fáze strategie. Jednotlivé 

části byly dále konzultovány a připomínkovány pracovníky Odboru cestovního ruchu, kultury 

a sportu statutárního města Olomouc včetně příslušných volených náměstků. 
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1.1 Základní východiska pro tvorbu strategie podpory pohybu a sportu 

SMOL 

 

• Povinnost obcí zpracovávat plány rozvoje sportu definuje §6a, odst. 2 Zákona č. 

230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

• Znění zákona 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, což se promítá do snížení obecné 

pohybové aktivity člověka,  zhoršování zdravotního stavu, nárůstu nadváhy a obezity 

a dalších civilizačních onemocnění, zhoršování kvality života a zvyšování mortality v 

důsledku nedostatku pohybu.  

• Sport musí být součástí strategických rozvojových plánů obcí, preventivních 

programů, programů prevence kriminality a zasahuje též do plánu investic v podobě 

podpory budování a spravování sportovní infrastruktury. 

• Obce byly vždy základní jednotkou projevu sportovních aktivit a společně se školským 

systémem tvoří základ sportovní činnosti z níž vyrůstá báze sportu výkonnostního a 

sportovní reprezentace ČR, která je v péči státu. 

• Podpora státu je přitom podmíněna a cílena do obcí, které podporují sport cíleně, 

systémově a dlouhodobě. Sport zařazen na obecní úrovni zařazen do priorit 

strategického rozvoje a je přirozenou součástí komunitního plánování obce. 

• Podpora sportu v obci na místní úrovni musí odpovídat zjištěným místním potřebám, 

reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že finanční prostředky vynakládané na 

sport jsou efektivně využívány. 
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1.2 Analýza relevantních koncepčních a strategických dokumentů 

 

Plán podpory sportu města Olomouc by měl vycházet z koncepčních materiálů na úrovni 

kraje a v širším kontextu ze státní koncepce podpory sportu a podpory sportu a podpory 

zdraví. 

Obrázek: Schématické znázornění klíčových strategických dokumentů vztahujících se ke sportu a 

pohybu  

 

 

Klíčovými dokumenty jsou Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (též nazývána „Sport 

2025“) a Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí („Zdraví 2020”). Na 

krajské úrovni je vypracována Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, 

která byla aktualizována pro období 2014 – 2018. 

Vytvářená koncepce se prolíná s mnoha strategickými dokumenty, které má Statutární 

město Olomouc již vypracováno, týká se to především Strategického plánu rozvoje města 

Obecně platné dokumenty a 
koncepční dokumenty Evropské 

unie 

Vládní koncepční dokumenty, 
zákony 

Krajské koncepční dokumenty, 
studie 

Koncepční dokumenty 
Statutárního města Olomouc 

•  Evropská charta sportu (1992)  

•  Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně 
postižené osoby (1996)  

•  Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007)  

•  Lisabonská smlouva Evropské Unie (2007)  

•  EU Physical Activity Guidelines (2008)  

•  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů  
(2001 + novelizace) 

•  Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí (2014) 

•  MŠMT - Koncepce podpory sportu 2016-2025 (2016) 

•  Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 
(2007) 

•  Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 
(2009) 

•  Analýza využití sportovních zařízení škol veřejností (2009) 

•  Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 
Aktualizace pro 2014 – 2018 (2014) 

•  Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018) 

•  Plán udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO) 

• Územní plán města Olomouce 

• Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (2021) 

• Strategie zeleně a management údržby (2021) 
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Olomouce, Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, Územního plánu a dalších 

koncepčních dokumentů. 

Obrázek: Klíčové dokumenty související se koncepcí sportu a pohybu 

 

Strategický plán rozvoje města Olomouce (2018) ve vztahu ke sportu uvádí následující : 

Pilíř 1 – Konkurenceschopná a kreativní Olomouc 

1.1 Kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického vybavení  

- modernizace školních hřišť a tělocvičen 

1.2 Zefektivnit systém kvality výuky a výchovy včetně kariérového poradenství 

- ve spolupráci s UPOL bude rozvíjena oblast podpory pohybové aktivity, sportu a 

aktivního životního stylu  
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Pilíř 2 – Olomouc – perla Evropy 

2.1 Posílit jednotnou komunikační kampaň Olomouce jako turistického cíle a spolupráci 

aktérů cestovního ruchu   

- zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní a sportovní infrastruktury 

- rozvinout podmínky pro cyklistiku a pěší dostupnost turistických cílů 

2.2 Zvýšit atraktivitu nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu, volný čas a sport  

- nastavení realizace a koncepčního přístupu k rozvoji kultury, sportu a cestovního 

ruchu města Olomouce 

2.3 Zmodernizovat a rozšířit nabídku volnočasové, kulturní, sportovní a turistické 

infrastruktury včetně využití potenciálu vodních toků a vodních ploch 

 

Pilíř 3 – Udržitelná Olomouc 

3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování 

 

Dalším důležitým dokumentem je Plán udržitelné městské mobility Olomouc (2018), ve 

kterém jsou ve vztahu k podpoře pohybu a sportu uvedeny následující priority: 

Návrhová část – opatření č. 5 - k rozvoji dopravních systémů 

5.1.2. Infrastrukturní opatření v oblasti pěší dopravy a veřejných prostranství 

- realizace hlavních bezbariérových pěších tras, vytváření míst pro překonání 

komunikace 

5.1.3. Infrastrukturní opatření v oblasti cyklistické dopravy 

- pruhy ve vozovce, seznam konkrétních opatření 

5.2.3. Neinfrastrukturní opatření v oblasti pěší dopravy a veřejných prostranství 

- zvětšení rozsahu pěších zón v centru města, zohlednění pěších při značení křižovatek 

atd... 

5.2.4. Neinfrastrukturní opatření v oblasti cyklistické dopravy 

- bikesharing, údržba a značení cyklistických tras  

a další specifická opatření 
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Přestože aktivní a udržitelná mobilita spadá do koncepce sportu a pohybu města Olomouce, 

není díky existenci této strategie dále řešena.  

 

Územní plán Olomouc (2018) - Vybrané body ve vztahu ke sportu 
 
Územní plán řeší základní koncepci rozvoje obce a stanovuje podmínky pro využití jednotlivě 

vymezených ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro vydávání územních rozhodnutí, 

stanovuje tak meze pro rozvoj zelených ploch, hřišť, cyklostezek a sportovní infrastruktury, 

což má zásadní vliv na rozvoj sportu, pohybových a volnočasových aktivit ve městě Olomouc.  

 

Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (2021) a Strategie zeleně a 
management údržby (2021) 
 

Oba strategické dokumenty jsou v současné době zpracovávány a budou tvořit doplnění 

Koncepce se zaměřením na prostředí a infrastrukturu pro pohybovou aktivitu.  
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1.3 Analýza životního stylu dětí v Olomouci  
 

Dostatek pohybu je jednou z klíčových součástí zdravého životního stylu jak u dětí, tak u 

dospělých. Záměrně přitom 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. 

Indikátory životního stylu použité v analýze: 

Pohybová aktivita střední intenzity zaměřená na plnění doporučení pro pohybovou 

aktivitu dle světové zdravotnické organizace (WHO) – min. 60 minut pohybu každý den 

Účast v organizovaném sportu – účast dětí v organizovaných sportovních aktivitách 

(individuální a týmové sporty) 

Preference v oblasti pohybových aktivit – zkoumány byly preference dětí v oblasti pohybu 

a sportu 

Aktivní doprava dětí – otázka zaměřena na nejčastější způsob dopravy do školy 

 

Ze současných výzkumů zaměřených na životní styl mladé generace vyplývá, že z životního 

stylu dětí se nevytrácí sport, ale každodenní přirozený pohyb. 

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. Zároveň je 

prokázán značný zdravotní efekt pro rizikové skupiny mládeže s již rozvinutou nadváhou, 

obezitou či hypertenzní nemocí. V Olomouci plní toto doporučení pouze cca 15 % školáků a 

to i přesto, že se věnují organizovanému sportu. 

V Olomouci se přibližně 65% dětí na základních školách se věnuje organizovaným sportovním 

aktivitám. U chlapců je účast v organizovaném sportu vyšší cca 70%, u dívek cca 60%. Účast v 

organizovaném sportu klesá s věkem. Zatímco v pátých třídách sportuje cca 80% dětí, v 

devátých třídách je to jen 50%. 
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Výrazně nižší účast v organizovaném sportu mají v Olomouci děti z chudšího prostředí. U 

patnáctiletých teenagerů z prostředí s nižším socio-ekonomickým statusem je zapojení do 

sportovních aktivit minimální – cca 20%. 

Obrázek: Plnění pohybových doporučení u dětí v Olomouci 

 

Obrázek: Druhy pohybové aktivity, které utváří celkový obraz životního stylu 

 

Pohybová 
aktivita 

Aktivní 
doprava  
(chůze, 
jízda na 

kole) Tělesná 
výchova 

Aktivní 
přestávky 

ve 
škole/v 

práci 

Tanec 

Rekreační 
pohybové 

aktivity 

Aktivní 
hra (s 

kamarády 
na hřišti)  

Aktivní 
domácí 
práce 

Organizo
vaný 
sport 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci  
www.rekre.upol.cz  

 

15  

  

 

Obrázek: Účast v organizovaném sportu u dětí v Olomouci 

 

Obrázek: Účast v organizovaném sportu u dětí v Olomouci dle socioekonomického statusu 

 

Sportovní kluby evidují největší úbytek aktivních členů v souvislosti s přechodem na střední 

školu a dále vysokou školu, kdy se zapojení do sportovních aktivit dále snižuje. Jedná se 

problém, který je pro sportovní prostředí v ČR charakteristický, a který se doposud nedaří 

koncepčně řešit.  
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Mezi 8 nejvyhledávanějších pohybových aktivit u dětí v Olomouci patří: chození ven s 

kamarády, běh, fotbal, tanec, jízda na kole, posilování-workout, plavání a florbal. Z analýzy 

účasti na pohybových aktivitách vyplývá, že děti kromě organizovaného sportu preferují 

méně strukturované a neorganizované aktivity (jízda na kole, běh, workout, chození ven s 

kamarády) pro které je rovněž nutné vytvářet vhodné prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitou součástí celkového pohybového režimu je aktivní doprava dětí do školy a ze školy. 

Olomoucké děti 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. Roste naopak podíl automobilové dopravy s rodiči. Tento vývoj se dá v 

budoucnu očekávat také v Olomouci. 

 

 

 

 

 

TOP 8 pohybových aktivit u dětí 
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Obrázek: Podíl jednotlivých složek dopravy u dětí na ZŠ (2018) 

 

Obrázek: Trendy v dopravě dětí do škol v ČR 
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1.4  Analýza prostředí pro pohybovou aktivitu v Olomouci 
 

Městské prostředí výrazným způsobem formuje jak životní styl, tak kvalitu života. Na území 

města Olomouce žije v roce 2018 celkem 100 256 obyvatel. Nejlidnatější městskou částí byla 

v roce 2018 městská část Nové Sady, kde na rozloze 3,2 km2 žije 15 259 obyvatel. Na území 

města Olomouce žije v roce 2018 celkem 15 979 dětí (v rozmezí deseti let došlo k nárůstu 

počtu dětí do 15 let o 2 773) 

Směrnice zabývající se velikostí plochy sportovišť v rámci tzv. komplexní bytové výstavby 

určuje velikost plochy určené pro neorganizovanou tělovýchovu a sport v rozsahu 2,0 m2 na 

obyvatele, z toho 0,5 m2 pro dětská hřiště (resp. herní hřiště) a 1,5 m2 pro hřiště mládeže a 

dospělých (resp. smíšení hřiště a sportoviště) (Ústav územního rozvoje, 2006). 

Obrázek: Schéma dělení veřejně přístupných sportovišť a míst pro rekreaci 

 

  

Městské parky 

Městské parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze 
základních typů veřejných prostranství, která utvářejí celkový ráz města. Na území 
města Olomouce se nachází několik městských parků o celkové rozloze 38 hektarů.  

Smíšené hřiště a sportoviště 

Smíšená hřiště jsou na sebe navazující sportovní i herní prvky, které se vzájemně 
doplňují a nabízí příležitost trávení volného času více generacím současně. 
Zpravidla jsou vybaveny zařízením potřebným pro příslušnou hru (branky, sítě atd.). 
V případě města Olomouce se často jedná o vnitřní areály základních škol.  

Herní hřiště 

Herní hřiště jsou většinou robinzonádního typu, obsahují typizované herní sestavy 
a jednotlivé herní prvky, dětské koutky a pískoviště doplněná houpadly. Tyto hřiště 
jsou vhodné obzvláště pro věkové kategorie 0-6, 6-12 a 12-15 let. 
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Herní hřiště 

Celkově se na území města Olomouce nachází 92 herních hřišť o celkové výměře 23 832 m2 

(0,25 m2 na obyvatele).  V optimálním případě by mělo připadat 0,5 m2 hřiště na obyvatele. 

Vlastníkem většiny herních hřišť (85 %) je Statutární město Olomouc, přibližně 13 % herních 

hřišť je v majetku soukromých subjektů.  

Ve 4 městských částech není evidováno žádné výhradně herní hřiště: 

• Nedvězí, Radíkov, Topolany, Týneček 

V každé z těchto lokalit se však nachází hřiště smíšené.  

Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska vybavenosti herními hřišti 

 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci  www.rekre.upol.cz  
 

20 
 

 

 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci  
www.rekre.upol.cz  

 

21 
 

Smíšená hřiště a sportoviště 

Celkově se na území města Olomouce nachází bezplatně a volně přístupných 20 smíšených 

hřišť a 27 sportovišť o celkové výměře 97 383 m2 (1,01 m2 na obyvatele).  

V optimálním případě by mělo připadat 1,5 m2 sportoviště na obyvatele. Vlastníkem všech 

20 smíšených hřišť je Statutární město Olomouc. Vlastníkem většiny (88 %) sportovišť je také 

Statutární město Olomouc. Na území města Olomouce se nacházejí 5 městských částí 

(Černovír a Klášterní Hradisko, Chomoutov, Chválkovice, Nemilany a Pavlovičky) kde není 

evidováno žádné smíšené hřiště nebo sportoviště. Vyhovující vybavenost vykazují městské 

části Lazce, Lošov, Tabulový vrch, a Olomouc-střed. Nadstandardně je vybaven Povel a 

Týneček. 

Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska vybavenosti smíšenými hřišti a sportovišti 

 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci  
www.rekre.upol.cz  

 

22  

  

Celková vybavenost herními hřišti i smíšenými hřišti a sportovišti 

Celkově se na území města Olomouce nachází 139 hřišť a sportovišť o celkové výměře 121 215 m2, tj. 

1,26 m2 sportovní nebo rekreační plochy na obyvatele (Mapa hřišť a sportovišť).  

V optimálním případě by mělo připadat 2,0 m2 plochy hřišť a sportoviště na obyvatele. Na území jsou 

opět patrné značné rozdíly. 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. 

Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska vybavenosti herními i smíšenými hřišti a sportovišti 
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Dostupnost herních a smíšených hřišť pro předškolní děti z hlediska docházkové 

vzdálenosti 

Mapa znázorňuje dostupnost herních hřišť vzhledem k rozmístění předškolních dětí 

v Olomouci. Docházková vzdálenost dětského hřiště pro předškolní děti je 200 m (Maier, 

2016).  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. 

 

 

 

 

 

Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska docházkové vzdálenosti herních nebo smíšených 

hřišť 
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Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska docházkové vzdálenosti smíšených hřišť a sportovišť 

 

 

Dostupnost městských parků 

Park by měl být dostupný pro obyvatele města do 400 m od bydliště, městský park do 1000–

1500 m, pro analýzu dostupnosti parků jsme tedy zvolili 2 kritéria; 400 m a 1250 m. Ve 13 

městských částech je zcela nevyhovující stav, kdy prakticky žádný z obyvatelů nemá 

dostupný park do vzdálenosti 1 250 metrů. Vyhovující stav je v Nových Hodolanech, 

Olomouci-středu a Olomouci-západu. 
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Tabulka: Hodnocení městských částí z hlediska docházkové vzdálenosti parků 
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Dostupnost rekreačních ploch 

Veřejně přístupné rekreační plochy jsou v územním plánu vedeny jako „plochy veřejné 

rekreace.“ Územní plán dále specifikuje, že se jedná o: 

a) pozemky veřejných prostranství, zejména pozemky veřejné zeleně a parků; 

b) pozemky veřejné rekreace v nezastavěném území. 

Vzhledem k roztříštěnosti a různorodosti těchto ploch jsme zvolili hranici 5000 m2 nad 

kterou považujeme tyto plochy za prakticky využitelné pro pohybovou rekreaci. 

Z mapy je patrné, že nejnižší dostupnost veřejně přístupných rekreačních ploch je v 

městských částech Staré Hodolany a Holice. 

 

Závěry a doporučení – prostředí pro pohybovou aktivitu v Olomouci 
 

Kvalita a dostupnost zařízení pro sport a rekreaci může výrazně ovlivnit kvalitu života 

obyvatel. V předkládané analýze jsme hodnotili úroveň vybavenosti města Olomouce jak 

z hlediska ploch, tak z hlediska pěší dostupnosti. Do analýzy vstupuje pouze čistá plocha 

hřišť, sportovišť a parků. Zahrnuty tedy nejsou areály sportovních stadióny, ani ostatní 

rekreační plochy „užitné“. Celková výměra sportovních a rekreačních ploch činí 121 215 m2, 

tj. 1,26 m2 sportovní nebo rekreační plochy na obyvatele. Na území jsou opět patrné značné 

rozdíly. 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. 

Pěší dostupnost ke hřištím – optimální situace pouze ve 2 z 27 městských částí. 

Docházková vzdálenost hřiště pro předškolní děti je 200 m. 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. 
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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 1000–

1500 m. Ve 13 městských částech je zcela nevyhovující stav, kdy prakticky žádný z obyvatelů 

nemá dostupný park do vzdálenosti 1 250 metrů. Vyhovující stav je v Nových Hodolanech, 

Olomouci-středu a Olomouci-západu. 

Vybrané lokality pro umístění hřiště pro předškolní děti  

Na základě kombinace počtu dětí (0-6 let) a jejich (ne)dostupnosti k hřišti vyplývá, že vhodné 

lokality pro umístění nového hřiště jsou v městských částech Olomouc-střed, Nové Sady, 

Olomouc-západ, Hejčín a v Nových Hodolanech. Lokalita Olomouc-střed je specifická, jedná 

se o historický střed města a umístění herního hřiště je problematické. Vybavenost je, díky 

hřištím v okrajové zóně této městské části, dostatečná. Nicméně tato hřiště jsou pro děti 

z vnitřní části ve vzdálenosti větší než 200 m. 

Na základě kombinace počtu obyvatel ve věku 6–60 let a jejich (ne)dostupnosti ke 

smíšenému hřišti nebo sportovišti vyplývá, že vhodné lokality pro umístění sportoviště jsou 

v městských částech Nový Svět, Povel, Tabulový vrch a Lazce (Mapa 13). Tyto lokality jsou 

charakteristické vysokým počtem obyvatel v dané kategorii 6–60 let. V těchto městských 

částech již sportoviště nacházejí, vzhledem ke koncentraci obyvatel jich však není dostatek a 

také jsou často v docházkové vzdálenosti větší než 500 m. 

Na celkové vybavenosti se v některých městských částech výrazně podílí zpřístupněné areály 

školních sportovišť. V rámci projektu „Zpřístupnění školních sportovních areálů veřejnosti“ 

bylo k 4. 4. 2018 zpřístupněno 12 školních sportovních areálů. Areály ostatních škol 

představují velký potenciál, zejména v městských částech Hejčín a Černovír-Hradisko. 

Zapojení areálů základních a středních školy do nabídky pro volnočasovou aktivitu široké 

veřejnosti by město mělo v maximální míře podporovat. 
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1.5  Sportovní infrastruktura Statutárního města Olomouc 
 

Na území statutárního města Olomouc se nachází bohatá sportovní infrastruktura. Její podrobná 

pasportizace nebyla předmětem zadání této strategie, proto se následující text vyjadřuje k této části 

pouze stručně. Pro statutární město Olomouc je nicméně klíčová infrastruktura v majetku města, 

školní infrastruktura, parky, zelené plochy a dětská hřiště, které jsou analyzovány výše a síť 

cyklostezek. 

Obrázek: Typologie sportovní infrastruktury na území statutárního města Olomouc 

 

S ohledem na rozpočet města jsou z pohledu infrastruktury klíčové majetkové transakce 

statutárního města Olomouc související se sportovní infrastrukturou za období 2014 – 2018: 

• 2014 – Odkup části akcií Aquaparku (41 mil. Kč) 

• 2017 – Odkup zbývající části akcií Aquaparku (24 mil. Kč) 

• 2018 – Zimní stadion - odkup malé hokejové haly, strojovny a dotčených pozemků  

              (94 mil. Kč) 

• 2018 – Odkup Androva stadionu (145 mil. Kč) 
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Klíčová zařízení v majetku statutárního města Olomouc: 

Aquapark Olomouc 

V letech 2014 a 2017 došlo k odkupu majetkového podílu na Aquaparku Statutárním městem 

Olomouc (41,38 mil. Kč + 23,66 mil. Kč).  

  2014 2015 2016 2017 

Počet návštěvníků 196 614 197 000  203 000 211 659 

Tržby za služby (tis. Kč) 23 375 28 859 28 675 35 525 

Tržby za prodané zboží (tis. Kč) 6 159 3 127 2 997 1 960 

Služebné S.m. Olomouc (tis. Kč) 43 000* 43 076* 43 279* 45 809* 

Výnosy celkem (tis. Kč) 72 534 75 062 74 951 83 294 

Zisk/ztráta po zdanění (tis. Kč) -2 277 71 245 3 489 

*služebné tvoří samostatnou položku v rozpočtu S. m. Olomouc a představuje náklady na provoz Aquaparku. 

Výše služebného odpovídá cca 216 Kč na každého návštěvníka (dle údajů za rok 2017). 

Zimní stadion Olomouc 

• zimní stadion je majetkem města, v roce 2018 byla od soukromého subjektu 

odkoupena jeho poslední část (malá hokejová hala, strojovna, související pozemky) za 

částku 94,43 mil. Kč. 

• v současné době pronajato soukromému subjektu HC Olomouc s.r.o. (vlastněno OL-

HOCKEY GROUP a.s.) za 1.000 kč/rok 

• město Olomouc nese veškeré náklady související s provozem  

(6,9 – 14 mil. Kč ročně) 

• do budoucna bude zimní stadion vyžadovat značné náklady na rekonstrukci, doposud 

není shoda na budoucí koncepci podoby stadionu ani není vypracován konkrétní 

projekt rekonstrukce. 
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Plavecký stadion Olomouc 

Provozovatelem plaveckého stadionu v Olomouci je společnost Akvapark Olomouc a.s. 

(100% vlastněný SMOL). Součástí plaveckého stadionu jsou krytý bazén, venkovní letní 

bazén, dětský bazén a tobogán. 

 2014 2015 2016 2017 

Počet návštěvníků 313 620 325 039 317 644 270 034 

plavecký stadion náklady na 

provoz z rozpočtu města  

(tis. Kč) 20 039 19 985 19 552 17 576 

 

Do budoucna je plánována rekonstrukce vnitřního bazénu (nová vana, tribuna, startovací 

bloky), aby odpovídal pravidlům Mezinárodní plavecké federace FINA a daly se v něm 

pořádat mezinárodní závody.  

Andrův stadion Olomouc 

Moderní fotbalový stadion s kapacitou 12 tis. diváků. Splňuje všechna kritéria pro pořádání 

pohárových a reprezentačních zápasů.  SMOL byl odkoupen od akciové společnosti SK Sigma 

Olomouc v roce 2018 za částku 144,9 mil. Kč. Součástí transakce je i získání západní tribuny, 

za kterou město převede svůj podíl na klubu (cca 1/3), za který město dříve zaplatilo. V době 

zpracovávání tohoto dokumentu nebyly k dispozici přehledy nákladů a výnosů pro provoz 

stadionu a Statutární město Olomouc nemá naplánován rozpočet. Původně plánováno 

začlenění pod Správu sportovních zařízení Olomouc a.s., doposud řízeno provizorně. 

Budova Turnerské tělocvičny – Hynaisova ulice 

Turnerská tělocvična byl název užívaný pro budovu bývalého olomouckého německého 

turnerského spolku Deutscher Turnverein. Budova stojí v dnešní Hynaisově ulici a patřila 
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Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2019 ji odkoupilo Statutární 

město Olomouc a tím se zařadila do sportovní infrastruktury města. 

Školní sportovní areály 

Statutární město Olomouc je zřizovatelem 25 základní škol a 47 mateřských škol. V rámci 

projektu „Zpřístupnění školních sportovních areálů veřejnosti“ bylo k 4. 4. 2018 zpřístupněno 

12 školních sportovních areálů z celkového počtu 25. Areály ostatních škol představují velký 

potenciál, zejména v městských částech Hejčín a Černovír-Hradisko. Zapojení areálů 

základních škol do nabídky pro volnočasovou aktivitu široké veřejnosti by město mělo 

v maximální míře podporovat. 

Přehled doposud zpřístupněných škol 

Na níže uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby 

jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či 

volejbalové sítě. 

ŠKOLA PRACOVNÍ DNY SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY 

Fakultní základní škola dr. M. Horákové 

Olomouc, Rožňavská 

15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Fakultní základní škola Olomouc, Holečkova 16-19 HOD. 9-19 HOD. 

Fakultní Základní škola Olomouc, Tererovo 

náměstí 

15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc - Holice, Náves 

Svobody 

15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Demlova 15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Heyrovského 16-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Mozartova 16-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Řezníčkova 15-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Svatoplukova 16:30-19 HOD. 9-19 HOD. 
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Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 16:30-19 HOD. 9-19 HOD. 

Základní škola Olomouc, Zeyerova 15:30-19 HOD. 9-19 HOD. 

 

Projekt Sportuj v Olomouci – platforma pro komunikaci a marketingové a PR aktivity SMOL 

včetně sportovních klubů 

Základ projektu tvoří nový webový postál (www.sportujvolomouci.cz), který poskytuje 

informace o sportovních klubech, aktivitách, událostech a dalších možnostech sportovního 

vyžití v Olomouci. Jeho součástí je i mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními 

systémy Android a iOS. Doposud běží systém v testovacím režimu, do budoucna se počítá, že 

v něm budou zahrnuty všechny sportovní kluby, které získávají finanční podporu od 

statutárního města Olomouc. Stejný systém již úspěšně funguje v Ostravě. 

Obrázek: Ukázka vizualizace portálu Sportujvolomouci.cz 
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1.6 Financování sportu Statutárním městem Olomouc 
 

Výdaje na sport a pohybovou aktivitu jsou významnou částí výdajů města Olomouce. V 

průběhu sledovaného pětiletého období (2014 až 2019) tvořily veškeré výdaje na sport a 

pohybovou aktivitu průměrně 8,08% městského rozpočtu. Po odečtení jednorázových 

nákupů Androva stadionu a příslušenství k zimnímu stadionu tvoří průměrné výdaje na sport  

6,4% rozpočtu SMOL.  

Celkově lze tyto výdaje rozdělit do 3 skupin: 

• Institucionální podporu, pravidelné náklady, které město dává za provoz a údržbu 

vlastní infrastruktury (aquapark, plavecký stadion, Andrův stadion...) 

• Institucionální podporu – investice.  

Jedná se o jednorázové výdaje, které souvisí s pořízením či modernizací, sportovní a 

volnočasové infrastruktury (cyklostezky, odkupy majetku, stadiony, nová hřiště...) 

• Neinstitucionální podporu – představuje všechny výdaje na podporu sportu třetím 

subjektům, především dotace (programové dotace na pořádané sportovní akce, 

činnost sportovních klubů, sport mládeže...) 

 

Obrázek: Struktura výdajů na sport statutárního města Olomouc 
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Výdaje na sport a pohybovou aktivitu jsou často skryty v několik kapitolách rozpočtu SMOL – 

školství, infrastruktura, příspěvkové organizace atd. Pro správné řízení bylo tedy nutné 

všechny tyto výdaje identifikovat a přiřadit ke kapitole sport. Možnost rychlé identifikace 

výdajů na sport a pohybovou aktivitu je zároveň klíčové z pohledu plánování této oblasti 

vedením SMOL. 

Při porovnání vývoje institucionální a neinstitucionální podpory sportu jsou patrné dva 

trendy: 

• Institucionální podpora bez investic dlouhodobě nepatrně klesá 

• Roste podíl neinstitucionální podpory se stále více specifikovanými dotačními tituly 

 

V souvislosti s dvěma významnými transakcemi (odkupem Androva stadionu a odkupem 

strojovny a malé hokejové haly u zimního stadionu) lze sledovat nárůst pravidelných 

provozních výdajů na údržbu této infrastruktury. 

Obrázek: Vývoj institucionární a neinstitucionární podpory sportu SMOL 2014-19 
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Tabulka: Hodnoty výdajů přepočteny na obyvatele statutárního města Olomouc 

 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 

Výdaje na sport na obyvatele (Kč/rok) 1 739 1 311 1 190 1 565 4 221 1366 

   z toho pravidelné výdaje na infrastrukturu 

(Kč/rok) 

1 659 1 240 979 1 311 3 909 1048 

   z toho programové dotace (Kč/rok) 79 71 210 253 312 318 

Výdaje na sport na obyvatele - bez investic 

(Kč/rok) 

1 124 1 132 903 998 820 1244 

* V roce 2018 byl do výdajů na podporu sportu zahrnut odkup Androva stadionu v celé výši 145 mil. Kč 

 

Programové dotace (neinstitucionální podpora) 

Cílem dotačních programů je zajistit sportovní a pohybové aktivity obyvatel, pro jejichž 

realizaci nemá město potřebné prostředky (infrastruktura, zázemí, organizační zkušenosti) 

Dotační programy tvoří hlavní pilíř neinstitucionální podpory ve Statutárním městě Olomouc. 

Pravidla pro vypisování dotací se řídí především zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

V roce 2019 vyhlásil magistrát města Olomouce tyto dotační programy: 

a) Celoroční činnost sportovních organizací 

b) Pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku sportovních organizací 

c) Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže 

Následující data pro jednotlivé dotační tituly byla aktualizována za rok 2019. 
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Dotace na vrcholový sport mládeže 2018 – dle sportů 

Celkem rozděleno 
na vrcholový sport 

mládeže 
16,630 mil. Kč 

Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí  
a mládeže 

U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli 
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné 
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu 
nejvíce. 
 
Klíčová zjištění: 

- Fotbal a hokej pobírají cca 2/3 z celkových dotací na 
vrcholový sport, spolu s házenou a volejbalem pak 
představují více než 3/4 celkových dotací. 

- U tohoto dotačního titulu je nejmenší počet 
udělených dotací, ačkoliv s nejvyššími průměrnými 
částkami. 
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Dotace na vrcholový sport mládeže 2019 – dle sportů 

Celkem rozděleno 
na vrcholový sport 

mládeže 
16 mil. Kč 

Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí  
a mládeže 

U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli 
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné 
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu 
nejvíce. 
Klíčová zjištění: 

- Oproti roku 2018 minimální změny, v oblasti fotbalu a 
hokeje téměř stejná výše podpory. 

- Celkový  
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Dotace na celoroční sportovní činnost 2018 – dle sportů 
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Dotace na celoroční sportovní činnost 2019 – dle sportů 

Celkem rozděleno 
na celoroční 

sportovní činnost 
8,7 mil. Kč 

Celoroční činnost sportovních organizací 
U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli 
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné 
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu 
nejvíce. 
 
Klíčová zjištění: 
- Meziročně došlo k nárůstu dotací Sportovnímu klubu 
Univerzity Palackého (o cca. 500 tis. Kč), naopak v oblasti 
fotbalu došlo k poklesu (o cca. 300 tis. Kč) 
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Dotace na pořádané sportovní akce 2018 – dle sportů 

Celkem rozděleno 
na pořádání 

sportovních akcí 
2,174 mil. Kč 

Sportovní akce 

U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli 
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné 
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu 
nejvíce. 
   

Klíčová zjištění: 
- Velký počet subjektů, ale relativně nižší přidělené 

částky než u ostatních dotačních titulů 

- Do dotací na sportovní akce se zapojují i sporty, které 
nejsou tak výrazně zastoupeny v ostatních dotačních 
titulech 
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Dotace na pořádané sportovní akce 2019 – dle sportů 

Celkem rozděleno 
na pořádání 

sportovních akcí 
2,3 mil. Kč 

Sportovní akce 

U všech subjektů, které obdržely dotace jsme provedli 
analýzu jejich sportovního zaměření, aby bylo možné 
identifikovat, které sporty těží z daného dotačního titulu 
nejvíce. 
Klíčová zjištění: 

- Velké a pestré množství akcí 
- Oproti roku 2018 výrazná změna ve struktuře – 

polepšily si především atletické a fotbalové události na 
úkor běžeckých a cyklistických akcí 
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Dotační tituly olomouckého kraje 2018, 2019 

V roce 2018: 
 

 

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v 
roce 2018 

0,8 mil. Kč 

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba 
sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 

 

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 
- Podpora celoroční sportovní činnosti 

25 mil. Kč 

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2018 
- Podpora přípravy dětí a mládeže ve  vrcholových sportovních klubech 

22,5 mil. Kč 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém 
kraji v roce 2018 

3,8 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 - Dotace 
na získání trenérské licence 

0,2 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 - Podpora 
reprezentantů ČR z Olomouckého kraje  

2,0 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 - Podpora 
sportovních akcí  

9,3 mil. Kč 

 

V roce 2019: 
 

 

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 
- Dotační titul 1 - Podpora celoroční sportovní činnosti 

30 mil. Kč 

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 
- Dotační titul 2 - Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport 

25 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 - Dotační 
titul 1 - Podpora sportovních akcí 

13,6 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 - Dotační 
titul 2 - Dotace na získání trenérské licence  

0,3 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 - Dotační 
titul 3 - Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z 
Olomouckého kraje 

1,4 mil. Kč 

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 - Dotační 
titul 4 - Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje 

1,1 mil. Kč 

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v 
Olomouckém kraji v roce 2019 

1,1 mil. Kč 

Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém 
kraji v roce 2019 

4 mil. Kč 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci  
www.rekre.upol.cz  

 

49  

  

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v 
roce 2019  

0,85 mil. Kč 

 

Víceletá podpora na období 2019 - 2021: 
 

 

Víceletá podpora v oblasti sportu - Dotační titul 1 - Víceletá podpora 
významných sportovních akcí 

2019: 6,9 mil. Kč 

2020: 6,9 mil. Kč 

2021: 6,9 mil. Kč 

Víceletá podpora v oblasti sportu - Dotační titul 1 - Dotační titul 2 - 
Víceletá podpora sportovní činnosti            
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Dotace subjektům působícím v oblasti sportu ve městě Olomouc 

Poměr financování města, kraje a MŠMT za období 2016 - 2019 

 

 

Zahrnuje všechny právnické osoby (ziskové i neziskové), které působí na území města Olomouc a získaly zdroje z dotačních titulů města, kraje a 

MŠMT. Nejsou zde zahrnuty příspěvky od zastřešujících organizací, svazů či z dalších titulů.  

Klíčová zjištění: 

- v letech 2016 – 2019 je poměr města i kraje dlouhodobě konstantní i přes postupný nárůst poskytnutých dotací,  

- Za celé sledované období došlo k výraznému růstu prostředků do sportu  
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V podpoře sportovních akcí přispíval za rok 2017 podstatně větší částky Olomoucký kraj. V tabulkách 

je vidět srovnání nejvíce podpořeních sportovních akcí ve městě Olomouc (dotace kraje + město) a 

nejvíce podpořených sportovních akcí Statutárním městem Olomouc. 
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Národní sportovní agentura 

V roce 2019 vnikla na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Národní sportovní agentura, 

která je nově ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace 

státu se sídlem v Praze a do značné míry nahradila ve věcech veřejné podpory předchozí činnost 

MŠMT.  

Národní sportovní agentura na základě příslušného zákona: 

 vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a koordinuje uskutečňování vládou 

schváleného plánu, 

 poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu a kontroluje její použití, 

 vytváří podmínky pro sport občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, 

 zřizuje Antidopingový výbor České republiky a jeho prostřednictvím zajišťuje realizaci 

antidopingového programu, 

 organizuje a kontroluje uskutečňování antidopingového programu, 

 vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, 

 koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, 

 vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací a dalších osob žádajících o 

poskytnutí podpory, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o 

poskytnutí podpory, 

 zajišťuje propagaci sportu, 

 spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní 

reprezentace.
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1.7 Názory a postoje klíčových aktérů v oblasti sportu – focus group 

Výstupy z workshopů – TOP 5 priorit v oblasti sportu 
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Výstupy z workshopů – TOP 5 priorit v oblasti školství 
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Souhrn témat zmiňovaných napříč jednotlivými klíčovými aktéry – oblast sportu 

• INFRASTUKTURA 

• Výstavba, optimalizace, modernizace a dostupnost   

• FINANCOVÁNÍ 

• Stabilizace financování klubů, podpora lidských zdrojů a podpora veřejných 

sportovišť, víceleté čerpání dotací 

• PODPORA VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 

• Podpora všeobecné tělovýchovy a nevýkonnostních sportů 

 

Souhrn témat zmiňovaných napříč jednotlivými klíčovými aktéry – oblast školství 

• PREZENTACE SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

• Kurzy, volné vstupy na sportoviště a spolupráce škola-klub 

• NAVÝŠENÍ HODIN POHYBOVÉ AKTIVITY 

• Hodina pohybu navíc a sport do družiny 

• PODPORA SPORTU NA ŠKOLÁCH 

• Sportovní soutěže, lepší vybavení a podpora sportovních škol 
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1.8 Hlavní zjištění analytické části 

 

• Obce mají povinnost zpracovávat plány rozvoje sportu dle §6a, odst. 2 Zákona č. 

230/2016 Sb.; hlavními řešenými tématy v rámci strategických dokumentů mají být: 

snížení přirozené pohybové aktivity člověka, zhoršování zdravotního stavu, nárůstu 

nadváhy a obezity a dalších civilizačních onemocnění, zhoršování kvality života a 

zvyšování mortality v důsledku nedostatku pohybu. 

• Nutnost strategického plánování v oblasti pohybu a sportu zdůrazňuje také 

Strategický plán rozvoje města Olomouce, který definuje následující priority: 

kontinuálně zlepšovat infrastrukturu škol i jejich technického vybavení (modernizace 

školních hřišť a tělocvičen); ve spolupráci s UPOL rozvíjet oblast podpory pohybové 

aktivity, sportu a aktivního životního stylu; zmodernizovat a rozšířit nabídku 

volnočasové, kulturní a sportovní infrastruktury; rozvinout podmínky pro cyklistiku a 

pěší dostupnost turistických cílů – viz. plán udržitelné městské mobility. 

• Ze mezinárodní studie HBSC o životním stylu mladé generace v Olomouci vyplývá, že 

z životního stylu dětí se nevytrácí sport, ale každodenní přirozený pohyb. V Olomouci 

plní doporučení pro pohybovou aktivitu (alespoň 60 minut denně) pouze cca 15% 

školáků a to i přesto, že se věnují organizovanému sportu. 

• V Olomouci se na základních školách věnuje organizovaným sportovním aktivitám 

přibližně 65%. U chlapců je účast v organizovaném sportu vyšší cca 70%, u dívek cca 

60%. Účast v organizovaném sportu však klesá s věkem. Zatímco v pátých třídách 

sportuje cca 80% dětí, v devátých třídách je to jen 50%. Výrazně nižší účast v 

organizovaném sportu mají v Olomouci děti z chudšího prostředí. U patnáctiletých 

teenagerů z prostředí s nižším socio-ekonomickým statusem je zapojení do 

sportovních aktivit minimální – cca 20%. 

• Mezi 8 nejvyhledávanějších  pohybových aktivit u dětí v Olomouci patří: chození ven s 

kamarády, běh, fotbal, tanec, jízda na kole, posilování-workout, plavání a florbal. 

• 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, 
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které se do školy dopravují aktivně (chůze, jízda na kole) snižuje. Roste naopak podíl 

automobilové dopravy s rodiči. Tento vývoj se dá v budoucnu očekávat také v 

Olomouci. 

• Naprostá většina městských částí má dle norem nevyhovující a nebo zcela 

nevyhovující stav herních hřišť, smíšených hřišť i sportovišť a to jak s ohledem na 

plochu, tak dostupnost; v některých městských částech není evidováno žádné 

smíšené hřiště nebo sportoviště.  

• Parky a rozsáhlejší zelené plochy jsou dostupné pouze v lokalitách kolem středu 

města a v okrajových městských částech – Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, 

Chomoutov. 

• S ohledem na financování není evidována dlouhodobá koncepce správy sportovních 

zařízení, rozhodnutí jsou činěna jednorázově (ad hoc). Chybí jednotná správa a 

centralizovaný systém řízení sportovní infrastruktury v majetku města. Při investicích 

není plánován dlouhodobý rozpočet a pravidelné provozní výdaje, hrozí riziko 

negativních rozpočtových dopadů. 

• Výdaje na sport jsou v evidovány v různých kapitolách rozpočtu města (školství, 

investice, propagace apod.). Takováto evidence neumožňuje celkové reálné vyčíslení 

veškerých výdajů na sport a značně ztěžuje strategické plánování a rozhodování o 

oblasti sportu. 

• Z analýzy potřeb sportovních klubů působících v Olomouci vyplývá nutnost stabilizace 

financování klubů (víceleté čerpání dotací), podpora lidských zdrojů a větší podpora 

veřejných sportovišť včetně širší podpory všeobecné tělovýchovy a pohybové 

gramotnosti. Sportovní kluby dále projevily zájem o prohloubení spolupráce ZŠ – 

sektoru sportu (např. hodina pohybu navíc se zajištěním ze strany sportovních klubů). 
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2 Návrhová část 
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2.1 SWOT Analýza 

 
SWOT analýza – silné stránky 

 

• statutární město Olomouc má podporu pohybových aktivit a sportu zakotvenou ve 

strategických dokumentech města a tato oblast  

je pro Olomouc dlouhodobě prioritním tématem,  

• zájem vedení města o podporu sportu a pohybových aktivit obyvatel a zajištění 

sportovní infrastruktury; statutární město Olomouc má kvalitně připravené návazné 

strategické dokumenty, které s pohybem a sportem souvisí, zejména pak Plán 

udržitelné městské mobility apod., 

• bohatá a rozmanitá nabídka sportovních akcí, včetně akcí mezinárodního významu 

(1/2maraton, Světový pohár v parkurovém skákání, světový pohár ve stolním tenise 

Czech Open, O pohár Míru – mezinárodní turnaj v házené žen, apod.), 

• zastoupení sportovních klubů v nejvyšších soutěžích (např. fotbal, hokej, volejbal, 

házená, florbal) a sportujících jednotlivců na  vrcholové úrovni  

• podpora marketingových aktivit spojených se sportem; značné množství pořádaných 

sportovních akcí s potenciálem využití pro oblast marketingu města,  

• v Olomouci se přibližně 65% dětí na ZŠ věnuje organizovaným sportovním aktivitám.; 

u chlapců je účast v organizovaném sportu vyšší, cca 70%,  

u dívek cca 60%, 

• zájem veřejnosti včetně dětí o neorganizované volnočasové pohybové aktivity včetně 

zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro rekreační sport, 

• ve městě Olomouci je široké zázemí sportovních klubů; obyvatelé města včetně dětí 

mají zájem o širokou škálu sportovních aktivit a aktivní trávení volného času, 

• město poskytuje účelovou podporu na rozvoj talentované mládeže, 

• zpřístupněna sportovní a dětská hřiště v areálech škol pro širokou veřejnost, 

• město disponuje vlastním sportovním zázemím, 

• činnost a výzkumné aktivity Fakulty tělesné kultury UP a unikátní Aplikační centrum 

BALUO. 
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SWOT analýza – slabé stránky 

 

• oblast sportu nebyla doposud v řešena v samostatném strategickém dokumentu, 

který by popisoval dlouhodobé priority města v této oblasti,  

nejasně definovaná vize SMOL v oblasti podpory pohybu a sportu, 

• výrazně nižší účast v organizovaném sportu mají v Olomouci děti z chudšího 

prostředí. U patnáctiletých teenagerů z prostředí s nižším socio-ekonomickým 

statusem je zapojení do sportovních aktivit minimální – cca 20%, 

• snižuje se podíl dětí, které se aktivně dopravují do školy (chůze, jízda na kole). Podíl 

dětí, které jezdí do školy na kole je v Olomouci naprosto minimální a je výrazně nižší, 

než je průměr za celý Olomoucká kraj. Roste naopak podíl automobilové dopravy s 

rodiči, 

• naprostá většina městských částí má dle norem nevyhovující a nebo zcela 

nevyhovující stav volně přístupných herních hřišť, smíšených hřišť i sportovišť a to jak 

s ohledem na plochu, tak dostupnost, 

• parky a rozsáhlejší zelené plochy jsou dostupné pouze v lokalitách kolem středu 

města a v okrajových městských částech – Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, 

Chomoutov apod., 

• není možné systematicky a komplexně vyhodnocovat náklady na sport – jsou 

obsaženy v různých kapitolách rozpočtu, 

• chybí jednotná správa a centralizovaný systém řízení sportovní infrastruktury v 

majetku města včetně systematického vyhodnocování sportovních nákladů, 

• nevyužitý potenciál při propojení sportovních klubů se školami (MŠ – ZŠ – SŠ), 

• nedořešená podpora města v rychle se rozvíjejících oblastech neorganizovaného 

sportu a absence dotačních programů zaměřených na podporu primárně rekreační 

pohybových aktivit, 

• nedostatečné vnitřní prostory pro některé sportovní aktivity, absence multifunkční 

sportovní haly ve vlastnictví města, 
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• některá sportovní infrastruktura nevyhovuje současným trendům a vyžaduje nutně 

rekonstrukci a rozsáhlejší investice (např. zimní stadion), 

• omezené možnosti financování klubů v nejvyšších soutěžích, 

• nedostatek finančních prostředků pro sportovní organizace. 

 

SWOT analýza – příležitosti 

 

• podpora pohybových aktivit a sportu je zakotvena v celé řadě národních i krajských 

strategických dokumentů a dá se předpokládat postupné navyšování prostředků ze 

strany státu (MŠMT, vlády apod.) do této oblasti včetně opatření zasahujících oblast 

komunální politiky, 

• možnosti čerpání dotací z evropských rozvojových programů, nové dotační tituly, 

využití dotačních titulů, jež nejsou primárně určeny na sport,  

• podpora sportu ze strany Olomouckého kraje, 

• zlepšení spolupráce SMOL – UPOL v oblasti podpory pohybu včetně vzdělávání 

odborných pracovníků v této oblasti včetně pedagogických a řídících pracovníků škol 

a školských zařízení; společný postup s UPOL při získávání finančních prostředků,  

• zvyšující se aktivita seniorů v oblasti sportu, 

• zájem turistů o sportovní vyžití a potenciál propojení oblastí cestovní ruch – sport, 

• spolupráce města – kraje v oblasti středoškolských sportů, 

• využití klubového zázemí pro podporu pohybu dětí. 

 

SWOT analýza – hrozby 

 

• nedostatečná prioritizace opatření v implementační fázi a nedostatečná provázanost 

s rozpočtem SMOL; nenaplnění cílů přijaté strategie, 

• zvyšující se náklady na provoz sportovní infrastruktury s ohledem na udržitelnost 

rozpočtu SMOL, 

• komplikované řešení majetkoprávních vztahů (např. výstavba cyklostezek), 
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• odklon zájmu dětí a mládeže od sportu a pohybu k jiným volnočasovým aktivitám, 

případně neorganizovaným aktivitám ,a potenciálně ubývající členská základna 

některých klubů, 

• zhoršení pohybové gramotnosti obyvatelstva včetně dětí, 

• upadající zájem o kvalitní kvalifikační a profesní přípravu odborníků v oblasti 

tělovýchovy a sportu; nedostatek lidských zdrojů v této oblasti, 

• budoucí nízké využití vybudované městské sportovní infrastruktury a s ním spojená 

ekonomická neefektivnost, 

• neschopnost zajistit vzrůstající potřeby obyvatel pomocí stávající městské 

infrastruktury. 
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2.2 Vize SMOL 
 

Olomouc je městem zdravých a aktivních dětí, dospělých i seniorů. Podporuje nabídku 

sportovních a volnočasových pohybových aktivit a zajišťuje kvalitní infrastrukturu včetně 

zeleně, parků a dětských hřišť pro všechny věkové i sociální skupiny. 

 

Olomouc je městem : 

• podporujícím růst počtu sportujících pro zdraví, regeneraci sil, zdravotní prevenci a 

pro aktivní využití volného času a to bez jakékoliv diskriminace 

• podporujícím růst počtu sportovců na úrovni vrcholového (výkonnostního) sportu 

• podporujícím 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 sportovní zázemí pro pohybovou aktivitu pomocí vhodné infrastruktury 

a veřejných ploch jako jsou parky, veřejně přístupné rekreační plochy 
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2.3 Strategické oblasti podpory sportu a pohybu v Olomouci 
 

Byly identifikovány strategické oblasti, které je nutno v koncepci prioritně řešit: 

1. Systém řízení municipálního sportu a jeho organizační struktura 

2. Financování sportu a grantová podpora sportovních a pohybových aktivit 

3. Podpora pohybu ve školství 

4. Podpora vrcholového a výkonnostního sportu, podpora sportu pro všechny  

5. Rozvoj sportovního prostředí a sportovní infrastruktury 

6. Marketing a marketingová komunikace v oblasti sportu 
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Strategická oblast Opatření 

 1. Systém řízení 

municipálního sportu a 

jeho organizační struktura 

1.1. Zajistit meziresortní spolupráci v oblasti řízení sportu v 

Olomouci, zejména pak odborů cestovního ruchu, kultury a 

sportu, školství, dopravy, investic, strategie a řízení a dalších. 

1.2. Zajistit součinnost a návaznost aktivit, zaměřených na 

podporu pohybu s Olomouckým krajem, zejména pak v oblastech 

aktivní mobility, středního školství a nabídky sportovních 

pohybových aktivit DDM zřizovaných krajem 

 

Strategická oblast Strategická aktivita 

2. Financování a 

grantová podpora 

sportu 

2.1. Zavést „manažerský“ systém účetnictví – třídit výdaje na sport v 

různých kapitolách rozpočtu 

2.2. U každé klíčové sportovní infrastruktury v majetku města provést 

součet výnosů a nákladů 

2.3. Na základě analýzy rozpočtu a potřeb sportovních služeb učinit 

rozhodnutí o možné výstavbě/rekonstrukcích sportovních zařízení. 

Zásadně dbát na multifunkčnost a časovou vytíženost nových investic. 

2.4. Zajistit spolufinancování z národních a evropských zdrojů na větší 

rekonstrukce a opravy sportovních zařízení v majetku města. 

2.5. V rámci rozpočtu zajistit financování provozu městských 

sportovních zařízení dle platných smluv o jejich nájmu, správě a 

provozu (vyhodnocení, kontrola využitých prostředků). 
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2.6. V rámci grantové podpory zavádět nové neinvestiční programy dle 

návazné kapitoly školství a sport 

 

Strategická oblast Strategická aktivita 

3. Školství 3.1. Podpora aktivní dopravy dětí do škol (chůze, jízda na kole); 

podpora infrastruktury škol pro cyklodopravu; podpora akcí a kampaní 

na zvýšení podílu aktivní dopravy/snížení automobilové dopravy dětí 

do ZŠ/MŠ; podpora akcí, kampaní a vzdělávání zaměřených na zvýšení 

bezpečnosti 

3.2. Podpora pohybu dětí v MŠ 

3.3. Podpora zavedení aktivních přestávek na všech ZŠ v Olomouci 

(využívání tělocvičen/venkovních areálů o přestávkách; podpora 

rozmístění sportovních pomůcek – chodby, koridory apod.). 

3.4. Podpora disponibilních hodin v rámci curricul na ZŠ pro zvýšení 

úrovně pohybové aktivity dětí; podpora zavádění pohybu do výuky 

předmětů primárně nepohybového charakteru; podpora pohybu a 

pohybových programů ve školních družinách 

3.5. Ve spolupráci se sportovním prostředím podpora zvyšování kapacit 

pro zvýšení nabídky volitelné TV na ZŠ 

3.6. Zvýšení podpory využívání sportovní infrastruktury škol po 

skončení školní docházky (materiálně/technická podpora; zajištění 

správce – DPP/nefinanční benefity; finanční podpora) 

3.7. Zajištění vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků škol a 

školských zařízení (MŠ + ZŠ) v oblasti podpory pohybu v oblasti školství 
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 3.8. Podpora dobudování a údržby sportovní infrastruktury škol 

 

Strategická oblast Strategická aktivita 

4. Podpora vrcholového 

a výkonnostního 

sportu, podpora sportu 

pro všechny  

4.1. Podpora vrcholového sportu dětských, mládežnických i 

seniorských kategorií v kolektivních i individuálních sportech – 

reprezentace města na republikové a mezinárodní úrovni 

4.2. Podpora a prioritizace propagačně-motivačních sportovních akcí s 

cílem podpořit sportovní či sportovně turistické akce se zapojením 

masové veřejnosti 

4.3. Podpora optimalizace využívání sportovní infrastruktury v 

Olomouci (sportovní kluby/ZŠ/infrastruktura v majetku města) 

4.4. Podpora spolupráce sportovních klubů se ZŠ a MŠ (participace na 

výuce, „veletrh sportovních klubů“, nábory, stabilní využívání školní 

infrastruktury, sportovní přípravky mládeže apod.); podpora mezi 

školních soutěží na úrovni města (spolupráce se sportovními kluby a 

svazy, s přesahem na úroveň Olomouckého kraje i ČR).   

4.5. Zvýšení podpory města v oblasti vzdělávání trenérů i celkového 

rozvoje lidských zdrojů v oblasti sportu (v současné době většina 

dotací pouze na provoz). 

4.6. Centralizovat systém informovanosti o programech pro rozvoj 

tělovýchovy a sportu u dostupných subjektům (zájmovým 

organizacím, podnikatelským subjektům atd.) 

4.7. Podpora nevrcholových a nevýkonnostních forem pohybu – např. 

podpora otevřených pohybových programů pro různé cílové skupiny 
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4.8. Podpora sportu teenagerů a adolescentů ve věku 14 – 18 let se 

zaměřením na udržení aktivní sportovní činnosti nevrcholového 

charakteru 

4.9. Podpora sportu osob (dětí/dospělých/seniorů) s nižším 

socioekonomických statusem, podpora sportu osob se zdravotním 

znevýhodněním 

 

 

Strategická oblast Strategická aktivita 

5. Rozvoj prostředí a 

sportovní infrastruktury 

5.1 Rozvoj klíčové sportovní infrastruktury ve vlastnictví města 

5.2. Rozvoj volně přístupné sportovní a rekreační infrastruktury se 

zaměřením na dětská hřiště, smíšená a herní hřiště a parky a zelené 

plochy 

5.3 . Pasportizace existující sportovní infrastruktury ve SMOL 

5.4. Pasportizace přírodních lokalit v městských částech vhodných k 

využití pro volnočasové a sportovní aktivity 

5.5. Vytvořit standardizaci kvality poskytovaných sportovních služeb v 

oblasti sportu 
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Strategická oblast Strategická aktivita 

6. Marketing a 

marketingová 

komunikace v oblasti 

sportu 

6.1 V návaznosti na projekt Sportuj v Olomouci či jinou alternativní 

aplikaci vytvořit jednotný komunikační styl, přispívající ke zvýšení 

image města Olomouc. 

6.2. Centralizovat systém informovanosti o programech pro rozvoj 

tělovýchovy a sportu u dostupných subjektům (zájmovým 

organizacím, podnikatelským subjektům atd.) 

6.3.  Navrhnout a připravit motivační systém pro sportovní spolky, 

školy, svazy, podnikatele, cestovní kanceláře a touroperátory, 

zabývajícími se sportem a příjezdovým cestovním ruchem do 

Olomouce, aby se podíleli na popularizaci a rozšíření obsahu 

platformy pro sport. 

6.4. Zajistit zpětnou vazbu obyvatel města Olomouc v oblasti rozvoje 

sportu a tělovýchovy a na základě zpětné vazby učinit příslušná 

opatření. 
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3 Akční plán 
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Strategická oblast Systém řízení municipálního sportu a jeho 

organizační struktura 
 

Systém řízení municipálního 
sportu a jeho organizační 
struktura 

Opatření 1.1. Zajistit meziresortní spolupráci v oblasti řízení 
sportu v Olomouci, zejména pak odborů cestovního ruchu, 
kultury a sportu, školství, dopravy, investic, strategie a řízení a 
dalších. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zřízení a zajištění pravidelného setkávání meziresortní 
pracovní skupiny pracovní napříč zainteresovanými 
odbory SMOL 

 Průběžné vyhodnocování monitorovacích indikátorů 
akčního plánu   

Cílová skupina řídící pracovníci v oblasti veřejné politiky 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS  

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS  

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet uskutečněných společných jednání pracovní skupiny 

Rok realizace 2021-24 

 

Systém řízení municipálního 
sportu a jeho organizační 
struktura 

Opatření 1.2. Zajistit součinnost a návaznost aktivit, zaměřených 
na podporu pohybu s Olomouckým krajem, zejména pak v 
oblastech aktivní mobility, středního školství a nabídky 
sportovních pohybových aktivit DDM zřizovaných krajem 

Popis opatření, hlavní aktivity Zajištění spolupráce v oblasti strategického řízení SMOL a 
Olomouckého kraje hraje důležitou roli z hlediska rozsáhlejších 
investic do infrastruktury a jejího co-financování, podpory 
sportovních akcí, sportovních klubů i jednotlivců. 
 

 Zajištění přítomnosti a sdílení informací členů  
sportovních komisí (resp. Komise pro mládež a sport 
SMOL a Komise pro sport a tělovýchovu) 

 Zajištění pravidelných (např. čtvrtletních porad 
příslušných náměstků)   

Cílová skupina řídící pracovníci v oblasti veřejné politiky 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  
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Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS  

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS  

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet uskutečněných společných jednání komisí, počet 
uskutečněných společných jednání příslušných náměstků 

Rok realizace 2021-24 

 

Strategická oblast Financování a grantová podpora sportu 
 

Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.1 Zavést „manažerský“ systém účetnictví – třídit 
výdaje na sport v různých kapitolách rozpočtu 

Popis opatření, hlavní aktivity Opatření umožní evidovat veškeré finance, které v širším 
kontextu souvisí s podporou pohybové aktivity a sportu 

 I. identifikace celkových výdajů, které slouží 
k financování městských zařízení sportu 

 II. identifikace výdajů, které jsou určeny na programové 
dotace podpory sportu 

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

 Na základě součtů výdajů I+II+III bude určena celková 
výše finančních prostředků vynakládaných městem 
Olomouc do oblasti sportu a pohybových aktivit 

Cílová skupina řídící pracovníci v oblasti veřejné politiky 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření 2.2 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS  

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS ; Ekonomický odbor  

Partneři  

Monitorovací indikátory % položek rozpočtu, u kterých proběhla identifikace a rozlišení, 
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zda slouží k podpoře pohybové aktivity a sportu 

Rok realizace 2021-24 

 

Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.2. U každé klíčové sportovní infrastruktury v majetku 
města provést součet výnosů a nákladů 

Popis opatření, hlavní aktivity  Cílem tohoto opatření je identifikovat hospodárnost 
jednotlivé sportovní infrastruktury, která může být 
spravována v rámci rozpočtu jako celek 

 V rámci tohoto opatření je identifikována klíčová 
sportovní infrastruktura pod správou SMOL 

 Následně jsou ke každé identifikované sportovní 
infrastruktuře přiřazeny všechny relevantní náklady 
z rozpočtu (pravidelné výdaje, režie, administrativa, 
správa, investiční výdaje, atd.) 

 Následně jsou ke každé identifikované sportovní 
infrastruktuře přiřazeny všechny relevantní výnosy 
(vstupné, poplatky, příjmy z pronájmu, příjmy z reklamy 
atd…) 

 Na základě zjištěných nákladů a výnosů je možné 
zhodnotit celkový rozpočet za rok 2020 a použít jej pro 
plánování následnících období 

 Vytvořené rozpočty pro jednotlivou klíčovou sportovní 
infrastrukturu mohou sloužit jako prostředek pro 
optimalizaci  nákladů, výnosů a jako východisko pro 
hodnocení úspěšnosti manažerů příslušné sportovní 
infrastruktury 

Cílová skupina Odbor sportu, vedení městské sportovní infrastruktury 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření 2.1 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS; Ekonomický odbor 

Partneři  

Monitorovací indikátory % sportovní infrastruktury pod správou SMOL u byly vymezeny 
celkové náklady a výnosy 
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Rok realizace 2021-24 

 

Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.3. Na základě analýzy rozpočtu a potřeb sportovních 
služeb učinit rozhodnutí o možné výstavbě/rekonstrukcích 
sportovních zařízení. Zásadně dbát na multifunkčnost a časovou 
vytíženost nových investic. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Nastavení koncepčního přístupu k rozvoji sportu města 
Olomouce je součástí bodu 2.2 „Zvýšit atraktivitu 
nabídky kvalitních služeb pro cestovní ruch, kulturu, 
volný čas a sport“ Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce 

 Pro identifikaci sportovních služeb je nutné vycházet 
z potřeb obyvatelstva a široké sportovní veřejnosti 

 Volba kvality a technického provedení rekonstrukce či 
výstavby nové sportovní infrastruktury již závisí na 
rozhodnutí zastupitelstva 

 Součástí návrhu na investice do sportovní infrastruktury 
musí být realisticky zpracovaný přehled o dopadu do 
pravidelných provozních výdajů města. Případný 
dlouhodobý negativní dopad do rozpočtu musí být 
zohledněn při tvorbě finančního plánu 

 U investic do sportovní infrastruktury musí být zajištěna 
jejich multifunkčnost, aby mohla sloužit například pro 
realizaci kulturních událostí atd… 

 U investic by měla být dosažena maximální časová 
vytíženost, čímž bude zajištěna vyšší efektivnost 
vynakládaných prostředků; zajištění studií 
proveditelnosti apod. 

Cílová skupina Všechny věkové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS; Odbor školství; Odbor investic,  

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory % časové vytížení nově budovaných sportovních zařízení nebo 
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navýšení % časového vytížení po rekonstrukci sportovních zařízení 

Rok realizace 2021-24 

 

Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.4. Zajistit spolufinancování z národních a evropských 
zdrojů na větší rekonstrukce a opravy sportovních zařízení v 
majetku města. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Investice do sportovní infrastruktury mohou 
představovat výrazné výdaje v rámci rozpočtu města. 
Tyto výdaje je možné redukovat pomocí 
spolufinancování v rámci regionálních, národní i 
evropských zdrojů.  

 Strategický plán rozvoje města Olomouce uvádí jako 
jednu z priorit bod 2.3“ Zmodernizovat a rozšířit nabídku 
volnočasové, kulturní, sportovní a turistické 
infrastruktury…“  

 Monitoring aktuálně nabízených investičních pobídek a 
dotačních titulů v oblasti výstavby, rekonstrukce a 
optimalizace sportovní infrastruktury   

 Zpracování projektové dokumentace pro dotační tituly, 
které nabízí spolufinancování pro sportovní zařízení 
v majetku města 
 

Cílová skupina Všechny věkové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření 2.3 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS; Odbor investic; Odbor dotačních projektů 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS; Odbor investic 

Partneři  

Monitorovací indikátory % spolufinancování nově budované sportovní infrastruktury 
z cizích veřejných zdrojů (krajské, národní, evropské) 

Rok realizace 2021-24 
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Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.5. V rámci rozpočtu zajistit financování provozu 
městských sportovních zařízení dle platných smluv o jejich 
nájmu, správě a provozu (vyhodnocení, kontrola využitých 
prostředků). 

Popis opatření, hlavní aktivity  Pravidelná revize uzavřených smluv vztahujících se 
k provozu městských sportovních zařízení (alespoň 1x 
ročně). 

 Zhodnocení současných nabídek na trhu a identifikace 
vhodnějších podmínek (nájemné, správa, služby…) 

 Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků 
srovnáním s cenami v místě a čase obvyklými 

Cílová skupina Vedení městských sportovních zařízení 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS; Právní odbor; Odbor investic 

Partneři  

Monitorovací indikátory % platných smluv u nichž došlo k pravidelnému přehodnocení  

Rok realizace 2021-24 

 

Financování a grantová podpora 
sportu 

Opatření 2.6. V rámci grantové podpory zavádět nové 
neinvestiční programy dle návazné kapitoly školství a sport  

Popis opatření, hlavní aktivity  Aktualizovat/vytvořit nové grantové programy 
s ohledem na navrhovaná vzdělávací opatření v oblasti 
školství a sportu, celkovou roční částku na neinvestiční 
programy navýšit ze současných 27 na 30 mil. Kč. 

 Na základě zjištěných potřeb ponechat investiční dotační 
program v oblasti sportu v dosavadní výši 10  mil. Kč.        
 

Cílová skupina Trenéři sportovních klubů a tělovýchovných jednot 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 
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Vazba na další opatření 4.5. 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; oddělení sportu, OCKS 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory Počet trenérů, kteří se účastnili odborných vzdělávacích kurzů 

Rok realizace 2021-24 

 

Strategická oblast Školství 
 

Školství Opatření 3.1 Podpora aktivní dopravy dětí do škol (chůze, jízda 
na kole); podpora infrastruktury škol pro cyklodopravu; podpora 
akcí a kampaní na zvýšení podílu aktivní dopravy/snížení 
automobilové dopravy dětí do ZŠ/MŠ; podpora akcí, kampaní a 
vzdělávání zaměřených na zvýšení bezpečnosti  

Popis opatření, hlavní aktivity  Podpora zasíťování základních škol v rámci systému 
olomouckých cyklostezek; zklidnění dopravy v okolí škol 
– omezení rychlosti pro automobilovou dopravu, 
zpomalovací pruhy; hlídky městské policie v ranních 
hodinách u škol (viz. plán PUMMO) 

 Zpracování plánu zajištění infrastruktury pro uchovávání 
kol ve školách se zřetelem na bezpečné uchování kol; ve 
spolupráci se školami postupná instalace 
cyklostojanů/cykloklecí v areálech ZŠ/MŠ 

 Zpracování metodiky podpory aktivní dopravy dětí do 
škol pro pedagogické a řídící pracovníky škol včetně 
legislativní podpory (legislativní guideline + popis 
opatření na školách) 

 Zajištění kolektivní smlouvy pro ZŠ/MŠ v Olomouci 
v oblasti pojištění odpovědnosti škol resp. kolektivně 
rozšířit oblast pojistného krytí 

 Zajištění grantového programu na podporu akcí pro 
ZŠ/MŠ zaměřeného na akce a kampaně na podporu 
aktivní dopravy pro děti včetně osvěty v oblasti 
bezpečnosti 

 Podpora projektů a akcí zaměřených na bezpečnost 
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aktivní dopravy dětí do škol – např. Bezpečná cesta do 
školy 

 Organizace semináře pro vedení ZŠ/MŠ v Olomouci 
s informacemi o strategii SMOL v oblasti aktivní dopravy 
dětí do škol 

Cílová skupina Děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018-2030 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; oddělení sportu, OCKS; Odbor dopravy a 
územního rozvoje; Vedení ZŠ a MŠ 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory % ZŠ a MŠ s odpovídající infrastrukturou pro cyklodopravu, % dětí 
využívajících aktivní způsob dopravy, počet osvětových akcí za 
kalendářní rok; částka alokovaná z rozpočtu SMOL na toto 
opatření 

Rok realizace 2021-24 

 

Školství 3.2. Podpora pohybu dětí v MŠ 

Popis opatření, hlavní aktivity  Podpora pořizování pohybově stimulačních pomůcek dle 
specifik jednotlivých mateřských škol. 

 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků 
mateřských škol s pohybovou tematikou a tematikou 
zdravého životního stylu s důrazem na metodiku aktivit 
zaměřených na rozvoj pohybu 

 Podpora pobytu dětí ve venkovním prostředí (hřiště, 
park apod.) 2x denně a implementace tohoto opatření 
v rámci denního režimu v jednotlivých školkách, v rámci 
jednoho denního bloku podpora aktivní hry jako 
základního prostředku rozvoje pohybové gramotnosti 
dětí 

Cílová skupina Děti 
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Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; ředitelé jednotlivých ZŠ 

Partneři  

Monitorovací indikátory % školek se zavedeným režimem pobytu dětí venku 2x denně, 
počet odškolených pedagogických pracovníků, částka alokovaná 
z rozpočtu SMOL na toto opatření  

 
Rok realizace 2021-24 

 

Školství Opatření 3.3. Podpora zavedení aktivních přestávek na všech ZŠ 
v Olomouci (využívání tělocvičen/venkovních areálů o 
přestávkách; podpora rozmístění sportovních pomůcek – 
chodby, koridory apod.). 

Popis opatření, hlavní aktivity  Přijetí takových opatření v rámci provozu ZŠ, které 
umožní žákům základních škol trávit přestávky aktivně 
v prostorách tělocvičen, venkovních areálů škol či 
školních koridorů (např. řešení dozoru, půjčování 
pomůcek apod.). Zapracování opatření v rámci školních 
řádů. 

 Dovybavení škol sportovními pomůckami (míče, rakety, 
stoly na stolní tenis apod.) k zajištění aktivních 
přestávek. Alokovaná částka ročně dle velikosti školy 
s ohledem na potřeby školy (venkovní/vnitřní vybavení 
apod.)  

 

Cílová skupina Děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; ředitelé jednotlivých ZŠ 

Partneři  

Monitorovací indikátory % škol se zavedenými aktivními přestávkami na 1. stupni; % škol 
se zavedenými aktivními přestávkami na 2 stupni ZŠ; částka 
alokovaná z rozpočtu SMOL na toto opatření  

 
Rok realizace 2021-24 
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Školství Opatření 3.4. Podpora disponibilních hodin v rámci curricul na 
ZŠ pro zvýšení úrovně pohybové aktivity dětí; podpora zavádění 
pohybu do výuky předmětů primárně nepohybového 
charakteru; podpora pohybu a pohybových programů ve 
školních družinách 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zajištění grantového programu zaměřeného na 
vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků v oblasti 
podpory pohybu; zajištění proškolení pedagogických a 
řídících pracovníků ZŠ v oblasti nových metod podpory 
pohybu v rámci výuky různých předmětů. Průběžné 
řešení materiálních pomůcek pro školy. 

Cílová skupina Děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; ředitelé jednotlivých ZŠ 

Partneři Univerzita Palackého v Olomouci 

Monitorovací indikátory % předmětů ve školách, kde je využíváno pohybu na prvním a 
druhém stupni ZŠ; počet proškolených pedagogických a řídících 
pracovníků škol 

Rok realizace 2021, 2023 

 

Školství Opatření 3.5. Ve spolupráci se sportovním prostředím podpora 
zvyšování kapacit pro zvýšení nabídky volitelné TV na ZŠ  

Popis opatření, hlavní aktivity  Zpracovat dílčí studii zaměřenou na kapacitní možnosti 
prvních a druhých stupňů ZŠ (personální, materiální, 
prostorové podmínky) a zjištění zájmu včetně možností 
spolupráce ze strany sportovních klubů včetně odhadu 
počtu nových volitelných hodin a finančních nákladů. 

 Zajištění legislativní opory pro spolupráci trenérů 
sportovních klubů a ZŠ. Finanční podpora volitelné TV ze 
strany SMOL.  

 Zajistit nabídku volitelné TV (v ranních anebo 
odpoledních hodinách) při ZŠ z vlastních zdrojů případně 
s možností využití spolupráce se sportovními kluby 
v Olomouci.  

Cílová skupina Děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci   
www.rekre.upol.cz  

83  

  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; ředitelé jednotlivých ZŠ 

Partneři Sportovní kluby působící na území SMOL 

Monitorovací indikátory Počet nově nabízených hodin volitelné TV; počet zapojených žáků 
do nově nabízených volitelných hodin TV  

Rok realizace 2021-24 

 

Školství Opatření 3.6. Zvýšení podpory využívání sportovní infrastruktury 
škol po skončení školní docházky (materiálně/technická 
podpora; zajištění správce – DPP/nefinanční benefity; finanční 
podpora)  

Popis opatření, hlavní aktivity  V návaznosti na již zavedená opatření podpora 
zpřístupňování venkovních sportovních areálů škol 
veřejnosti. 

 Podpora personálního zajištění v podobě správce hřiště 
(dozor, půjčovna, DPP případně jiné benefity ze strany 
města – např. vstupy do akvaparku pro dospělého + dítě) 

 Podpora dovybavení a obnovy venkovních areálů škol o 
nezbytné zázemí – zázemí pro správce, sportovní 
vybavení, mobilní toaleta apod.) 

Cílová skupina děti, dospělí 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství; oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory % otevřených venkovních sportovních areálů se zajištěným 
zázemím (správce+půjčovna+toaleta) 

Rok realizace 2021-24 

 

 

 

 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci   
www.rekre.upol.cz  

84  

  

Školství Opatření 3.7. Zajištění vzdělávání pedagogických a řídících 
pracovníků škol a školských zařízení (MŠ + ZŠ) v oblasti podpory 
pohybu v oblasti školství 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zajištění proškolení pedagogických a řídících pracovníků 
škol a školských zařízení v oblasti podpory pohybu a 
realizovaných opatření SMOL 

 

Cílová skupina Pedagogičtí a řídící pracovníci škol 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství 

Partneři UPOL 

Monitorovací indikátory počet proškolených řídících pracovníků, pedagogických 
pracovníků, % zapojených MŠ a ZŠ 

Rok realizace 2021-24 

 

Školství Opatření 3.8. Podpora dobudování a údržby sportovní 
infrastruktury škol 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zpracování pasportu sportovních vnitřní a venkovní 
sportovní infrastruktury v majetku škol včetně analýzy 
potřeb a plánu do jejího rozvoje, údržby a obnovy. 

 Obnova a údržba sportovních areálů škol 

 Investice do výstavby a rozvoje infrastruktury ZŠ 

 Výstavba nové sportovní haly při ZŠ Holečkova 
Cílová skupina  

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření  

Spráce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast školství 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor školství 

Partneři  

Monitorovací indikátory Existence aktuálního pasportu a plánu rozvoje školní 
infrastruktury, alokovaná částka resp. % z rozpočtu města  

Rok realizace 2021-24 
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Strategická oblast Sport 
 

Sport  Opatření 4.1. Podpora vrcholového sportu dětských, 
mládežnických i seniorských kategorií v kolektivních i 
individuálních sportech – reprezentace města na republikové a 
mezinárodní úrovni 

Popis opatření, hlavní aktivity  Udržení, resp. podpora a případné navýšení alokace pro 
existující grantové programy zaměřené na sport 
mládeže: celoroční sportovní činnost organizací, 
zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a 
mládeže 

Cílová skupina Děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu   

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet podpořených organizací, % z celkového rozpočtu na tuto 
kapitolu 

Rok realizace 2021-24 

 

Sport Opatření 4.2. Podpora a prioritizace propagačně-motivačních 
sportovních akcí s cílem podpořit sportovní či sportovně 
turistické akce se zapojením masové veřejnosti 

Popis opatření, hlavní aktivity  Udržení, resp. podpora a případné navýšení alokace pro 
existující grantový program zaměřený na sportovní akce: 
sportovní akce se zdůrazněním priority v oblasti 
sportování širší veřejnosti 

Cílová skupina Děti, dospělí, senioři 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu   

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet podpořených akcí, % z celkového rozpočtu na tuto kapitolu 

Rok realizace 2021-24 
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Sport Opatření 4.3. Podpora optimalizace využívání sportovní 
infrastruktury v Olomouci (sportovní kluby/ZŠ/infrastruktura v 
majetku města) 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zpracování přehledu a elektronizace návštěvnosti a 
vytíženosti sportovní infrastruktury (tělocvičny, venkovní 
areály apod.) a propojení s portálem sportuj v Olomouci 
či jinou alternativní aplikací. Výsledkem je elektronický 
systém vytíženosti sportovní infrastruktury s možností 
využití volných kapacit ze strany sportovních klubů či 
širší veřejnosti; implementace do aplikace sportuj 
v Olomouci či jiné alternativní aplikace. 

Cílová skupina  Sportovní kluby, širší veřejnost 
Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Spráce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Existence elektronického systému a podpora aplikace 

Rok realizace 2021, 2022 

 

Sport Opatření 4.4. Podpora spolupráce sportovních klubů se ZŠ a MŠ 
(participace na výuce, „veletrh sportovních klubů“, nábory, 
stabilní využívání školní infrastruktury, sportovní přípravky 
mládeže apod.); podpora mezi školních soutěží na úrovni města 
(spolupráce se sportovními kluby a svazy, s přesahem na úroveň 
Olomouckého kraje i ČR).   

Popis opatření, hlavní aktivity  Spolupořádání veletrhu sportovních klubů s nabídkou 
sportovních kroužků 

 Participace sportovních klubů ve výuce volitelné TV na 
ZŠ, realizace návštěv vrcholových sportovců v hodinách 
TV, (ukázky hry, besedy se sportovci apod.) 

Cílová skupina Děti a mládež předškolního a školního věku 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Spráce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu   

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 
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Partneři  

Monitorovací indikátory Počet realizovaných akcí 

Rok realizace 2021-24 

 

Sport Opatření 4.5. Zvýšení podpory města v oblasti vzdělávání 
trenérů i celkového rozvoje lidských zdrojů v oblasti sportu (v 
současné době většina dotací pouze na provoz). 

Popis opatření, hlavní aktivity Zřízení nového grantového programu zaměřeného na vzdělávání 
trenérů mládeže a lektorů venkovních programů pro cvičení 
veřejnosti a mládeže ve věku 14-18 let, která je zapojena v rámci 
činnosti sportovních klubů s potenciálem aktivního působení ve 
sportovním prostředí v budoucnu  

Cílová skupina Organizace a jednotlivci, zabývající se ve městě Olomouci sportem 
a pohybovými aktivitami 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření Vazba na opatření 4.7 a 4.8 

Správce opatření  Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Zřízen nový grantový program: ano - Ne 

Rok realizace 2021-24 

 

Sport Opatření 4.6. Centralizovat systém informovanosti o 
programech pro rozvoj tělovýchovy a sportu u dostupných 
subjektům (zájmovým organizacím, podnikatelským subjektům 
atd.) 

Popis opatření, hlavní aktivity Podpora jednotného portálu Sportuj v Olomouci či jiné 
alternativní aplikace – prezentace činnosti sportovních organizací, 
prezentace akcí, náborové sportovní akce, přehled volných 
sportovních kapacit. 

Cílová skupina Širší veřejnost, děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Spráce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 
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Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet sportovních klubů aktivně využívajících portál sportuj 
v Olomouci či jiné aplikaci 

Rok realizace 2021-24 
 

Sport Opatření 4.7. Podpora nevrcholových a nevýkonnostních forem 
pohybu – např. podpora otevřených pohybových programů pro 
různé cílové skupiny  

Popis opatření, hlavní aktivity Zřízení nového grantového, aktualizace stávajícího programu 
zaměřeného na otevřené pravidelné pohybové programy zdarma 
pro veřejnost pro různé cílové skupiny (např. cvičení seniorů 
v parcích, cvičení matek s dětmi apod.). Lze řešit v rámci 
grantových programů určených na sport anebo volný čas – 
školství. 
 
Podpora nabídky nevrcholových a nevýkonnostních forem 
sportovních a pohybových programů u různých organizací 
působících ve SMOL – např. DDM, Sokol, UPOL apod.  
 
Harmonizace opatření se stávající grantovou podporou resortu 
školství v oblasti Využití volného času dětí a mládeže, podpory 
aktivit realizovaných vysokými školami a podpory výchovně 
vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ dle aktuálně 
vyhlášených grantových programů. 

Cílová skupina Všechny věkové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu   

Administrátor Oddělení sportu, OCKS; odbor školství  

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS; odbor školství 

Partneři  

Monitorovací indikátory Alokovaná částka na nový grantový program, počet pravidelných 
uskutečněných programů, počet návštěvníků programů 

Rok realizace 2021-24 
 

Sport Opatření 4.8. Podpora sportu teenagerů a adolescentů ve věku   
14 – 18 let se zaměřením na udržení aktivní sportovní činnosti 
nevrcholového charakteru  

Popis opatření, hlavní aktivity Vzdělávání této cílové skupiny v rámci nově zřízeného datačního 
programu na vzdělávání se zaměřením na udržení se a podílu na 
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činnosti sportovních organizací. 
 
Podpora nabídky nevrcholových a nevýkonnostních forem 
sportovních a pohybových programů u různých organizací 
působících ve SMOL – např. DDM, Sokol, UPOL apod. pro cílovou 
skupinu 14-18 let včetně adekvátní propagace nabídky těchto 
aktivit u uvedené cílové skupiny.  
 

Cílová skupina Mládež ve věku 14-18 let 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory čerpaná částka na tuto oblast, počet zapojených dětí 

Rok realizace 2021-24 

 

Sport Opatření 4.9. Podpora sportu osob (dětí/dospělých/seniorů) s 
nižším socioekonomických statusem, podpora sportu osob se 
zdravotním znevýhodněním 
 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zpřístupnění venkovních sportovních areálů škol zdarma pro 
všechny cílové skupiny včetně zajištění správce a půjčoven 
sportovního vybavení. 

 Ve spolupráci se sportovními kluby podpora pravidelných 
lekcí (např. atletika, fotbal apod.) ve venkovních areálech škol 
na 2-3 vybraných ZŠ. Možnost využití volných personálních 
kapacit sportovních klubů anebo aktivních mladých sportovců 
ve věkové skupiny 15-18 let. 

 Podpora sportování, reprezentace a sportovních akcí 
handicapovaných sportovců, podpora projektů zaměřených 
na podporu pohybu a sportu handicapovaných. 

 Podpora projektů zaměřených na bezbariérovost a 
přístupnosti volnočasových a sportovních areálů pro cílovou 
skupinu handicapovaných (např. projekt Bezbariérová 
Olomouc).       

Cílová skupina Sociálně znevýhodněné skupiny mládeže 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření  Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 



 Katedra rekreologie  

Fakulta tělesné kultury   

Univerzita Palackého v Olomouci   
www.rekre.upol.cz  

90  

  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS;  odbor sociálních věcí 

Partneři Sportovní kluby 

Monitorovací indikátory Počet uskutečněných tréninků, počet zapojených dětí 

Rok realizace 2021-24 

 

Strategická oblast Rozvoj prostředí a sportovní infrastruktury 

 

Rozvoj prostředí a sportovní 
infrastruktury 

5.1 Rozvoj klíčové sportovní infrastruktury ve vlastnictví města 
 

Popis opatření, hlavní aktivity Opatření je zaměřeno na zlepšování stavebně-technického stavu 
stávající stejně jako budování nové sportovní infrastruktury, a to 
formou rekonstrukce, modernizace, rozšiřování, obnovy 
či výstavby objektů, zařízení a areálů určených k volnočasovým 
aktivitám všech věkových skupin. Realizací opatření 
dojde k rozšíření nabídky sportovního vyžití místních obyvatel 
popřípadě k lepšímu využívání existujících zařízení a areálů SMOl. 
  
S ohledem na možnosti rozpočtu SMOL a spolufinancování 
projektových záměrů z externích zdrojů se město zaměří zejména 
na klíčovou městkou sportovní infrastrukturu: 
·         Plavecký stadion. 
·         Zimní stadion. 
·         Andrův stadion. 
·        Výstavbu nové sportovní infrastruktury: malou hokejovou 
halu, multifunkční sportovní arénu (přestavbou stávajícího 
zimního stadionu). 

 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast investic 

Administrátor Odbor investic 

Předpokládaní realizátoři Odbor investic, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor 
dotačních projektů, Útvar hlavního architekta 

Partneři Provozovatelé jednotlivých sportovních zařízení 

Monitorovací indikátory Počet realizovaných investic 

Rok realizace 2021-24 
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Rozvoj prostředí a sportovní 
infrastruktury 

Opatření 5.2. Rozvoj volně přístupné sportovní a rekreační 
infrastruktury se zaměřením na dětská hřiště, smíšená a herní 
hřiště a parky a zelené plochy 

Popis opatření, hlavní aktivity Zajistit plánování dalšího rozvoje volně přístupné sportovní a 
rekreační infrastruktury se zaměřením na dětská hřiště, smíšená a 
herní hřiště a parky a zelené plochy. Ve spolupráci s dalšími 
odbory řešit dostupnost a plánování rekreačních ploch v 
oblastech mimo centrum města. 
 

 Zajistit soulad s nově vytvářenými strategickými dokumenty 
SMOL - Koncepcí veřejných prostranství ve městě Olomouci 
(2021) a návazným Generelem veřejných prostranství a 
Strategií zeleně a management údržby (2021) 

 Údržba stávajících veřejně přístupných hřišť 

 Ve spolupráci s komisemi městských částí vybrat vhodné 
lokality pro vybudování hřišť dle kritérií: věková struktura 
obyvatel, stávající dostupnost a plocha, docházková 
vzdálenost  

 V návaznosti na analytickou část postupně navyšovat plochu 
dětských hřišť, smíšených hřišť, parků apod. 

 
Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL 

Strategický plán rozvoje města Olomouce 
Strategie zeleně a management údržby 
Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouc 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

Partneři Komise městských částí 

Monitorovací indikátory Počet m2 dětských hřišť, smíšených hřišť a zelených ploch v 
jednotlivých městských částech 

Rok realizace 2021-24 

 

Rozvoj prostředí a sportovní 
infrastruktury 

Opatření 5.3. Pasportizace existující sportovní infrastruktury ve 
SMOL 

Popis opatření, hlavní aktivity Zmapovat aktuální stav existující infrastruktury s ohledem na 
kvalitu a dostupnost a dle potřeb sportovní zařízení rozdělit do 
čtyř skupin: zařízení v použitelném stavu; zařízení se zřetelnými 
nedostatky; zařízení se závažnými nedostatky; nepoužitelná 
zařízení, s cílem posílení (případně utlumení) kapacit, 
odpovídajících trendům rozvoje tělovýchovy a sportu v EU. Dále 
aktualizovat, posoudit a vyhodnotit perspektivu u každé klíčové 
sportovní městské infrastruktury, vyhodnotit také: 
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• vytíženost 
• přístupnost (pro různé skupiny uživatelů),  
• umístění (územní pokrytí/obyvatelstvo),  
• multifunkčnost a propojení na dopravu,  
• ekologické parametry (nízká energetická náročnost, 

stavební materiály)  
• bezpečnost (odolnost a bezpečnost pro všechny skupiny 

uživatelů). 
 
Na základě této analýzy učinit individuální rozhodnutí o každé 
klíčové infrastruktuře a připravit plán jejího dalšího rozvoje. 
 
Rozvoj sportovní infrastruktury SMOL harmonizovat a 
koordinovat s rozvojem a nabídnou infrastruktury v majetku 
jiných subjektů, které na území SMOL působí. 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření  

Správce opatření  Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS, Útvar hlavního architekta 

Partneři Komise městských částí 

Monitorovací indikátory Ano – Ne 

Rok realizace 2022 

 

Rozvoj prostředí a sportovní 
infrastruktury 

Opatření 5.4. Pasportizace přírodních lokalit v městských 
částech vhodných k využití pro volnočasové a sportovní aktivity 

Popis opatření, hlavní aktivity Vyhodnotit potenciál části městských a přírodních prostor 
směrem ke sportovním a volnočasovým pohybovým aktivitám 
(viz. např. Hejčínské louky). V návaznosti na trendy v životním 
stylu připravit a začít realizovat program rozvoje sportovních 
přírodních areálů. 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL Strategický plán rozvoje města Olomouce 

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

Partneři Komise městských částí 

Monitorovací indikátory Ano-Ne 

Rok realizace 2022 
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Rozvoj prostředí a sportovní 
infrastruktury 

Opatření 5.5. Vytvořit standardizaci kvality poskytovaných 
sportovních služeb v oblasti sportu 

Popis opatření, hlavní aktivity Zajistit elektronizaci zpětné vazby uživatelů sportovních zařízení v 
majetku města s ohledem na rozvoj moderních informačních 
technologií v rámci portálu a aplikace Sportuj v Olomouci či jiné 
alternativní aplikace. Důraz na jednoduchost hodnocení (např. 
v obdoba booking.com) a možnost odeslání zpětné vazby 
v podobě psaných komentářů a doporučení.  
 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 

Partneři  

Monitorovací indikátory Ano - Ne 

Rok realizace 2021-24 

 

Strategická oblast Marketing a marketingová komunikace v oblasti 

sportu 
 

Marketing a marketingová 
komunikace v oblasti sportu 6.1 Podpora preferovaných olomouckých sportovních organizací 

Popis opatření, hlavní aktivity Tzv. „vlajkové lodě“ města (fotbal, hokej, házená žen, volejbal 
žen) podporovat s ohledem na jejich význam pro naše město 
(zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný 
prostředek umožňující pěstovat v občanech města Olomouce 
pocity patriotismu vůči svému městu (pocity sounáležitosti a 
hrdosti), významný prostředek účinné reklamy dobrého jména 
města a vytváření jeho image (reprezentace města doma i v 
zahraničí), důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže 
(vzory, idoly): 
 
a) prostřednictvím marketingových služeb (umístění reklam v 

daném sportovním zařízení, realizace spotů v TV v průběhu 
utkání, loga města na vstupenkách a tištěných materiálech 
klubu...) 

b) prostřednictvím projektu Město fandí (uspořádání 
sportovního dne s vybranými družstvy, uspořádání besed pro 
školy, setkání a ocenění úspěšných reprezentantů města s 
vedením města, uspořádání soutěží o permanentky..) 
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Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

  

Předpokládaní realizátoři Odd. propagace a marketingu, OKP; OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Výše alokace do této oblasti 
Marketingové indikátory dle alokované částky a smlouvy 

Rok realizace 2021-24 
 

 

Marketing a marketingová 
komunikace v oblasti sportu 

6.2 V návaznosti na projekt Sportuj v Olomouci či jinou 
alternativní aplikaci vytvořit jednotný komunikační styl, 
přispívající ke zvýšení image města Olomouc. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zpracování PR a marketingového plánu zaměřeného na 
propagaci města k základním cílovým skupinám: 
obyvatelé města – děti, dospělí, senioři; návštěvníci 
SMOL – vazba na atraktivity cestovního ruchu  

 Zajištění odpovídajících komunikačních kampaní 
prostřednictvím sociální sítě Facebook, případně 
Instagram pro mladší cílové skupiny v návaznosti na 
portál Sportuj v Olomouci či jinou alternativní aplikaci a 
jeho podporu na sociálních sítích 

 Vydávání informací v médiích vlastněných SMOL 
 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Odd. propagace a marketingu, OKP; OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Existence plánu PR a marketingové kampaně, úspěšnost zadané 
reklamy na sociálních sítích, počet článků v tištěných médiích 

Rok realizace 2021-24 
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Marketing a marketingová 
komunikace v oblasti sportu 

6.3. Centralizovat systém informovanosti o programech pro 
rozvoj tělovýchovy a sportu u dostupných subjektům (zájmovým 
organizacím, podnikatelským subjektům atd.) 

Popis opatření, hlavní aktivity  Podpora jednotného portálu Sportuj v Olomouci či jiné 
alternativní aplikace – prezentace činnosti sportovních 
organizací, prezentace akcí, náborové sportovní akce, 
přehled volných sportovních kapacit. 

 Zajištění vzdělávání pracovníků sportovních klubů a 
organizací zaměřených na funkcionality 
sportujvolomouci.cz či jiné alternativní aplikace 

Cílová skupina Širší veřejnost, děti 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Sprváce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři Oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet sportovních klubů aktivně využívajících portál sportuj 
v Olomouci či jinou alternativní aplikaci 

Rok realizace 2021-24 

 

Marketing a marketingová 
komunikace v oblasti sportu 

6.4. Navrhnout a připravit motivační systém pro sportovní 
spolky, školy, svazy, podnikatele, cestovní kanceláře a 
touroperátory, zabývajícími se sportem a příjezdovým 
cestovním ruchem do Olomouce, aby se podíleli na popularizaci 
a rozšíření obsahu platformy pro sport. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Připravit specifické balíčky cestovního ruchu s ohledem 
na sportovní atraktivity SMOL se zaměřením na podporu 
sportovně orientovaného cestovního ruchu 

 Zařazení sportovních aktivit a akcí do programu 
regioncard  

 
 

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření  

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu  

Administrátor Oddělení sportu, OCKS 
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Předpokládaní realizátoři Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Partneři  

Monitorovací indikátory Vytvořené balíčky pro cestovní ruch, počet klientů využívajících 
balíčky prostřednictvím Informačního centra SMOL 

Rok realizace 2021-24 
 

Marketing a marketingová 
komunikace v oblasti sportu 

6.5. Zajistit zpětnou vazbu obyvatel města Olomouc v oblasti 
rozvoje sportu a tělovýchovy a na základě zpětné vazby učinit 
příslušná opatření. 

Popis opatření, hlavní aktivity  Zajistit elektronizaci zpětné vazby uživatelů sportovních 
zařízení v majetku města s ohledem na rozvoj moderních 
informačních technologií v rámci portálu a aplikace 
Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikaci. Důraz na 
jednoduchost hodnocení (např. v obdoba booking.com) 
a možnost odeslání zpětné vazby v podobě psaných 
komentářů a doporučení.  

Cílová skupina Všechny cílové skupiny 

Vazba na strategické dokumenty 
SMOL  

Vazba na další opatření 5.4. 

Správce opatření Věcně příslušný náměstek primátora pro oblast sportu 

Administrátor oddělení sportu, OCKS 

Předpokládaní realizátoři oddělení sportu, OCKS 

Partneři  

Monitorovací indikátory Počet sportovních zařízení s možností elektronické zpětné vazby 
jejich uživatelů 

Rok realizace 2021-24 
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4 Přehled jednotlivých opatření 
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Rámcový odhad finančních nákladů na realizaci Akčního plánu Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu 
na období 2018 - 2024  

1. Systém řízení municipálního sportu a jeho organizační struktura 

1.1. Zajistit meziresortní spolupráci v oblasti řízení sportu v Olomouci, zejména pak odborů cestovního ruchu, kultury a sportu, školství, dopravy, 
investic, strategie a řízení a dalších. 

1.2. Zajistit součinnost a návaznost aktivit, zaměřených na podporu pohybu s Olomouckým krajem, zejména pak v oblastech aktivní mobility, 
středního školství a nabídky sportovních pohybových aktivit DDM zřizovaných krajem 

2. Financování a grantová podpora sportu 

2.1 Zavést „manažerský“ systém účetnictví – třídit výdaje na sport v různých kapitolách rozpočtu 

2.2. U každé klíčové sportovní infrastruktury v majetku města provést součet výnosů a nákladů 

2.3. Na základě analýzy rozpočtu a potřeb sportovních služeb učinit rozhodnutí o možné výstavbě/rekonstrukcích sportovních zařízení. Zásadně dbát 
na multifunkčnost a časovou vytíženost nových investic. 

2.4. Zajistit spolufinancování z národních a evropských zdrojů na větší rekonstrukce a opravy sportovních zařízení v majetku města. 

2.5. V rámci rozpočtu zajistit financování provozu městských sportovních zařízení dle platných smluv o jejich nájmu, správě a provozu (vyhodnocení, 
kontrola využitých prostředků). 

2.6. V rámci grantové podpory zavádět nové neinvestiční programy dle návazné kapitoly školství a sport  

3. Školství 

3.1 Podpora aktivní dopravy dětí do škol (chůze, jízda na kole); podpora infrastruktury škol pro cyklodopravu; podpora akcí a kampaní na zvýšení 
podílu aktivní dopravy/snížení automobilové dopravy dětí do ZŠ/MŠ; podpora akcí, kampaní a vzdělávání zaměřených na zvýšení bezpečnosti  

Podpora zasíťování základních škol v rámci systému olomouckých cyklostezek; zklidnění dopravy v okolí škol – omezení rychlosti pro automobilovou 
dopravu, zpomalovací pruhy; hlídky městské policie v ranních hodinách u škol (viz. plán PUMMO) 
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Zpracování plánu zajištění infrastruktury pro uchovávání kol ve školách se zřetelem na bezpečné uchování kol; ve spolupráci se školami postupná 
instalace cyklostojanů/cykloklecí v areálech ZŠ/MŠ 

Zpracování metodiky podpory aktivní dopravy dětí do škol pro pedagogické a řídící pracovníky škol včetně legislativní podpory (legislativní guideline + 
popis opatření na školách) 

Zajištění kolektivní smlouvy pro ZŠ/MŠ v Olomouci v oblasti pojištění odpovědnosti škol resp. kolektivně rozšířit oblast pojistného krytí 

Zajištění grantového programu na podporu akcí pro ZŠ/MŠ zaměřeného na akce a kampaně na podporu aktivní dopravy pro děti včetně osvěty v oblasti 
bezpečnosti 

Organizace semináře pro vedení ZŠ/MŠ v Olomouci s informacemi o strategii SMOL v oblasti aktivní dopravy dětí do škol 

3.2. Podpora pohybu dětí v MŠ 

Podpora pořizování pohybově stimulačních pomůcek dle specifik jednotlivých mateřských škol. 

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol s pohybovou tematikou a tematikou zdravého životního stylu s důrazem na metodiku 
aktivit zaměřených na rozvoj pohybu 

Podpora pobytu dětí ve venkovním prostředí (hřiště, park apod.) 2x denně a implementace tohoto opatření v rámci denního režimu v jednotlivých 
školkách, v rámci jednoho denního bloku podpora aktivní hry jako základního prostředku rozvoje pohybové gramotnosti dětí 

3.3. Podpora zavedení aktivních přestávek na všech ZŠ v Olomouci (využívání tělocvičen/venkovních areálů o přestávkách; podpora rozmístění 
sportovních pomůcek – chodby, koridory apod.). 

Přijetí takových opatření v rámci provozu ZŠ, které umožní žákům základních škol trávit přestávky aktivně v prostorách tělocvičen, venkovních areálů škol 
či školních koridorů (např. řešení dozoru, půjčování pomůcek apod.). Zapracování opatření v rámci školních řádů. 

Dovybavení škol sportovními pomůckami (míče, rakety, stoly na stolní tenis apod.) k zajištění aktivních přestávek. Alokovaná částka ročně dle velikosti 
školy s ohledem na potřeby školy (venkovní/vnitřní vybavení apod.)  

3.4. Podpora disponibilních hodin v rámci curricul na ZŠ pro zvýšení úrovně pohybové aktivity dětí; podpora zavádění pohybu do výuky předmětů 
primárně nepohybového charakteru; podpora pohybu a pohybových programů ve školních družinách 
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Zajištění grantového programu zaměřeného na vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků v oblasti podpory pohybu; zajištění proškolení 
pedagogických a řídících pracovníků ZŠ v oblasti nových metod podpory pohybu v rámci výuky různých předmětů. 

Průběžné řešení materiálních pomůcek pro školy. 

3.5. Ve spolupráci se sportovním prostředím podpora zvyšování kapacit pro zvýšení nabídky volitelné TV na ZŠ  

Zpracovat dílčí studii zaměřenou na kapacitní možnosti prvních a druhých stupňů ZŠ (personální, materiální, prostorové podmínky) a zjištění zájmu včetně 
možností spolupráce ze strany sportovních klubů včetně odhadu počtu nových volitelných hodin a finančních nákladů. 

Zajištění legislativní opory pro spolupráci trenérů sportovních klubů a ZŠ. Finanční podpora volitelné TV ze strany SMOL.  

Zajistit nabídku volitelné TV (v ranních anebo odpoledních hodinách) při ZŠ z vlastních zdrojů případně s možností využití spolupráce se sportovními kluby 
v Olomouci.  

3.6. Zvýšení podpory využívání sportovní infrastruktury škol po skončení školní docházky (materiálně/technická podpora; zajištění správce – 
DPP/nefinanční benefity; finanční podpora)  

V návaznosti na již zavedená opatření podpora zpřístupňování venkovních sportovních areálů škol veřejnosti. 

Podpora personálního zajištění v podobě správce hřiště (dozor, půjčovna, DPP případně jiné benefity ze strany města – např. vstupy do akvaparku pro 
dospělého + dítě) 

Podpora dovybavení a obnovy venkovních areálů škol o nezbytné zázemí – zázemí pro správce, sportovní vybavení, mobilní toaleta apod.) 

3.7. Zajištění vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků škol a školských zařízení (MŠ + ZŠ) v oblasti podpory pohybu v oblasti školství 

Zajištění proškolení pedagogických a řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory pohybu a realizovaných opatření SMOL 

3.8. Podpora dobudování a údržby sportovní infrastruktury škol 

Zpracování pasportu sportovních vnitřní a venkovní sportovní infrastruktury v majetku škol včetně analýzy potřeb a plánu do jejího rozvoje, údržby a 
obnovy. 

Obnova a údržba sportovních areálů škol 
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Investice do výstavby a rozvoje infrastruktury ZŠ – rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ Demlova 

Výstavba nové sportovní haly při ZŠ Holečkova 

4. Sport 

4.1. Podpora vrcholového sportu dětských, mládežnických i seniorských kategorií v kolektivních i individuálních sportech – reprezentace města na 
republikové a mezinárodní úrovni 

Udržení, resp. podpora a případné navýšení alokace pro existující grantové programy zaměřené na sport mládeže: celoroční sportovní činnost organizací, 
zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže 

4.2. Podpora a prioritizace propagačně-motivačních sportovních akcí s cílem podpořit sportovní či sportovně turistické akce se zapojením masové 
veřejnosti 

Udržení, resp. podpora a případné navýšení alokace pro existující grantový program zaměřený na sportovní akce: sportovní akce se zdůrazněním priority v 
oblasti sportování širší veřejnosti 

4.3. Podpora optimalizace využívání sportovní infrastruktury v Olomouci (sportovní kluby/ZŠ/infrastruktura v majetku města) 

Zpracování přehledu a elektronizace návštěvnosti a vytíženosti sportovní infrastruktury (tělocvičny, venkovní areály apod.) a propojení s portálem sportuj 
v Olomouci či jinou alternativní aplikací. Výsledkem je elektronický systém vytíženosti sportovní infrastruktury s možností využití volných kapacit ze strany 
sportovních klubů či širší veřejnosti; implementace do aplikace sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace. 

4.4. Podpora spolupráce sportovních klubů se ZŠ a MŠ (participace na výuce, „veletrh sportovních klubů“, nábory, stabilní využívání školní 
infrastruktury, sportovní přípravky mládeže apod.); podpora mezi školních soutěží na úrovni města (spolupráce se sportovními kluby a svazy, s 
přesahem na úroveň Olomouckého kraje i ČR).   

Spolupořádání veletrhu sportovních klubů s nabídkou sportovních kroužků 

4.5. Zvýšení podpory města v oblasti vzdělávání trenérů i celkového rozvoje lidských zdrojů v oblasti sportu (v současné době většina dotací pouze na 
provoz). 

Zřízení nového grantového programu zaměřeného na vzdělávání trenérů mládeže a lektorů venkovních programů pro cvičení veřejnosti a mládeže ve 
věku 14-18 let, která je zapojena v rámci činnosti sportovních klubů s potenciálem aktivního působení ve sportovním prostředí v budoucnu  
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4.6. Centralizovat systém informovanosti o programech pro rozvoj tělovýchovy a sportu u dostupných subjektům (zájmovým organizacím, 
podnikatelským subjektům atd.) 

Podpora jednotného portálu Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace – prezentace činnosti sportovních organizací, prezentace akcí, náborové 
sportovní akce, přehled volných sportovních kapacit. 

4.7. Podpora nevrcholových a nevýkonnostních forem pohybu – např. podpora otevřených pohybových programů pro různé cílové skupiny  

Zřízení nového grantového, aktualizace stávajícího programu zaměřeného na otevřené pravidelné pohybové programy zdarma pro veřejnost pro různé 
cílové skupiny (např. cvičení seniorů v parcích, cvičení matek s dětmi apod.). Lze řešit v rámci grantových programů určených na sport anebo volný čas – 
školství. 

4.8. Podpora sportu teenagerů a adolescentů ve věku 14 – 18 let se zaměřením na udržení aktivní sportovní činnosti nevrcholového charakteru  

Vzdělávání této cílové skupiny v rámci nově zřízeného datačního programu na vzdělávání se zaměřením na udržení se a podílu na činnosti sportovních 
organizací 

4.9. Podpora sportu osob (dětí/dospělých/seniorů) s nižším socioekonomických statusem, podpora sportu osob se zdravotním znevýhodněním 

Zpřístupnění venkovních sportovních areálů škol zdarma pro všechny cílové skupiny včetně zajištění správce a půjčoven sportovního vybavení. 

Ve spolupráci se sportovními kluby podpora pravidelných lekcí (např. atletika, fotbal apod.) ve venkovních areálech škol na   2-3 vybraných ZŠ. Možnost 
využití volných personálních kapacit sportovních klubů anebo aktivních mladých sportovců ve věkové skupiny 15-18 let.   

5. Rozvoj prostředí a sportovní infrastruktury 

5.1. Rozvoj klíčové sportovní infrastruktury ve vlastnictví města 
 

Plavecký stadion – výměna vany vnitřního plaveckého bazénu 
 

Zimní stadion – rekonstrukce střechy zimního stadionu 
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Výstavba malé hokejové haly 
 

Zimní stadion – přestavba stávajícího zimního stadionu na multifunkční sportovní arénu 

Plavecký stadion – rekonstrukce střechy plaveckého bazénu 

Andrův stadion – výměna umělého osvětlení, kamerový systém, oprava pláště severní tribuna, bezbariérový přístup – západní tribuna, LET tabule 

5.2. Rozvoj volně přístupné sportovní a rekreační infrastruktury se zaměřením na dětská hřiště, smíšená a herní hřiště a parky a zelené plochy 

Údržba stávajících sportovišť  

Údržba stávajících dětských hřišť 

Ve spolupráci s komisemi městských částí vybrat vhodné lokality pro vybudování hřišť dle kritérií: věková struktura obyvatel, stávající dostupnost a 
plocha, docházková vzdálenost  

Postupně navyšovat plochu dětských hřišť, smíšených hřišť, parků apod. 

5.3. Pasportizace existující sportovní infrastruktury ve SMOL 

Zmapovat aktuální stav existující infrastruktury s ohledem na kvalitu a dostupnost  

5.4. Pasportizace přírodních lokalit v městských částech vhodných k využití pro volnočasové a sportovní aktivity 

Vyhodnotit potenciál části městských a přírodních prostor směrem ke sportovním a volnočasovým pohybovým aktivitám (viz. např. Hejčínské louky). V 
návaznosti na trendy v životním stylu připravit a začít realizovat program rozvoje sportovních přírodních areálů. 

5.5. Vytvořit standardizaci kvality poskytovaných sportovních služeb v oblasti sportu 

Zajistit elektronizaci zpětné vazby uživatelů sportovních zařízení v majetku města s ohledem na rozvoj moderních informačních technologií v rámci 
portálu a aplikace Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace. Důraz na jednoduchost hodnocení (např. v obdoba booking.com) a možnost odeslání 
zpětné vazby v podobě psaných komentářů a doporučení.  

6. Marketing a marketingová komunikace v oblasti sportu 

6.1. Podpora preferovaných olomouckých sportovních organizací 

Prostřednictvím marketingových služeb umístění reklam, realizace spotů v TV v průběhu utkání, loga města na vstupenkách a tištěných materiálech klubu 
apod. u preferovaných sportovních organizací 
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6.2 V návaznosti na projekt Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace vytvořit jednotný komunikační styl, přispívající ke zvýšení image města 
Olomouc. 

Zpracování PR a marketingového plánu zaměřeného na propagaci města k základním cílovým skupinám: obyvatelé města – děti, dospělí, senioři; 
návštěvníci SMOL – vazba na atraktivity cestovního ruchu  

Zajištění odpovídajících komunikačních kampaní prostřednictvím sociální sítě Facebook, případně Instagram pro mladší cílové skupiny v návaznosti na 
portál Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace a jejich podporu na sociálních sítích 

Vydávání informací v médiích vlastněných SMOL 

6.3. Centralizovat systém informovanosti o programech pro rozvoj tělovýchovy a sportu u dostupných subjektům (zájmovým organizacím, 
podnikatelským subjektům atd.) 

Podpora jednotného portálu Sportuj v Olomouci či jiné alternativní aplikace – prezentace činnosti sportovních organizací, prezentace akcí, náborové 
sportovní akce, přehled volných sportovních kapacit. 

Zajištění vzdělávání pracovníků sportovních klubů a organizací zaměřených na funkcionality sportujvolomouci.cz či jiné alternativní aplikace 

6.4. Navrhnout a připravit motivační systém pro sportovní spolky, školy, svazy, podnikatele, cestovní kanceláře a touroperátory, zabývajícími se 
sportem a příjezdovým cestovním ruchem do Olomouce, aby se podíleli na popularizaci a rozšíření obsahu platformy pro sport. 

Připravit specifické balíčky cestovního ruchu s ohledem na sportovní atraktivity SMOL se zaměřením na podporu sportovně orientovaného cestovního 
ruchu 

Zařazení sportovních aktivit a akcí do programu regioncard  

 


