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1. ÚVOD 

Dnešní moderní doba s sebou přináší změny a novinky, které zasahují všechna odvětví 

trhu, a nejinak je tomu v oblasti sportu. Do této kategorie můžeme zařadit další využití sportu, 

jako je volný čas, oddělení tělovýchovy a školství. Lidé si čím dál častěji uvědomují, že pro 

jejich zdraví je důležité, aby svůj volný čas trávili aktivně a učili správně své děti jej využívat. 

Sport je mezi lidmi velmi oblíbený, a to nejen z důvodu aktivního nebo pasivního sportování, 

ale pro mnoho mladých lidí to znamená také správné využití volného času, protože pomáhá 

eliminovat negativní vlivy, jako jsou drogy, hazardní hry, kouření atd. Sport zdokonaluje 

fyzickou i psychickou kondici. Dokáže navodit příjemný pocit včetně pocitu únavy ze 

sportování, ale i radosti z každého pohybu a výkonu sportu. 

Do české společnosti přicházejí nové trendy z evropských i světových zemí, kde mají už 

dlouholetou tradici. Trendy a objevy nových sportovních odvětví k nám přicházejí z různých 

zemí. Masmédia, která o nich hovoří, je přenášejí do povědomí člověka. Nové trendy si rychle 

podmaňují obyvatelé měst a obcí. Města a obce vstoupily do rozvoje péče o volnočasové 

aktivity, snaží se je zařadit do nabídky sportovišť tak, aby je lidé mohli začít co nejdříve 

využívat. Jedním z hlavních účelů péče o rozvoj sportu a volnočasové aktivity je zlepšování 

kvality života občanů žijících v České republice. 

Lidé se sportu věnují ve svém volném čase nejen aktivně, ale i pasivně. Pro některé 

občany sport představuje zaměstnání, kterým uspokojí svoji vášeň k pohybu a udržení 

kondice. Tito lidé vykonávají aktivní a hlavně vrcholový sport na profesionální úrovni. Dále 

máme občany jako pasivní fanoušky. Ti sledují sport v televizi, chodí se dívat na sportovní 

utkání, hovoří mezi sebou o něm, sledují ho na internetových stránkách, sázejí na jednotlivé 

sporty nebo si na stadionech či v e-shopech kupují dresy, výbavu, ročenky, knížky, vlajky, 

šály atd. svých idolů nebo týmů, kterým fandí. Sport se lidem nesmazatelně vryl do jejich 

každodenního rytmu života a bez něj si mnoho lidí nedokáže svůj život představit. 

Podmínky pro provozování různých sportů jsou ve městech a obcích v České republice 

velmi odlišné. Tato situace je dána především historickými, sociálně ekonomickými, 

demografickými či kulturními hledisky. Do kulturních faktorů můžeme přiřadit i sport, který 

představuje svoji jedinečnost, ale je i společenským jevem. 

Oblast sportu je velmi náročná na financování. Sport je možné financovat z několika 

složek. Jedním z hlavních zdrojů jsou domácnosti, protože přispívají největší částkou. Dále je 
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v České republice sport financován ze zdrojů veřejné ekonomiky, s významným podílem 

veřejných rozpočtů. 

Diplomová práce se zabývá neucelenou koncepcí rozvoje a podpory sportu ve městě 

Přerov a jeho nejbližším okolí. Díky neucelené koncepci rozvoje a podpory sportu, město 

nemá, pro své obyvatelé možnost poskytnutí přehledu o sportovních areálech, sportovních 

centrech, sportovních zařízeních provozována organizacemi zřizovanými statutárním městem 

Přerov, sportoviště při základních a středních školách, sportovních hal a o sportovních 

klubech (hokej, fotbal, volejbal, házena florbal), které se nacházejí na daném území. 

Město vytváří podmínky pro sport tím, že podporuje sport pro všechny, nejen pro talenty, 

buduje sportovní infrastrukturu a tak poskytuje občanům prostor pro sportování a sportovní 

využití. Město zajišťuje i finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Diplomová práce může pro město Přerov sloužit jako podklad pro jeho rozvoj nebo jako 

motivace pro napsání koncepce sportu v daném městě. 

          Říká se: „Sportem ku zdraví.“ 
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2. CÍLE A METODOLOGIE PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá základními informacemi o sportu v Přerově a hodnocením 

sportovních zařízení. Město Přerov vytvořilo několik oblastí pro zpracování koncepcí. Oblasti 

pro vypracování koncepcí jsou tři, a to tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí, dopravní a 

technická infrastruktura životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů a kvality života. Do 

oblasti rozvoje lidských zdrojů a kvality života řadíme například koncepce, jako jsou 

koncepce dětských hřišť, koncepce města Přerova v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, 

program na regeneraci školních hřišť při základních školách zřizované městem a další.  

Důležitou součástí práce je anketní šetření. Úkolem je zjištění sportovních preferencí 

obyvatelstva, zda organizovaně sportují za sportovní klub nebo sportují neorganizovaně. 

Cílem práce je zjistit zájmem obyvatelstva o nové sportovní zařízení a aktivity, které by chtěli 

ve městě mít. 

Plánem diplomové práce je získat a shromáždit informace, na základě kterých bude 

popsána koncepce sportu v Přerově. Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sportu, 

nejvyužívanější sportovní činnosti a sportovní zařízení, na informovanost obyvatel a celkové 

financování sportovního odvětví. 

Základní výzkumná otázka zněla „Jaké sportovní zařízení Vám v Přerově a okolích 

chybí?“ 

 Analytická část se zabývá několika následujícími úkoly: 

a) Financování sportu – tato část se věnuje popisu financování sportu nejdříve v obecné 

rovině s následným navázáním na skutečné financování sportu v ČR. 

b) Město Přerov – práce se zmiňuje o historii, současnosti Přerova, ale i o sportu, který 

se zde nachází. Dále se zaměřuje na charakteristiku města Přerova z pohledu sportu. 

c) Finanční zdroje sportovních zařízení ve městě Přerov – úkolem je zaměřit se na to, 

odkud město Přerov získává finance na jednotlivé sporty a jejich zařízení. 

d) Formy podpory sportovních zařízení ve městě Přerov – cílem je získat informace o 

finančních podporách sportovních zařízení, ale především sportovních klubů, které se 

nacházejí ve městě Přerov. 

e) Sportovní zařízení – zaměřuje se na posbírání veškerých informacích o sportovních 

zařízeních, které se nacházejí v Přerově; sporty, které zde můžete najít, jednotlivé 

soutěže, které sportovní kluby vykonávají. 
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f) Systém informování veřejnosti o sportovních zařízeních pro veřejnost – tato část 

úkolu je zaměřena na anketní šetření a zjištění odkud se obyvatelé města dozvídají 

informace o sportovních akcích, utkáních. Také studuje možnosti vybudování 

sportovního informačního centra. 

g) Výsledky metody šetření – do metod šetření zahrnujeme metodu deskripce (popis 

veškerých sportovních zařízení, sportovních klubů, které se ve statutárním městě 

nachází. Metoda SWOT analýza (popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) 

a anketní šetření (zabývá se teoretickým popisem toho, co je to dotazník, jaké druhy 

dotazníků máme, rozdílem mezi dotazníkem a anketou).  

h) Rozvoj sportu v Přerově – tato část se věnuje tomu, jak se sport měnil od minulosti 

k současnosti a které sporty by si lidé přáli, jaké sporty navštěvují a mají oblíbené jako 

fanoušci nebo aktivní sportovci. V této kapitole se dále zabýváme výstavbou 

sportovního zařízení pro město Přerov. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Sport v sobě zahrnuje spoustu funkcí, jako je zdravotní funkce, využití volného času, 

začlenění různých menšin do společnosti a společenských vztahů. Práce je zaměřena na 

metody výzkumu a financování sportu jako obecný pojem, který je již zmíněn ve financování 

sportu v České republice. 

Ekonomie sportu je zaměřena na několik podbodů, kterými je ekonomické hodnocení 

sportu, sport jako oblast ekonomické analýzy, makroekonomický model toku statků a 

finančních toků ve sportu pro Českou republiku. 

Financování sportu v České republice je založeno na vícezdrojovém financování, a to na 

tvorbě peněžního fondu a finančních prostředků z veřejného rozpočtu (státní rozpočet, dotace 

a příspěvky, rozpočet kraje a rozpočet města). 

Teoretická práce dále charakterizuje metody výzkumu, a to anketním šetřením a SWOT 

analýzou, z kterých je následně vytvořena praktická část. SWOT analýza zkoumá silné a slabé 

stránky, hrozby a příležitosti sportu ve statutárním městě Přerov. 

3.1 Teoretické vymezení pojmů 

3.1.1 Základní pojmy 

Definici slova sport lze najít v každé odborné literatuře nebo na webových stránkách. 

Sport je soubor sportovních činností, které pro lidi přináší odpočinek a odreagování po 

náročném dni a u některých pro potřebu adrenalinu. Sport můžeme rozlišovat několika 

způsoby, a to jestli se jedná o kolektivní nebo individuální sport, kontaktní nebo bezkontaktní, 

zda se jedná o soutěžní sport nebo o sport pro rekreaci.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

Ve sportu můžeme rozeznávat kolektivní a individuální sport. Kolektivní sport můžeme 

definovat jako sportovní hry, kde jednotliví sportovci nevystupují pod svým jménem, ale pod 

jménem klubu za který hrají. Klub jim hradí veškeré sportovní záležitosti, jako je ubytování, 

strava a další věci. Individuální sport charakterizujeme jako sportovce, který ve sportu 

vystupuje pod svým vlastním jménem a veškeré sportovní záležitosti si hradí sám. Řadíme 

sem ubytování, stravu, trenéra a všechny aktéry, kteří se pohybují okolo sportovce a starají se 

o něho.[6 - Kosík] 

Sportovec je člověk, který se aktivně věnuje sportu, především na vrcholové úrovni. 
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Koncepce sportu má za úkol řešit několik otázek z oblasti daného města. Dalo by se říct, 

že se jedná o politický proces, do kterého se zapojuje celá řada lidí od představenstva města 

až po širokou škálu veřejnosti. Koncepce sportu má za úkol nastínit hlavní směry rozvoje 

sportu v daném městě, z které pak plyne podpora od státu. Města si vytváří koncepci sama 

nebo ji někomu zadají na vypracování. Města v koncepci zohledňují, jaké mají v daném městě 

nebo obci sportovní zařízení a ke každému sportu zohledňují daný rozpočet. Tento rozpočet 

se vyvíjí od financí jako je přímá podpora, grantový program nebo přímé dotace. 

Sportovní komise je poradní orgán, jehož členy jmenuje a odvolává Rada města. 

Sportovní komise je zodpovědná za grantovou politiku a také připravuje podmínky pro 

získání grantu v oblasti školství a tělovýchovy. Dále se sportovní komise podílí na alokaci 

vyčleněných prostředků s ohledem na koncepci sportu, ale i havárie apod.[24 – Lohvička a 

kol. 2011] 

Úkolem rekreačního sportu je získat co nejvíce občanů, především mládeže. Jeho 

význam je hlavně v životním stylu, aktivním odpočinku a správném využití volného času. [24 

– Lohvička a kol. 2011] 

Sportovní infrastruktura pojednává o tom, že se jedná o sporty a sportoviště, které se 

nacházejí ve městě a jednotlivých částech města.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

Sportovní akce, jedná se o jednotlivé sportovní organizace, které provádějí soutěže, 

zápasy. Jedná se tu převážně o organizované soutěže sportovního charakteru.[24 – Lohvička a 

kol. 2011] 

Výkonnostní sport nám ukazuje pravidelnou sportovní přípravu ve sportovních 

organizacích a klubech. Výkonnostní sporty jsou především pravidelné soutěže ve všech 

věkových kategoriích, které řídí sportovní svazy.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

Vrcholový sport je považován za nejvyšší výkonnostní úroveň ve sportovních klubech. 

Sportovci, kteří vykonávají vrcholový sport, mají určitý společenský závazek. Sportovci plní 

funkci propagační, ukazují se jako reprezentanti České republiky.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

Sportovní svazy mají za úkol řídit a organizovat sportovní činnosti v konkrétním sportu 

na území České republiky. 

Sport na školách – můžeme se setkat i s názvem „školní sport“. Jedná se zde o soutěžní i 

nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních klubech, které vykonávají 
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pravidelné soutěže na základních a středních školách, kde není hlavním cílem výkonnostní 

motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytvoření si vztahu ke sportu.[24 

– Lohvička a kol. 2011] 

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty – jedná se o právní subjekty, zpravidla 

občanská sdružení. Tyto sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou zřizované za účelem 

provozování sportu a pohybových aktivit občanů.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

Reprezentant – sportovec, který je jmenován nebo nominován daným sportovním 

svazem k přípravě, účasti na vrcholových soutěží, které jsou organizovány mezinárodní 

sportovní federaci a Mezinárodním olympijským výborem.[23] 
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4. VEŘEJNÁ EKONOMIE A SPORT 

4.1 Financování sportu 

Financování sportu není jednoduchou záležitostí. Sport je financován z několika zdrojů, 

jako jsou domácnosti (rodinný rozpočet), stát, regiony, obce a firmy, sponzoři, reklama a 

dary. Sport můžeme financovat dalšími prostředky, a to ze státních rozpočtů, rozpočtů krajů, 

měst a obcí, financování z ostatních zdrojů a financování s využitím prostředků z Evropské 

unie. Ve financování sportu rozlišujeme pojem reklama a sponzorství. Sponzorství se zdaňuje, 

ale finanční podpora od dárců se řídí podle zákona o darech. Pro financování sportu jsou 

nejdůležitějším zdrojem domácnosti, které vynakládají skoro polovinu zdrojů na sport. 

Financování sportu z prostředků státního rozpočtu na uspokojení potřeb je velice 

omezené, ani pro financování z krajů, měst a obcí nejsou žádné přímé položky na financování 

sportu. Kraje, města i obce jsou zodpovědné za financování sportovních zařízení, které se 

nacházejí na jejich území. Možností dalšího financování jsou ostatní zdroje, kam lze zařadit 

sponzorství. Do sponzorství řadíme dary a příjmy z reklamy. V tomto směru je nutná úprava 

legislativy, která v současné podobě znevýhodňuje obě strany. Stát tyto dary zdaňuje jak na 

straně dárce, tak příjemcem, kterému je dar poskytován. Významným zdrojem financování je 

čerpání prostředků z evropských programů. Tato podpora záleží na nastavení jednotlivých 

priorit, které jsou v rámci Evropské unie.[24 – Lohvička a kol. 2011] 

4.1.1 Ekonomické hodnocení sportu 

Při hodnocení ekonomiky a sportu si je potřeba uvědomit, že na jakýkoliv provoz je 

zapotřebí volný čas. Pokud se člověk místo sportování věnuje raději práci, tak za ni dostává 

určité finanční prostředky, které může uplatnit na trhu zboží a práce. Tyto finanční prostředky 

může utratit za sport pro sebe samého nebo pro člena rodiny.[9 – Peková, Pilný ] 

Z ekonomického hlediska výkon sportovců velmi často představuje velkou ekonomickou 

hodnotu, jako je čas, dosažení příslušného výkonu nebo kvalifikace. Např: u ledního hokeje 

nebo fotbalu jsou sportovci často velmi rozdílně odměňování, podle toho, v jaké výkonnostní 

skupině se nacházejí nebo jaký klub reprezentují. V dnešní době jsou poskytovány velké 

náklady na údržbu stadionu a na výstroj hráčů. Můžeme říct, že např. výstroj hokejového 

brankáře se pohybuje okolo několika desítek tisíc Kč.[9 – Peková, Pilný] 
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K provozování určitého druhu sportu můžeme rozlišovat sport jako: 

 veřejný statek – sport ovlivňuje vlastnosti člověka a přispívá k fyzickým a 

duševním silám, působí jako kladná externalita. Stát přispívá různými podporami 

na sportovní činnost občanů. Můžeme říct, že o veřejný statek se jedná, jestliže je 

nevylučitelný ze spotřeby, existuje zde nedělitelnost spotřeby a nesoutěživost 

spotřebitele, nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele. Týká 

se to taky sportovišť a sportovních akcí; 

 smíšený veřejný statek – můžeme pro spotřebitele rozdělit na kvantity, ale ne na 

kvality. Máme řadu individuálních i kolektivních sportů, u nichž velký počet 

provozovatelů snižuje kvalitu poskytovaných služeb. Jako příklad můžeme uvést, 

když na sjezdovce je tisíc lyžařů, nebo velký počet účastníku při vodním lyžování 

na jezeře. Pokud chceme, aby se nezhoršovala kvalita jednotlivých služeb, je 

zapotřebí rozšířit nabídku např. výstavbou nových sportovních zařízení; 

 soukromý statek – o sportu jako o soukromém statku hovoříme tehdy, je-li 

spotřebitel neochoten se podřídit určitým omezením, které zpravidla souvisí se 

spotřebou veřejného statku. Dále se může hovořit o tomto statku jako o sportu, 

pokud je o něho příliš vysoký zájem a není v možnostech veřejných rozpočtů 

zajistit spotřebu statku v požadovaném rozsahu. O soukromý statek se může 

jednat, i pokud je to takový druh sportu, který je finančně náročný a jeho provoz 

neodpovídá celospolečenskému užití (např. pokud se v obci bude budovat tenisové 

hřiště, ale bude mít jenom jednoho nebo dva zájemce).[9 – Peková, Pilný] 

4.2 Sport jako oblast ekonomické analýzy 

Ekonomie sportu se začala rozvíjet před 25 lety. Za podstatný důvod výzkumu, na který se 

zaměřili první výzkumníci, bylo odhalit nebo potvrdit narůstající finanční prostředky ve 

sportu. V současnosti můžeme konstatovat, že výzkumy jsou již dnes vyvinuté a 

specializované. Pozorováním a ekonomickými analýzami můžeme rozdělit jeho členění mezi 

základní subdisciplíny ekonomické analýzy. Jako několik příkladů zde můžeme uvést: 

veřejnou ekonomiku sportu (tady se jedná o zpracování veřejného rozpočtu, hlavně té části, 

která se zabývá sportem), ekonomie spotřeby (tady mluvíme o sportovních aktivitách 

domácnosti; chování těchto spotřebitelů je zjišťováno dotazníky, anketami, studiemi o trhu a 

sportu), ekonomické podmínky rozvoje sportu a sportování (tato oblast zahrnuje investice do 

sportováních vybavení a zařízení a jejich udržování), velké sportovní akce (do sportovních 

akcí můžeme zařadit Olympijské hry, Mistrovství Evropy a světa atd.), odvětví ekonomie 
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sportu (tento problém se zabývá nabídkou sportovního zboží na trhu, ale taky určitým 

analyzováním metod), ekonomie sportovních služeb (jedná se o výzkumy, které se týkají 

výdajů, diváků a ceny vstupenek na různé sportovní akce, jako jsou utkání, nebo vztahy mezi 

sportem a televizí a televize mezi diváky; zabývá se nedokonalostmi na trhu, jako jsou 

sportovní přenosy, tisky, reklamy, sponzorství atd.), ekonomie práce (zaměřuje se na 

zlepšování a fungování trhu s vrcholovými sportovci, odměňováním pracovníků, kteří jsou 

sportovci a trenéři), ekonomie mezinárodního sportu (zahrnuje zahraniční obchod se 

sportovním zbožím, na sportovních akcích a jejich mediální přenos), institucionální 

ekonomie sportu (tato oblast je velmi málo prozkoumaná, ale můžeme v této oblasti 

pojednávat o vývoji ve sportovním hnutí a formy financování), demografie sportu (je lehce 

spojena s ekonomikou sportu).[8 – Novotný a kol. 2011] 

4.3 Makroekonomický model toku statků a finančních toků ve sportu 

pro ČR 

Sport má trh sportovních produktů, které především nabízejí a poptávají služby, jako jsou 

sportovní soutěže, aktivity ve volném čase, klubové znaky a mnoho dalších služeb. Dále sem 

zahrnujeme trh sportovních faktorů, sportovní zařízení, trenéry, hráče. Můžeme sem zařadit i 

další unikátní trh, a tím je trh kapitálu, který známe z fungování jiných odvětví.[12 – Synek a 

kol. 2006] 
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Obr. 4.1 Makroekonomický model sportu 

 

Zdroj: Novotný J. Ekonomika sportu. Praha: ISV, 2000, s 48 

Makroekonomický model nám nejprve ukazuje participanty sportu, kteří vytvářejí 

stranu poptávky po sportu (poptávku je možné realizovat v řadě forem, a to neorganizovaný 

sport, komerční sport, sport organizovaných klubů a tělesná výchova ve školách). Celková 

populace se dělí na aktivní a neaktivní sportovce. Zájem o sport vyvolává výdaje na sport, 

které jsou spotřebovány stranou nabídky, jež je velmi pestrá. Poptávka a nabídka u sportu se 

neustále vyrovnávají.[12 – Synek a kol. 2006] 

4.4 Financování sportu v ČR 

Prostředky na financování sportu v České republice můžeme získávat ze soukromých 

nebo z veřejných zdrojů. Každý z této oblasti poskytuje finanční prostředky na ekonomické 

plnění. Může zde nastat i situace, kdy dochází k propojení obou finančních zdrojů, ale 

většinou nám to připomíná vícezdrojové financování sportu nebo tvorbu peněžního fondu. 

Zdroje financování sportu lze rozdělit na centrální a místní. 

Financování státem neboli prostředky z centrálních zdrojů rozdělujeme na příjmy a 

výdaje. 
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a) Mezi hlavní příjmy, které sem řadíme, jsou státní zdroje, finanční prostředky, které 

jsou přidělovány přímo do rozpočtu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy), dále finanční prostředky, které jsou přidělované MŠMT a nestátní 

zdroje. 

b) Do výdajů řadíme přehled toků finanční prostředků (viz. Obrázek 4.2).[9 – Peková, 

Pilný] 

Obr. 4.2 Průběh financování sportu z výnosu a.s. Sazka jen do roku 1999 

 

Zdroj:  Peková J., Pilný J., Veřejná správa a finance veřejného sektoru 

Toto schéma platilo do roku 1999. Od roku 2000 a 2012 už schéma neplatí, protože 

v roce 2012 byla sepsána novela loterijního zákona. Loterijní a sázkové společnosti jsou 

v dnešní době zdaněny 20% daní z příjmu, kterou odvádějí všichni, a ještě dalších 19%.  
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4.4.1 Vícezdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu 

Sportovní organizace získávají finanční hotovost na provozování své činnosti z různých 

zdrojů. Vícezdrojové financování vytváří fond sportu a tělovýchovy, je charakteristický pro 

neziskové organizace. Při financování sportu v organizacích se využívá především 

společenských kontaktů a široký kruh soukromých, ale i veřejných finančních zdrojů.[12 – 

Synek a kol. 2006] 

V tomto tématu můžeme hovořit i o tom, že organizovaná tělovýchova a sport jsou 

z těchto zdrojů financovány. Na obrázku 4.3 můžeme vidět zdroje, které podporují lidské 

činnosti. Při financování sportu záleží na tom, o jaký sport se jedná, především jestli se jedná 

o sport pro všechny. Největší roli, jak jsem už zmínila v úvodu, hrají domácnosti a jejich 

výdaje na rodinu, za nimi se pak nacházejí místní rozpočty. Významné místo ve financování 

zaujímaly též výnosy ze sportovního sázení podniku Sazka a.s., a to do roku 2010. 

Obr. 4.3 Tvorba disponibilního fondu sportu 

 

Zdroj: Novotný, J. Ekonomika sportu Praha: ISV, 2000, s. 57 

4.5 Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

Finanční prostředky z veřejných rozpočtů můžeme rozdělovat na státní rozpočet, příjmy a 

výdaje, dotace, příspěvky, rozpočet kraje, rozpočet města nebo obce. Další možnost k získání 

financí pro sport je ze zdrojů ČSTV a zdroje z fondů Evropské unie, které byly do roku 2013 
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čerpány pouze přes obce. Další finanční prostředky můžou jít z podnikatelské činnosti 

sportovní organizace. 

4.5.1 Státní rozpočet 

Každý rok je státní rozpočet schvalován Parlamentem ČR, podle kterého se řídí 

hospodaření státu v daném kalendářním roce. Státní rozpočet se upravuje zákonem o státním 

rozpočtu. Státní rozpočet rozdělujeme na příjmy ze státního rozpočtu a výdaje státního 

rozpočtu.[3 – Durdová 2011] 

Tab. 4.1 Příjmy a výdaje ze státního rozpočtu 

 

PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

Daně Výdaje na činnosti organizačních složek státu 

Pojistné na sociální zabezpečení Příspěvky na provoz a dotace na financování 

programů a akcí příspěvkovým organizacím 

Cla Výdaje na dávky důchodového a nemocenského 

pojištění, na dávky státní sociální podpory, 

sociální péče a ostatní sociální dávky 

Příjmy z činnosti organizačních složek státu Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 

Odvody příspěvkových organizací Dotace a návratné finanční výpomoci územním 

samostatným celkům na jinou než 

podnikatelskou činnost 

Odvody zbývajícího zisku ČNB Dotace a návratné finanční výpomoci 

právnickým a fyzickým osobám na 

podnikatelskou činnost 

Správní a soudní poplatky Dotace občanským sdružením a politickým 

stranám a další výdaje stanovené zákonem 

Splátky návratných finančních výpomocí 

poskytnutých ze státního rozpočtu 

 

Příjmy z prodeje a pronájmu majetku České 

republiky a další… 

 

Zdroj: Durdová, I. Sociální ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí (Vlastní úprava) 

Z tabulky 4.1 vyplývá, že jakékoliv vztahy organizace, to znamená i sportovní 

organizace, mohou být ke státnímu rozpočtu dvojí povahy. Státní rozpočet dvojí povahy 

zařazuje příjmy a výdaje státního rozpočtu. Mezi příjmy do státního rozpočtu od sportovních 

organizací řadíme daňové povinnosti sportovní organizace, splátky návratných finančních 

výpomocí, platby za používání státního majetku a splátky vyplývající ze zákona. Mezi vztahy, 
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které vyplývají z výdajů státního rozpočtu vůči sportovním organizacím, přiřazujeme 

převážně dotace občanským sdružením. U příjmu ze státního rozpočtu, jsou rozhodující daně 

a pojistné na sociální zabezpečení.[3 – Durdová 2011] 

4.5.2 Dotace a příspěvky 

Dotace jsou finanční příspěvky státního rozpočtu. Dotace jsou státní finanční aktivity 

nebo aktivity z národního fondu, které jsou poskytovány právnickým a fyzickým osobám pro 

daný účel. Jestliže dané sportovní organizace použijí dotace ze státního rozpočtu, musejí 

doložit přehled o využití prostředků, nebo jestliže veškeré dotace nevyužijí, pak také přehled 

o vrácení dotací.[3 – Durdová 2011] 

Poskytnutí či návrh rozdělení dotací posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která 

předkládá doporučení k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy. Finance 

můžeme rozdělit do několika skupin, a to na přímou podporu, mimořádné dotace a grantový 

program, který je z těchto financí a dotací hlavní. 

Příspěvky jsou vymezeny a jsou poskytovány jen právnickým osobám. Osoba, které je 

poskytován příspěvek, nemá povinnost dokládat, na co byly použity, protože je jednoznačně 

známý jejich účel použití. Těmto příspěvkům můžeme říkat účelové dotace.  

4.5.3 Rozpočet kraje 

V krajích je zřizován orgán zastupitelstva, výbory pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. 

V jejích pravomocích mimo jiné poskytovat dotaci v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. 

Rada kraje rozhoduje o poskytnutí dotací občanským sdružením ve sportu a tělovýchově, a to 

vždy na každý kalendářní rok.[3 – Durdová 2011] 

4.5.4 Rozpočet města nebo obce 

Tento typ rozpočtu je nejblíže ke sportovním organizacím, které se nacházejí na úrovni 

sportovních klubů. Rozpočet každého města či obce se řídí vyhláškou, která je schválena 

konkrétním zastupitelstvem. Tento zákon vymezuje řadu pravomocí, které mohou danou obec 

nebo město ovlivnit pro činnosti sportovních organizací na daném území.  Rozpočet se může 

pro sportovní organizace stát velmi významným finančním zdrojem. Proto je dobré nejdříve 

zjistit, jaké má daná obec nebo město příjmy a výdaje, které jsou poskytovány a vynakládány 

podle počtu obyvatel. Většinou to souvisí s individuální velkostí daného území, ať jde o 

velikost, jeho geografickou polohu, nebo s demografickým složením i jeho charakterem a 

rozsahem, které probíhají na jeho území.[3 – Durdová 2011] 
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Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou v současné době rozděleny do sportovních 

organizací. Tyto prostředky jsou vedeny pro oblast sportu ve dvou ukazatelích pro daný rok 

2013 na sportovní reprezentaci a všeobecnou sportovní činnost. 
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5. POUŽITÉ METODY VÝZKUMU 

Metody výzkumu jsou důležité pro zpracování studií, projektů a dalších prací. Mezi tyto 

metody patří ankety, dotazníky, diskuze, rozhovory, besedy, SWOT analýza a jiné. 

5.1 Dotazník 

Dotazník je nejpoužívanějším technickým výzkumem vůbec. Dotazník není jen 

specifickou metodou pro pedagogickou techniku, ale používá se i v sociologických, 

demografických, psychologických a mnoha dalších šetřeních.[10 – Pelikán 1998] 

Podstatnou úlohou dotazníku je zjistit data a informace o respondentovi, jeho názorech a 

postojích k dané problematice, která dotazujícího zajímá.[10 – Pelikán 1998] 

Dotazník je podle toho tvořen řadou otázek, na které respondent odpovídá formou 

jednoduchých odpovědí, jako je „ano“, „ne“, „nevím“, nebo se jedná o soubor otázek, ke 

kterým je vždy přiřazeno množství odpovědí, ze kterých si potom dotazovaný vybírá tu 

odpověď, která je pro něho nejpřijatelnější.[10 – Pelikán 1998] 

Typy otázek 

Otázky v dotazníku lze rozdělovat podle různých kritérií: 

 míra volnosti,  

 škálovací otázky, 

 otázky formulované přímo nebo nepřímo, 

 řazení otázek podle poslání v daném dotazníku. 

Kritérium míry volnosti, určuje, jak volně respondent formuluje své odpovědi. 

Rozlišujeme otázky uzavřené, polozavřené a otevřené otázky. Uzavřené otázky jsou takové, 

kdy si respondent musí vybrat jednu z nabídnutých variant. Polozavřené otázky nabízejí 

několik variant odpovědí, ale respondentovi ponechávají i volbu vlastní varianty nebo mohou 

poskytovat možnost vysvětlení volby, kterou respondent zvolil. Otevřené otázky nenabízejí 

žádnou odpověď a respondentovi ponechávají volnost pro jeho vyjádření. Nevýhodou tohoto 

typu otázek je jejich obtížné formulování a zpracování.[10 – Pelikán 1998] 

U škálovacích otázek se setkáváme s otázkami, které jsou poskládané z různého 

pohledu, ale ptají se na stejnou skutečnost.[10 – Pelikán 1998] 
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Otázky se dále třídí podle toho, jestli jsou formulovány přímo nebo nepřímo. Ukazuje 

se, že není vhodné vždy pokládat otázku přímo. V některých případech může badatel použít 

formu obrázku nebo situace. Badatel popíše určitou situaci a nechá respondenta volně se k ní 

vyjádřit nebo zvolit určitou alternativu.[10 – Pelikán 1998] 

Otázky lze dělit i podle poslání v konkrétním dotazníku. Kromě otázek, které jsou 

zaměřené na daný výzkum, nalezneme v dotazníku i řadu pomocných otázek. Nejčastější 

skupinou pomocných otázek jsou tzv. identifikační otázky. K těmto otázkám patří všechny 

informace o respondentovi, kterými jsou například pohlaví, věk, vzdělání, bydliště apod. 

Další z pomocných otázek jsou otázky kontaktního typu. Tady jde o takové otázky, kde 

badatel navazuje kontakt s respondentem. Otázky jsou orientované na jednu skutečnost 

určitým směrem a potom už je dále nevyhodnocujeme. Do posledních pomocných otázek 

přiřazujeme otázky kontrolní. V podstatě se vyskytují dva typy kontrolních otázek. První typ 

kontrolních otázek je zdvojení otázek, na jednu otázku se v pozměněné formě ptáme dvakrát, 

a druhou variantou jsou otázky, ze kterých zjišťujeme důvěryhodnost odpovědí respondenta, 

jeho pravdivost.[10 – Pelikán 1998] 

5.2 Anketa, SWOT analýza, metoda deskripce 

Anketa 

Anketa je druh výzkumné metody, která je založena na dotazníku. Anketa slouží ke 

zjištění názorů okruhu osob nebo širší veřejnosti, která nesplňuje statistická kritéria. Skládá se 

zpravidla z několika otázek a rozdává se v obchodech, rozesílá se poštou apod.[22] 

Pro diplomovou práci byla zvolená forma anketního šetření s uzavřenými, otevřenými 

a polozavřenými otázkami. 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická technika, která je zaměřena na vnitřní a vnější faktory dané 

organizace nebo na konkrétní záměr. SWOT analýza popisuje silné stránky (strengths), slabé 

stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats).[17] 

SWOT analýza hodnotní vnitřní a vnější faktory. Do vnitřního faktoru zahrnujeme 

hodnocení silných a slabých stránek, kde bývají nejčastějšími vstupy. Vnější faktory hodnotí 

příležitosti a hrozby, které souvisejí s okolním prostředím organizace.[17] 
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Úkolem SWOT analýzy je identifikovat klíčové slabé a silné stránky, hrozby i příležitosti. 

Využití analýzy v praxi je velmi široké, je to jedna z nejpoužívanějších metod. Tuto analýzu 

lze použít pro organizaci, podnik, produkty a další.[17] 

Metoda deskripce 

Diplomová práce se dále zabývá popisem jednotlivých sportovních zařízení a 

tělovýchovný jednot. Popisují, se zde sportovní zařízení, která se nacházejí jak v krytém, tak 

venkovní sportovišti, jako je například hřiště na házenou, volejbal, fotbal a podobně.  
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6. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Praktická část diplomové práce se zabývá těmito úkoly: charakteristika města Přerova, 

finanční zdroje sportovních zařízení ve městě Přerov, formy podpory sportovních zařízení ve 

městě, sportovní zařízení, systém informování obyvatelstva o sportovních zařízeních pro 

veřejnost, výsledky metod šetření a rozvoj sportu ve statutárním městě Přerov. 

6.1 Historie města Přerov 

Město Přerov se nachází v Olomouckém kraji a leží uprostřed Moravy, po obou březích 

řeky Bečvy. Město je společenským, administrativním a kulturním centrem přerovského 

okresu. Najdeme jej 22 km jihovýchodně od krajského města Olomouce. Jeho nadmořská 

výška je 210 metrů, přibližná rozloha města 58 km
2
 a má přibližně 45 tisíc obyvatel, kteří žijí 

ve třinácti částech: Přerov – město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, 

Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice.[2 – Drechsler, Fišmistrová, 

Lapáček 2006] 

Mezi významná jména spojená s městem Přerov patří Karel Starší ze Žerotína, Jan Amos 

Komenský a Jan Blahoslav. 

V centru města můžeme najít společenské centrum Městský dům, ve kterém se konají 

různá divadelní představení, koncerty a společenské akce. Nejvýznamnější akcí, která je 

pořádaná v Městském domě, je Československý jazzový festival s mezinárodní účastí. 

Jazzový festival se koná v říjnu a jeho tradice ve městě se datuje od roku 1966. Ve statutárním 

městě Přerov můžeme dále najít několik galerií, kino Hvězda, divadlo Dostavník a Loutkové 

divadlo. 

Pro novodobý rozvoj města bylo významné především zavedení železnice v roce 1841, 

kdy se Přerov stal významným železničním uzlem. Zavedení železnice byl významný krok 

pro rozvoj města v oblastech strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Následoval vznik 

chemického průmyslu a výroba koženého zboží firmou Kazeto a optických přístrojů Meopta. 

V dnešní době můžeme konstatovat, že město Přerov je moderním průmyslovým městem. 

Existence velkých průmyslových podniků, které se ve městě nacházejí (Precheza Přerov, 

Pivovar Zubr, Meopta, Přerovské strojírny), představuje pracovní příležitosti pro mnoho 

Přerovanů. Nejen, že tyto podniky jsou pracovní příležitostí pro obyvatelé města, ale taky jsou 

sponzoři pro sportovní kluby v tomto městě. Frekventovaná dopravní infrastruktura však 

působí negativně na životní prostředí v celém městě. 
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Na území Přerova se nachází několik vzdělávacích zařízení, a to pro předškolní děti, 

základní a střední školy, Vyšší odborná škola živnostenská a roku 2004 také Vysoká škola 

logistiky. 

Mezi významné přerovské rodáky můžeme zařadit jak hudebníky, básníky a spisovatele, 

tak sportovce a další. Mezi hudebníky řadíme Karla Plíhala, Jaroslava Wykrenta či Pavla 

Nováka staršího, dále zde působil básník Jaroslav Mazač. Ze sportovců pak jmenujeme 

slavného přemožitele kanálu La Mance Františka Venclovského a další sportovce, kteří se tu 

narodili a nyní sportují v jiných městech např. v hokeji, ve fotbale, v házené, v tenisu, ve 

volejbale. 

V roce 2001 zde žilo přes 45 tisíc obyvatel a od 1. července 2006 se Přerov stal 

statutárním městem.  

Tab. 6.1 Počet obyvatel statutárního města Přerov 

MĚSTSKÁ ČÁST CELKEM MUŽI ŽENY 

Přerov I – město 34 604 16 652 17 952 

Přerov II – Předmostí 4 580 2 213 2 367 

Přerov III – Lověšice 542 265 277 

Přerov IV – Kozlovice 616 312 304 

Přerov V – Dluhonice 369 180 189 

Přerov VI – Újezdec 783 383 400 

Přerov VII – Čekyně 693 345 348 

Přerov VIII – Henčlov 564 277 287 

Přerov IX – Lýsky 203 101 102 

Přerov X – Popovice 225 108 117 

Přerov XI – Vinary 748 358 390 

Přerov XII – Žeravice 582 289 293 

Přerov XIII - Penčice 280 132 148 

CELKEM 44 789 21 615 23 174 

Zdroj: Město Přerov, Počet obyvatel [26.9 2012] 



26 

 

Dle tabulky 6.1 můžeme vidět, kolik obyvatel je v každé části města, rozdělené podle 

žen a mužů. Vidíme zde, že skoro ve všech městských části je více žen než mužů. Toto 

tvrzení neplatí pro městskou část Kozlovice, kde je více mužů než žen. 

6.2 Historie sportu v Přerově 

Rozvoj sportů v České republice začal po prvních Olympijských hrách v roce 1896 a tento 

trend nemohl minou ani město Přerov. Studenti z Přerova, kteří studovali na vysokých 

školách po celé České republice, ale i v zahraničí, se těchto sportovních akcí účastnili a 

přinášeli informace o tom, co nového se děje ve světě sportu. Začala se hrát házená, kopaná a 

také se pomalu začalo závodit v atletice, i když pouze provizorně. Do města přicházeli lidé 

věnující se atletice, kteří zde začali bydlet a pracovat a tím přispěli k rozvoji města.[11] 

Prvním atletickým závodem v Přerově byl běh na 100 metrů, který se uskutečnil roku 

1908 při slavnosti Majáles na Křivé. Při dalších slavnostech byly zařazovány přespolní běhy a 

6. června 1920 se zde konaly celostátní závody skautů. Na závodech v Michalově o rok 

později zvítězili skauti ve štafetovém závodě.[11] 

V Přerově se také začala pozvolna rozvíjet atletika a 30. března 1923 se přihlásili atleti SK 

Přerov do ústředí ČSAAU (Československá amatérská atletická unie), v květnu byli přijati za 

členy. Musela se dokončit výstavba atletické dráhy a provést organizovaný nábor zájemců. 

Pro atletickou dráhu si vybírali místo sami zájemci. Dráha navazovala na tenisové kurty a 

stadión pro házenou. Stadion SK Přerov byl při otevření 1923 a po úpravách, které se 

provedly v roce 1926, jedním z nejlepších moravských, ale i českých stadionů.[11] 

Od vzniku atletiky se ve sportu uplatňovala, kromě mužů a dorostenců, i děvčata. Z větší 

části to byly dívky, které začaly v roce 1920 hrát házenou. V oblasti atletiky přišly významné 

úspěchy až po splynutí házené s atletikou. Nejvýznamnější akcí, kterou atleti pořádali, byla 

Velká cena města Přerova.[11] 

V roce 1948 došlo ke sloučení všech sportů do Sokolova, čímž atleti SK Přerov spadli pod 

Sokol Přerov. Od roku 1953 (bylo zrušení Sokola a zavedl se sovětský model sportu) začali 

startovat jako Spartak Přerov strojírny s názvem Spartak Přerov. Existoval zde i druhý 

přerovský atletický oddíl, který byl založen v roce 1949 s názvem TJ Spartak Meopta (v roce 

1992 přejmenován na SK Přerov).[11] 
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6.2.1 Jednota Československého Orla v Přerově 

Počátky Jednoty Československého Orla v Přerově jsou spjaty se Spolkem katolických 

tovaryšů, který sdružoval katolickou mládež. Založení tohoto spolku spadá do prvního 

desetiletí 20. století. Zprávy o přerovské Jednotě se objevovaly v poválečném tisku. Dalo se 

z nich usuzovat, že se Jednota zabývala především divadelním představením, tělocvičným 

akademiím, zpěvu, muzice, dětským a žákovským besídkám, které se uskutečňovaly nejen 

v Přerově, ale i v okolních obcích. Jedna z největších akcí, které se přerovská Jednota 

účastnila, byla v roce 1920 a jednalo se o svěcení reálného praporu v Olomouci v rámci 

„Orelského dne“.[11] 

Činnosti přerovské Jednoty se členily jako u jiných jednot v rámci orelského hnutí, a to na 

složku vzdělávací, dramatickou, zábavnou, tělovýchovnou a sportovní.[11] 

Vznik sportovních klubů v Přerově 

Od 4. do 9. dubna 1948 musely všechny tělovýchovné jednoty, ale i sportovní kluby 

vstoupit do přerovského Sokola. Závodní klub Meopty koupil MNV (Městský národní výbor) 

Přerov bývalé hřiště Orla, které využíval oddíl kopané. 

6.3 Současnost sportu v Přerově 

V současné době se v Přerově sport velmi změnil. Rozrostly se sportovní kluby, sportovní 

zařízení, střediska pro volnočasové aktivity. Vznikají zde agentury, které se zabývají 

sportovně společenskými akcemi pro děti i dospělé. 

Vzniklo mnoho nových sportovních zařízení a starší zařízení prošla rekonstrukcemi, 

v současné době se objevují kluby, které nabízejí různé sportovní činnosti. Mezi sportovní 

zařízení, která se díky rekonstrukci změnila, patří zimní stadion a plavecký areál v Přerově. 

Pro odpočinek a rekreační sport v Přerově slouží plavecký bazén, kuželna, tenisové kurty, 

sportovní hala, zimní stadion a další sportovní areály, rehabilitační střediska a fit centra. 

V lednu 2012 se Přerov zapsal do historie světového hokeje, když společně se Zlínem 

hostil Mistrovství světa žen do 18 let. Tato sportovní událost překonala všechny rekordy 

návštěvnosti hokeje v Přerově. Celkem tento šampionát navštívilo 17 480 diváků, z toho 

11 700 v Přerově a 5 780 ve Zlíně, které bylo hlavním pořadatelským městem. Nejen tato 

akce dostala přerovský hokej do povědomí České republiky, stejně jako událost na přelomu 
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sezóny 2011/2012, kdy se Přerov stal na dva týdny domovem ruského týmu SKA Petrohrad a 

hokejoví fanoušci, ale i sami hokejisté tak získali nezapomenutelný zážitek.[14] 

6.4 Charakteristika města Přerova z pohledu sportu 

Zařízení tělovýchovy a sportu tvoří součást základního vybavení města. Statutární město 

Přerov se vyznačuje širokým záběrem sportovních aktivit na všech výkonnostních i 

rekreačních úrovních. Obyvatelé města se zapojují do pravidelné sportovní činnosti. 

Sportovní vybavení města vytváří na jednu stranu rozsáhlou nabídku sportovních aktivit, a to 

především u mládeže, na stranu druhou to přináší problémy s financováním a řízením 

jednotlivých sportovních aktivit, včetně jejich provozu, údržby a využití všech sportovišť. 

Sportoviště a sportovní zařízení v Přerově slouží občanům k veškerému sportovnímu 

vyžití. Jde o sporty na vrcholové a výkonnostní úrovni na jedné straně a na druhé straně se 

jedná o sporty rekreační a zájmové. Mluvíme zde o sportovních zařízeních, která jsou 

v majetku města nebo občanských sdružení. 

Statutární město Přerov nabízí obyvatelům města, ale i návštěvníkům obrovské sportovní 

vyžití, a to nejen ve sportovním zařízení, které zřizuje město, ale i v soukromých sportovních 

centrech. 

V období zimy mohou obyvatelé města navštěvovat zimní stadion a využívat tak jeho 

služby, které slouží jak přerovskému hokejovému týmu, tak bruslení pro veřejnost. V zimě 

dále mohou Přerované využívat zamrzlý rybník nebo přírodní koupaliště Laguna k bruslení, 

nebo Přerovskou rokli k sáňkování a bobování. 

V teplých měsících se lidé mohou vydat na kole do města i jeho okolí po cyklotrasách. 

V centru města se nachází síť cyklostezek, které jsou dobře a dostatečně označeny a umožňují 

bezpečnou dopravu do všech stran. Cyklostezky si také oblíbili a využívají je in-line bruslaři. 

Přerov je známý svou tenisovou historií, která se promítá i do současnosti. Nedaleko od 

centra je umístěn tenisový areál a mnoho dalších menších tenisových dvorců. V statutárním 

městě můžeme dále najít přerovský plavecký areál s venkovním a krytým bazénem a dalšími 

doprovodnými službami. Naproti plaveckému areálu je umístěn velký stadion TJ Spartak, 

který kromě fotbalového hřiště nabízí i atletický ovál. Ve městě se nachází v blízkosti 

zimního stadionu další sportovní areál. Zde můžeme najít fotbalové hřiště, tenisové dvorce, 

volejbalové kurty i posilovnu. 



29 

 

Kromě posiloven zde ještě najdeme mnoho sportovních center, které nabízejí pod svou 

střechou několik služeb. Můžeme sem zařadit například bowling, saunu, squash, badminton, 

různá cvičení, masáže, spinning a další. 

Přerov je oblíbený pro milovníky motorových sportů díky Přerovské rokli, na které se 

pravidelně konají jak česká, tak i evropská mistrovství. Přerovská rokle je označována za 

nejlepší autokrosový závodní okruh v České republice. 

Pokud si obyvatelé chtějí ve městě odpočinout, mohou navštívit přírodní koupaliště 

Laguna. Toto přírodní koupaliště je bez správce a na okraji koupaliště stojí cedule „používání 

na vlastní nebezpečí“. Okolí laguny je hlavně využíváno k opalování a piknikům, návštěvníci 

oceňují klidné a tiché okolí. Mladé lidi nadchne přerovský skatepark, který se nachází kousek 

od přírodního koupaliště Laguna, a je určený k nácviku jízdy na skateboardu či kolečkových 

bruslích. Ti, kteří mají rádi adrenalin, si mohou vyzkoušet na svých kolech bikrosovou dráhu. 

Kromě dalších sportovních kroužků a oddílů, které se ve městě nacházejí, mohou děti 

zadarmo navštěvovat několik školních hřišť. Ve městě jsou čtyři zrekonstruovaná školní 

hřiště, na kterých je přítomen správce. 

V Přerově se pořádají tradiční sportovní akce, které mohou obyvatelé města nebo jeho 

návštěvníci navštívit. Kromě tradičních sportovních utkání, jako je volejbal, hokej, házená, 

fotbal, tenis, nohejbal nebo florbal, zde nalezneme i zajímavé závody dračích lodí. 

Město Přerov nabízí široký okruh sportovního vyžití, jak pro dospělé, tak i pro ty 

nejmenší obyvatelé města.  A neaktivní sportovci mohou navštěvovat sportovní akce jako 

diváci. 

Podpora sportovních tříd 

Statutární město Přerov podporuje činnost sportovních tříd, které se nacházejí na ZŠ 

Velká Dlážka, ZŠ U Tenisu a ZŠ Želatovská. ZŠ Velká Dlážka má nejdéle trvající činnost 

sportovních tříd se zřízenými sportovními třídami pro volejbal a plavání. Sportovní třídy na 

základní škole U Tenisu jsou nově zřizované pro kopanou, které schválilo statutární město 

Přerov. ZŠ Želatovská se zaměřuje na lední hokej a volejbal pro dívky. 

6.5 Financování sportu ve městě Přerov 

Město Přerov, které se k 1. červenci 2006 stalo statutárním městem, poskytuje finanční 

prostředky pro oblast sportu, sociální oblast, kulturu, zdravotnictví a volný čas. Tyto finanční 



30 

 

prostředky jsou do sportu rozdělovány dle schválených zásad o poskytování dotací v rámci 

přímých podpor nebo grantového programu. 

Finanční prostředky z rozpočtu města v rámci grantového programu, přímých podpor či 

mimořádných dotacích jsou poukazovány na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. 

Součástí této smlouvy je příloha – tabulky k vyúčtování poskytnuté dotace. Tuto tabulku musí 

příjemce dotace vyplnit a odevzdat na Magistrát města Přerova k danému termínu. V tabulce 

jsou podle smlouvy uvedeny položky, na které může příjemce dotace poskytnuté finanční 

prostředky použít. Z těchto vyplněných tabulek je potom patrný tok finančních prostředků 

daného účelu. Město má určené a zastupitelstvem schválené položky, na které může 

poskytovat finanční prostředky. Jedná se o položky: 

A) Provoz sportovních zařízení 

 náklady na energii, 

 náklady na údržbu a opravy, 

 zhodnocení investičního charakteru. 

B) Sportovní činnost nebo organizace sportovní akce 

 nájemné sportovního zařízení, 

 pořízení a údržba vybavení, 

 doprava na sportovní akce, 

 náklady na rozhodčí, 

 náklady na výsledkový servis, 

 mzdy, platy a odměny trenérům, 

 soutěžní příspěvky,  

 ceny pro účastníky sportovní akce, 

 náklady na zdravotní službu. 

6.5.1 Formy finanční podpory sportu ve městě Přerov 

Sport je ve městě financován z různých zdrojů - z krajů, od sponzorů a jak už bylo 

zmíněno, z rozpočtu města. Finanční podpory z města Přerova se člení na provozní výdaje 

městských sportovišť, grantových systémů a hazardů. Formy podpory sportu ve městě se 

rozdělují na tři části, a to na podporu sportování dětí a mládeže, podporu sportovních akcí 

(např. Zlatý kanár) a podporu vrcholového a výkonnostního sportu. 
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Granty a dotace 

 Přímá podpora znamená přímou dotaci, kterou město dává vytipovaným organizacím 

na základě zásad dotačního programu schváleným orgány města. K zařazení konkrétního 

příjemce do těchto podpor dochází z podnětu samosprávných orgánů města. Tato podpora je 

ve schválení rozpočtu města Přerova jmenovitě uvedena, jako dotace určené pro konkrétní 

příjemce. Jedná se především o dotace na činnosti a provoz zařízení.[15] 

Další možností, jak získat finanční podporu ze strany města, je podání žádosti do 

příslušného grantového programu. Jednotlivé žádosti o finanční podporu jsou projednávány a 

posuzovány v příslušných komisích, pracovní skupině, Radě a na Zastupitelstva města 

Přerova. Dotace jsou určeny nejen na činnost a provoz zařízení, ale i na organizaci akcí a 

projektů významných pro město a jeho občany.[15] 

Za mimořádné aktivity považujeme např. postup sportovce na Mistrovství ČR, Evropy 

či světa nebo spolufinancování na zlepšování sportovišť, které nebylo možné předpokládat 

v době, kdy se předkládaly žádosti o grant. Město vynakládá mimořádnou dotaci, o které 

rozhoduje v průběhu roku Rada a Zastupitelstvo města Přerova podle finančních možností 

města.[15]
 

6.5.2 Finanční zdroje pro oblast sportu 

Sport je financován z několika zdrojů, kterými jsou: 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

 Ministerstvo financí ČR, 

 Sazka a.s., - do roku 2010, 

 Sponzoři, 

 Vlastní zdroje, 

 Olomoucký kraj, 

 Statutární město Přerov (krajský úřad Přerov), 

 Tělovýchovná jednota, 

 Specifické zdroje. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) – každý rok 

vyhlašuje programy státní podpory sportu. Z větší části jsou rozděleny podle programů a to na 

podporu státní sportovní reprezentaci, podporu veřejných prospěšných programů, podporu na 
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provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení a podporu zaměřenou na 

investice.[18] 

Ministerstvo financí České republiky – díky programům, které vyhlašuje 

Ministerstvo financí České republiky (MF ČR), je pro oblast sportu možnost využití 

některých programů, kterými je podpora rozvoje a obnovy technické základny regionálního 

školství a programy rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.[19] 

Český svaz tělesné výchovy – je dobrovolným sdružením sportovních, 

tělovýchovných jednot a klubů i jejich sdružení. Jeho posláním je podporovat sport, tělesnou 

výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci ČR, zastupovat a chránit práva a zájmy 

sdružených subjektů. Je největší sportovní organizací v ČR, která reprezentuje většinu 

organizovaných sportů u nás. Do roku 2012 sdružuje 72 největších sportovních svazů, 77 

okresních sdružení ve 14 krajích, 9 164 sportovních klubů a jednot a zastupuje 1 493 046 

členů. [20] 

Regionální sdružení českého svazu tělesné výchovy v Přerově (RS ČSTV) – je 

demokratická organizace, která je nezávislá, respektuje plnou samostatnost a odpovědnost 

sdružených subjektů. RS ČSTV Přerov sdružuje v současnosti 107 tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů a počet členů je 18 616.[21] 

6.5.3 Grantový program města Přerova 

Zásady grantového programu 

Grantový program, který podporuje sport, je dotačním programem zaměřeným na finanční 

podporu, jako je: 

 Sportovní činnost, aktivity a reprezentace; 

 organizace sportovních akcí; 

 provoz, rozvoj a obnova sportovních zařízení i jejich vybavení; 

 projekty v oblasti sportů. 

Objem finančních prostředků na grantový program poskytuje zastupitelstvo města v rámci 

rozpočtu pro každý rok. Finanční podpora sportu se realizuje formou poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Přerova. Vyhlášení grantového programu schvaluje 

Zastupitelstvo města Přerova a realizuje ho formou výzvy statutárního města. Výzva 

k předkládání žádostí o finanční podporu se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu města 
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Přerova i na webových stránkách města. O finanční podporu může zažádat právnická i fyzická 

osoba s trvalým pobytem nebo působností na území statutárního města Přerova. Žadatel, který 

žádá o finanční podporu, může podat neomezený počet žádostí.[16] 

Žadatel, který žádá o finanční podporu, předkládá písemnou žádost na předepsaném 

formuláři i se všemi požadovanými přílohami v daném termínu. Obálku žadatel označí 

„Grantový program na podporu sportu“. Každý žadatel si může formulář se všemi přílohami 

stáhnout z webových stránek statutárního města Přerova nebo si je vyzvednout na Odboru 

sociálních věcí a školství, který se nachází na magistrátu města Přerova a dále je možné si je 

vyzvednout v Městském informačním centru. Každá jednotlivá žádost o finanční podporu je 

projednávána a posuzována v příslušné komisi, která je zřízena Radou města Přerova. 

Pracovní skupiny jsou sestavované k projednávání žádosti o finanční podporu, Radou a 

Zastupitelstvem města Přerova.[16] 

Finanční prostředky jsou do sportu rozdělovány dle schválených zásad o poskytování 

dotací v rámci přímých podpor nebo grantového programu. 
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Grantový program statutárního města Přerova za rok 2012 a pro rok 2013 

Žádosti o finanční podporu mohou směřovat do následujících oblastí: oblast sportu, 

oblast sociální a oblast zdravotnictví, oblast kultury a oblast volného času. Pro tyto oblasti je 

určen celkový objem finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Přerova. 

Tab. 6.2 Oblast sportu, volný čas 2012 

Přímé podpory sportu     

Název subjektu  Rok 2012   

 Předpoklad 

nákladů 

Požadavek na 

dotaci od 

města 

% Návrh 

Rady města 

Přerova 

HC Zubr Přerov s.r.o 11 240 000  5 830 000  52 5 000 000  

Fotbalový klub Kozlovice 1 305 000  820 000  63 130 000  

1 FC Viktorie Přerov o.s 4 823 000  3 020 000  63 1 070 000  

Přerovský volejbalový klub o.s 6 000 000  2 350 000  39 1 500 000 

TK Precolor Plus Přerov o.s 4 210 000  1 510 000  36 400 000  

Tělocvičná jednota Sokol Přerov – 

házená 

2 920 000  1 135 000  39 450 000  

Auto Klub Přerov – město v AČR 

(provoz moto tratě) 

2 036 000  1 150 000  56 90 000  

Sportovní klub Přerov 1 600 000 500 000  31 170 000  

Tělocvičná jednota Sokol Přerov 1 800 000  550 000  31 90 000  

Sportovní klub Žeravice 2 986 000  1 030 000   34 90 000  

TJ Spartak Přerov 21 635 000  2 150 000  10 170 000  

Přímé podpory oblasti sportu 

celkem 

60 555 000  20 045 000  33 9 160 000  

Grantový program oblasti sportu 

celkem 

   1 472 000  

Grantový program oblasti 

volného času celkem 

   135 000  

Oblast sportu a volného času 

celkem 

   10 767 000  

Zdroj: Statutární město Přerov [9.2 2013] 
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Tab. 6.3 Oblast sportu, volný čas 2013 

Přímá podpora oblasti sportu     

Název subjektu  2013   

 Předpoklad 

nákladů 

Požadavek 

na dotaci 

od města 

% Návrh Rady 

města Přerova 

ze dne 20.11 

2012 

A/ Sportovní činnost a organizace     

HC Zubr Přerov s.r.o 11 720 000 6 620 000 56 5 000 000 

Fotbalový klub Kozlovice 1 375 000 840 000 61 130 000 

1 FC Viktorie Přerov 4 819 000 2 850 000 59 1 070 000 

Přerovský volejbalový klub o.s 6 500 000 2 550 000 39 1 500 000 

TK Precheza Přerov o.s (dříve TK 

Precolor Plus) 

4 210 000 1 510 000 36 400 000 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov Hand 

Club 

3 010 000 1 520 000 50 500 000 

B/ Provoz Sportovního zařízení     

AUTO Klub Přerov – město v AČR 1 401 000 670 000 48 90 000 

Sportovní klub Přerov 2 030 000 500 000 25 70 000 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov 1 600 000 600 000 38 90 000 

Sportovní klub Žeravice 1 680 000 750 000 45 90 000 

TJ Spartak Přerov 12 119 000 1 435 000 12 170 000 

Přímé podpory oblasti sportu celkem 50 464 000 19 845 000 39 9 110 000 

Grantový program oblasti sportu 

celkem 

   1 700 000 

Grantový program oblasti volného 

času celkem 

   250 000 

Oblast sportu a volného času celkem    11 060 000 

Zdroj: Statutární město Přerov [9.2 2013] 

V tabulce 6.2 vidíme financování sportu a volného času za rok 2012. Z tabulky vyplývá, 

že město výrazně šetřilo na sportovních klubech a zařízeních. Nejvíce financován z města je 

hokejový klub HC Zubr Přerov s.r.o., jak vidíme i v tabulce 6.3 pro rok 2013. Hokejový klub 
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se těší největší návštěvnosti diváků. Každý sportovní klub a zařízení vypočítá předpoklad 

nákladů na daný rok. Z daných předpokladů nákladů podá požadavek na dotaci od města a 

Rada města prozkoumá požadavek a podá návrh na finanční částku, kterou sportovní klub 

nebo zařízení dostane od města. Některé sportovní činnosti a zařízení dostali od města stejnou 

finanční podporu v roce 2012 i 2013. 

6.6 Druhy sportovišť a tělovýchovných zařízení 

Sportoviště a tělovýchovná zařízení ve městě Přerov a jeho příměstských částech se podle 

svého charakteru řadí do čtyř skupin: 

 sportovní areály, 

 sportovní centra,  

 sportovní zařízení provozována organizacemi zřizovanými statutárním městem 

Přerov, 

 sportoviště při základních a středních školách. 

6.6.1 Sportovní areály 

Sportovní areály jsou občanská sdružení, která přímo nebo prostřednictvím svých oddílu 

provozují sportovní činnost, sportoviště a tělovýchovné zařízení. 

Laguna Bike Team Přerov klub v AČR – Bikrosová dráha 

Nachází se u malé Laguny na Bezručové ulici. Bikrosová dráha ve městě Přerov patří 

k nejlepším drahám na Moravě. Slouží k nácviku jízdy na kole a je volně přístupná veřejnosti. 

Tento areál byl postaven v roce 1995 a v roce 2007/2008 prošel velmi náročnou rekonstrukcí, 

jak po stránce časové, tak i finanční. Rekonstrukce byla provedena z důvodu aktualizací 

trendů v oblasti bikrosových drah u nás i v zahraničí. Technický stav tohoto sportovního 

areálu je udržován. 

První oddíl Laguna Bike Team položil asfalt do klopné zatáčky. V roce 2008 proběhla 

přestavba těchto zatáček a překážek. Toto sportovní zařízení v dnešní době odpovídá 

aktuálním světovým pravidlům bikrosu. Přerovský oddíl je aktivním pořadatelem různých 

soutěží. Každoročně pořádá závody Mistrovství České republiky, kterých se účastní jezdci 

z celé ČR, Slovenska, Rakouska i Maďarska. 

Oddíl má tréninky každý úterý a čtvrtek vždy od 17:30 do 20:00 hod. 
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Tab. 6.4 Finanční podpora pro Laguna Bike Team Přerov 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora - - - 

Mimořádné dotace - - - 

Grantový program 77 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

V tabulce 6.4 můžeme vidět financování oddílu Laguna Bike Team Přerov, který 

každý rok od města žádá grantový program. Město přispělo z grantového programu pro rok 

2010 částkou 77 000 Kč, v roce 2011 75 000 Kč a roku 2012 75 000 Kč. Z tabulky dále 

můžeme vypozorovat, že tyto finanční částky se výrazně od sebe neliší. 

AUTO Klub Přerov – město v AČR – Přerovská rokle 

Autokros i motokros jsou známé a oblíbené sporty v České republice i ostatních 

evropských zemích. Přerovská rokle se nachází v Přerově – Předmostí a její technický stav je 

udržován. Na rokli nalezneme venkovní sportoviště, na kterém je jedna autokrosová a 

motokrosová trať. Na Přerovské rokli se roku 1961 konalo první Mistrovství světa 

v motokrosu. Nemalou roli má v Přerově i autokros. 

Přerovský autoklub získal licenci na pořádání Mistrovství Evropy, jedná se o sérii 

Mistrovství Evropy. Tento klub připravuje spoustu závodů, jako je Mistrovství Evropy 

v Autocrossu, Mistrovství zóny střední Evropy v autokrosu, jež bylo spojeno s Mistrovstvím 

Slovenska i Maďarska, závody republikového Mistrovství České republiky a Český pohár 

v autokrosu.  

Tab. 6.5 Finanční podpora pro přerovský autoklub 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 100 000 Kč 100 000 Kč 90 000 Kč 

Mimořádné dotace - - 50 000 Kč 

Grantový program - - - 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

 Auto klub Přerov dostává každý rok od statutárního města Přerov mimořádnou 

podporu, která se pohybuje zhruba kolem 100 000 Kč. Roku 2012 dostal auto klub 

mimořádnou dotaci na reprezentaci ve výši 50 000 Kč, jak je vidět v tabulce 6.5. 



38 

 

Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov 

 Cyklistický oddíl Miko Cycles se nachází v Přerově - Předmostí. Jeho trať 

nalezneme v lomu Žernava. Technický stav tohoto sportoviště, tak i provoz tohoto 

sportovního areálu je udržován. 

Tab. 6.6 Finanční podpora cyklistického oddílů 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora - - - 

Mimořádné dotace - - 70 000 Kč 

Grantový program 15 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

 Z tabulky 6.6 můžeme vidět, že cyklistický oddíl dostal v roce 2012 mimořádnou 

dotaci na údržbu a provoz ve výši 70 000 Kč. Oddíl dále dostává každý rok po podané žádosti 

na grantový program finanční částku na sportovní zařízení. V roce 2010 a 2011 dostal, Miko 

Cycles částku 15 000 Kč, ale v roce 2012 můžeme vidět, že dostali o 10 000 Kč více 

z grantového programu než v předešlých letech. Navýšení této částky bylo z důvodu 

rekonstrukce sportovního areálu. 

Fotbalový klub KOZLOVICE 

Areál sportu Kozlovice se nachází v místní části Přerov. Poskytuje možnost pronájmu 

celého komplexu i jeho částí. V areálu nalezneme venkovní a kryté sportoviště. Venkovní 

sportoviště nabízí fotbalové hřiště, tenisový dvorce, malý bazén. V dřívější době se tam 

nacházelo i hřiště na malou kopanou. V krytém sportovišti se nalézá posilovna. Všechna 

sportoviště, která se ve sportovním areálu Kozlovice nacházejí, jsou udržována.  

Kolem areálu vede cyklostezka kolem řeky Bečvy z Přerova až do Lipníku nad 

Bečvou. Sportovní areál Kozlovice se vztyčil během 5 let na zelené louce. Budování tohoto 

areálu se datuje od roku 1997. 

  



39 

 

Tab. 6.7 Finanční podpora pro Fotbalový klub Kozlovice 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 160 000 Kč 160 000 Kč 130 000 Kč 

Mimořádné dotace - 100 000 Kč 60 000 Kč 

Grantový program - 5 000 Kč - 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Fotbalový klub Kozlovice dostává od statutárního města Přerov finanční pomoc, 

v roce 2010 to bylo z přímé podpory 160 000 Kč. V tabulce 6.7 dále můžeme vidět, že v roce 

2011 dostal klub finance jak z přímé podpory, tak z mimořádných dotací i z grantového 

programu, v tomto roce dostal celkem 265 000 Kč. V roce 2011 šla finanční částka na 

rekonstrukci fotbalového stadionu. I v roce 2012 získal fotbalový klub Kozlovice zdroje jak 

z přímé podpory, tak z mimořádných dotací, a to celkem 190 000 Kč. 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

 TJ Sokol Přerov má 838 členů a sportovní zaměření rozděluje na oddíly všestrannosti, 

sportovní oddíly a turistiku. V oddílu všestrannosti naleznete aerobik, zdravotní tělesnou 

výchovu, žonglování, posilovnu, florbal II., karate. Mezi sportovní oddíly zařazujeme 

basketbal, box, florbal I., házenou. TJ Sokol Přerov spadá pod Sokol. 

U TJ Sokol je vybudované venkovní sportoviště, které ke sportovnímu využití nabízí 

házenkářské hřiště a volejbalový kurt. Obě sportoviště, jak kryté, tak i venkovní jsou 

udržována. V krytém sportovišti nalezneme kurt na volejbal, basket, florbal a kolovou. Je zde 

i posilovna a gymnastický sál. 

Tab. 6.8 Finanční podpora pro TJ Sokol Přerov 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 670 000 Kč 600 000 Kč 90 000 Kč 

Mimořádné dotace - - 120 000 Kč 

Grantový program 13 000 Kč 21 000 Kč 20 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

TJ Sokol Přerov v tabulce 6.8 dostává finanční podporu ze všech tří možných podpor. 

Roku 2010 dostal 670 000 Kč z přímé podpory a 13 000 z grantového programu. I v roce 
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2011 dostal z těchto dvou finančních zdrojů částku ve výši 621 000 Kč. Roku 2012 dostal 

Sokol finance ze všech tří finančních zdrojů, a to částku ve výši 230 000 Kč. V tabulce dále 

můžeme vidět, že v roce 2012 dostal z přímé podpory 90 000 Kč. Tato finanční částka je 

oproti předešlým rokům velmi nízká. 

Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov – Předmostí 

 TJ Pozemní stavby Přerov – Předmostí se skládá z venkovního a krytého sportoviště. 

Na venkovním sportovišti můžeme nalézt volejbalový a tenisový kurt. Technický stav toho 

sportoviště je v dnešní době neudržován. U krytého sportoviště naleznete jednu sportovní 

halu, ve které se provozoval volejbal, házená, florbal. Technický stav této sportovní haly je 

v současnosti neudržován a areál je momentálně celý uzavřen, i s posilovnou, která se ve 

sportovní hale nacházela. 

Tělovýchovná jednota SPARTAK Přerov 

 TJ Spartak je občanské sdružení a patří mezi jednu z největších tělovýchovných jednot 

na Přerovsku. Tělovýchovná jednota Spartak je společenskou organizací, která sdružuje členy 

sportovních, tělovýchovných, turistických oddílů a odborů. 

 V dnešní době registruje celkem 877 členů, a to v 18 oddílech a odborech, jako je 

atletika, ASPV – cvičení rodičů s dětmi, florbal, horolezectví, kanoistika, kuželky, lyžování, 

mentálně postižení sportovci, moderní gymnastika, nohejbal, plavecké sporty – plavání na 

dálku a zimní plavání, veslování, triatlon, sálová cyklistika, šachy; do turistických oddílů 

řadíme turistiku a vysokohorskou turistiku. 

 TJ Spartak má venkovní a kryté sportoviště. Na venkovním sportovišti je fotbalové 

hřiště, atletická dráha včetně sektorů a nohejbalový kurt. U krytého sportoviště se nachází 

loděnice, ve které je tělocvična na volejbal, basket a tréninkový bazén + loděnice, dále zde je 

kuželna, velká a malá sportovní hala. Tato sportoviště jsou stále udržována. 

 Celoroční provoz sportovišť, oddílů i odborů je realizován s pomocí finanční 

spoluúčasti města Přerova, ale i Olomouckého kraje, který přispívá finančními zdroji. 
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Tab. 6.9 Finanční podpora pro TJ Spartak 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 300 000 Kč 200 000 Kč 170 000 Kč 

Mimořádné dotace 1 015 000 Kč 20 000 Kč 200 000 Kč 

Grantový program 357 000 Kč 360 000 Kč 367 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

 V tabulce 6.9 je vidět, že město přispělo od roku 2010 až do roku 2012 ze všech 

finančních zdrojů. Z tabulky dále můžeme vypozorovat, že částky na každý rok jsou rozdílné, 

a to především v mimořádných dotacích, kdy roku 2010 dostal 1 015 000 Kč, a roku 2011 je 

to jenom 20 000 Kč a v roce 2012 200 000 Kč. Nejmenší rozdílnost finančních částek je v 

podpoře z grantového programu. Rozdíl je vidět i u přímé podpory, kde tyto finanční částky 

jsou určené na sportovní zařízení a jeho údržbu. Finanční částky, které dostává TJ Spartak, 

jsou na provoz a údržbu, ale i na jednotlivý provoz sportů a sportovních klubů, které spadají 

pod tělovýchovnou jednotu Spartak. 

TK PRECHEZA Přerov o. s. – tenisový areál 

 Tenis má v Přerově dlouholetou tradici již od roku 1899, kdy vznikla první tenisová 

společnost. Družstvo s názvem TK Precolor Plus Přerov bylo v historii jedním s nejsilnějších 

družstev na Moravě. Roku 2012 se tenisový areál přejmenoval a vznikl tak TK Precheza 

Přerov s.r.o. 

 Ve statutárním městě Přerov a jeho okolí se nachází několik tenisových sportovních 

zařízení, mezi která patří jeden z největších areálů - TK Precheza Přerov. Další sportovní 

zařízení ve městě nalezneme v Přerově – Předmostí a U Viktorky – kde se nacházejí pouze 

tenisové dvorce. Do výstavby tenisového zázemí finančně investovaly i okolní obce, a to 

zejména Radslavice, Pavlovice u Přerova a Kozlovice. 

 TK Precheza Přerov je jedním z největších areálu v České republice. V areálu je 

umístěno 25 antukových dvorců, velký centrální dvorec s tribunami pro 2 000 diváků, malý 

centrální dvorec, 6 halových dvorců s tvrdým povrchem, ale i antukou, 2 venkovní dvorce 

s tvrdým povrchem, cvičné zdi pro děti. Zázemí je vytvořeno pro vrcholový, závodní tenis i 

pro občany, kteří tenis provozují jako rekreační sport. Tenisový areál dále nabízí saunu, 

rehabilitační prostor, venkovní bazén, hřiště na beach volleyball a sport shop. 
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Tab. 6.10 Finanční podpora města tenisovému areálu 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 600 000 Kč 650 000 Kč 400 000 Kč 

Mimořádné dotace 4 000 000 Kč 80 000 Kč 300 000 Kč 

Grantový program - -  

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

V tabulce 6.10 vidíme financování tenisového areálu z přímé podpory a 

z mimořádných dotací, které město uvolnilo pro tenis a údržbu tenisového areálu. Z tabulky 

dále můžeme vyčíst, že finanční podpora ze strany statutárního města v roce 2012 od 

předešlých roků velice poklesla, a to především v přímé podpoře. V roce 2010, kdy byla 

provedena rekonstrukce sportovní tenisové haly, areál obdržel finanční podporu ve výši 

4 000 000 Kč. 

6.6.2 Sportovní centra 

Sportovní centra jsou převážně provozována komerčně soukromým subjektem, který 

poskytuje občanům sportovní služby na rekreační úrovni. 

Badminton aréna Přerov 

Nachází se nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Badmintonová aréna nabízí 

čtyři badmintonové dvorce, vyplétací servis, prodej vybavení, turnaje pro neregistrované. 

Mezi vylepšení jejich služeb patří online rezervační systém a kreditní systém plateb. 

V pracovní dny v rozmezí od 9:00 do 15:00 je nutná rezervace. Tyto rezervace jsou 

přijímány nejpozději 24 hodin předem. 

Tab. 6.11 Finanční podpora města badmintonové aréně 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora - - - 

Mimořádné dotace - 100 000 Kč 30 000 Kč 

Grantový program 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Badminton jako sport, ale i badmintonová aréna je jedním z nejméně financovaných 

sportů ze strany města. Od města nedostává přímou podporu, jak můžeme vidět v tabulce 
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6.11. Každý rok podává žádost na grantový program, ze kterého dostává rok co rok stejnou 

finanční částku a to 25 000 Kč. Výjimkou se stal rok 2011 a 2012, kdy byla získána 

mimořádná dotace ve výši 100 000 Kč, přičemž část této finanční částky šla na pořádání 

Mistrovství České republiky v badmintonu, které se konalo ve statutárním městě Přerova. 

Badmintonová aréna dostává finanční podporu, i když je privátní, neboť je ve sdružení RS 

ČSTV. 

Fitness centra 

Ve statutárním městě Přerov můžeme nalézt hned několik sportovních center. Každé 

fitness centrum neboli sportovní centrum poskytuje shodné nebo odlišné služby od jiných 

podobných zařízení. 

Sportovní centra, která se na daném území nachází, jsou Centrum Pro Activity, 

dámské fitness Contours, Fit klub, Fitlena, Fitness Ave, Fitness U Knedly, Fitness MK, SK 

Přerov – posilovna, Sport centrum Mlýn, TJ Sokol – posilovna a Leon Centrum KOM-IN. 

Fitness centra kromě posiloven nabízejí jiné služby -  můžeme zde najít malou 

tělocvičnu, dráhy na bowling, dvorce na badminton, squash a mnoho dalších. 

Na financování sportovních center některým subjektům přispívá i město, a to 

grantovým programem a mimořádnými dotacemi. Přerov přispívá dvěma fitness centrům -  

Fitness AVE Přerov a SK Mlýn Přerov. V roce 2010 přispělo město fitness AVE Přerov 

z mimořádných dotací 30 000 Kč a z grantového programu byla poskytnuta stejná částka, čili 

30 000 Kč.  Roku 2011 byla uvolněna z grantového programu pro fitness AVE suma 20 000 

Kč a roku 2012 byla určená částka pro toto fitness z mimořádných dotací 30 000 Kč a 

z grantového programu 25 000 Kč. Fitness AVE dostává finanční podporu také od města, 

přestože je toto Fitness (stejně jako SK Mlýn) ve sdružení RS ČSTV. 

SK Mlýn Přerov obdržel finanční částku z mimořádných dotací 5 000 Kč, 

z grantového programu obdržel finanční podporu 5 000 Kč. Tyto dvě částky dostal za rok 

2010. Roku 2011 dostalo sportovní centrum finanční podporu z grantového programu 5 000 

Kč, o které zažádalo. V roce 2012 z mimořádných dotací dostal 20 000 Kč a z grantového 

programu částku 5 000 Kč. 
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6.6.3 Sportovní zařízení provozovaná organizacemi zřizovanými statutárním 

městem Přerov 

Sportovní zařízení provozována organizacemi zřizovanými statutárním městem 

Přerova jsou subjekty zřizované městem. Provoz a údržba těchto sportovních areálů je 

prostřednictvím akciové společnosti Teplo Přerov, která provozuje zimní stadion, plavecký 

areál a nově i sportovní halu SK Přerov. Dále sem patří Technické služby města Přerova, 

které provozují skateboardový areál u Laguny.  

Zimní stadion 

Zimní stadion i plavecký areál provozuje Teplo Přerov a.s. Jeho celoroční provoz je 

realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova. 

Stadion byl otevřen v roce 1971 pro veřejnost a o dva roky později byl zastřešen. 

V poslední době byly rozšiřované služby zimního stadionu. V současnosti poskytuje zázemí 

pro přerovský hokejový tým (HC Zubr Přerov), dále nabízí i služby pro veřejnost, jako je 

bruslení, pronájem ledové plochy, broušení bruslí, škola bruslení, posilovna. Dále zde 

najdeme ubytování, různé konferenční místnosti, restaurace, saunu a masáže. Od roku 2012 je 

na stadionu k dispozici umělá sportovní plocha, která se pokládá na beton po rozpuštění ledu. 

Umělá sportovní plocha je vhodná k dalším sportům, jako je in-line bruslení, florbal a 

hokejbal. 

Plavecký areál 

Plavecký areál provozuje firma Teplo Přerov a.s., provoz areálu podporuje statutární 

město Přerova. Nachází se v Přerově nedaleko centra města. Plavecký areál se provozuje od 

roku 1978 a v roce 2010 prošel velkou rekonstrukcí. Plavecký areál se dělí na vnitřní a 

venkovní sportoviště. 

Plavecký areál disponuje 50 m krytým bazénem, dětským krytým bazénem se 

spoustou atrakcí, jako je chrlič, skluzavka či stříkací želva. Dále můžeme ve vnitřním areálu 

najít whirpoole, parní komory, velkou masážní vanu, posilovnu a jednu malou tělocvičnu. 

Venkovní sportoviště má 25 m dlouhý plavecký bazén, dětské brouzdaliště, bazén 

s atrakcemi (např. skluzavka, vodní hřib, chrlič, masážní lavice, lezecká stěna, divoká řeka). 

Návštěvníci plaveckého areálu zde mohou najít i trampolínu, dětské hřiště, plochu na slunění, 
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hřiště na plážový volejbal, velké šachy, nohejbalový kurt, stolní tenis a hřiště na streetball. 

V areálu se nachází bufet s krásným posezením, který podává teplé i studené občerstvení. 

Plavecký areál je výjimečný, jelikož má pro postižené občany speciální otevírací dobu 

a nabízí i mnoho dalších specifických plaveckých aktivit. Aktivity, které nabízí přerovský 

bazén je Aqua aerobik, plavání pro těhotné, plavecké školy, plavecký oddíl, ploutvové 

plavání, zimní plavání, sportovní potápění, vodní pólo, fitness U Knedly, Judo SK Přerov. 

Plavecký areál poskytuje svoje služby dvěma sportům a to Klubu vodního póla Přerov 

a sportovnímu plavání. Sportovní plavání má ve městě velmi širokou a dlouholetou tradici. 

V dnešní době má největší základnu na ZŠ Velká Dlážka, kde jsou sportovní třídy. Jejich 

tréninky jsou vždy před začátkem vyučování a pokračují i po vyučování. 

Klub vodního póla hraje od roku 1993 nejvyšší soutěž mužů v České republice. V roce 

1995 a 1996 dorost vyhrál dvakrát titul v I. lize a v sezóně 2002/2003 se muži vodního póla 

stali Mistry České republiky. Vodní pólo KVP Přerov má dva týmy, a to muži, kteří hrají II. 

ligu a dorost, který bojuje v I. lize. Oddíl se stále věnuje práci s mládeží, ze které vyrůstají 

mladé naděje přerovského, ale i českého vodního póla. Tito hráči se prosazují již několik let 

ve všech soutěžích. 

Tab. 6.12 Finanční podpora vodnímu pólu 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora - 165 000 Kč - 

Mimořádné dotace - - - 

Grantový program - - 80 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

V tabulce 6.12 můžeme vidět částky, které město poskytlo na financování vodnímu 

pólu. Tento přerovský sportovní oddíl dostal přímou podporu od města 165 000 Kč, a to 

v roce 2011; roku 2012 požádali o grantový program (částka 80 000 Kč). Vodní pólo dostává 

další finanční prostředky, a to z TJ Spartak, který také financuje město Přerov. Tělovýchovná 

jednota Spartak tyto svoje částky rozděluje na jednotlivé sporty, které podporuje. 

Skatepark – Skateboardový areál 

Skatepark se nachází v prostorách bývalého parkoviště přírodního koupaliště Laguna. 

Má vlastního správce, který se o sportovní zařízení stará. 
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Tento areál je určen k nácviku jízdy na skateboardu, kolečkových bruslích a 

akrobatických velocipedech. Mimo zmíněné je tréninkovým místem pro mnoho dalších 

sportů, které mají zastoupení v soutěžích. V roce 2002 se zde konal Český skateboardový 

pohár. 

Toto sportovní zařízení je otevřeno dle počasí od března do listopadu a vstup je 

ZDARMA. 

Sportovní klub Přerov – SK Přerov 

Sportovní klub Přerov má venkovní a kryté sportoviště. Na venkovním sportovišti jsou 

vybudované hřiště na fotbal, volejbal, dále se zde vyskytují tenisové dvorce, atletická dráha i 

se sektory a lukostřeleckou tréninkovou střelnicí. V areálu SK Přerov u krytého sportoviště 

nalezneme posilovnu, kulečníkovou hernu, stolní tenis a sportovní halu. Sportovní hala nově 

spadá do sportovního zařízení, které zřizuje statutární město Přerov pomocí akciové 

společnosti Teplo Přerov. Pod statutární město spadá jenom sportovní hala SK Přerov, která je 

součástí areálu sportovního klubu. 

Tab. 6.13 Finanční podpora pro SK Přerov 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 270 000 Kč 200 000 Kč 170 000 Kč 

Mimořádné dotace - 95 000 Kč 200 000 Kč 

Grantový program 173 000 Kč 134 000 Kč 115 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Sportovní klub Přerov od města dostává finanční podporu z přímé podpory, z 

mimořádné dotace a z grantového programu, jak můžeme vidět v tabulce 6.13. V roce 2010 

byl sportovní klub financován z přímé podpory s částkou 270 000 Kč a z grantového 

programu 173 000 Kč. V roce 2011 se finanční částka z přímé podpory snížila o 70 000 Kč a 

taky v roce 2012 se částka snížila, a to na 170 000 Kč. Z mimořádných dotací dostal největší 

částku na reprezentaci v roce 2012 – 200 000 Kč. Dále v tabulce můžeme vidět, že každý rok 

žádá subjekt grantovým programem o příspěvek a za rok 2010, 2011 a 2012 dostal celkem 

422 000 Kč. 
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6.6.4 Sportoviště při základních školách 

Sportoviště při základních a středních školách jsou sportoviště, která v dopoledních 

hodinách využívají žáci škol a odpoledne jsou přístupná široké veřejnosti města Přerova, jak 

na rekreační, tak i výkonnostní úrovni. 

Sportoviště – školní hřiště 

Velký počet sportovních zařízení se nachází na základních, středních školách a 

učelištích. Využití těchto sportovních zařízení je odlišné a závisí na jednotlivých podmínkách 

provozovatele, kterými jsou školy. 

Nejrozšířenějším typem sportovních zařízení na školách jsou tělocvičny, pak jsou to 

posilovny, fitness centra. Ve školních areálech se především nacházejí hřiště na míčové 

sporty. 

Statutární město Přerov poskytuje i několik moderních sportovních areálů umístěných 

na základních školách, kterými jsou například ZŠ Svisle, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Trávník a ZŠ 

Za mlýnem a další školy, které jsou uvedeny v příloze. Město přispívá nejen těmto základním 

školám, ale poskytuje i finanční částky středním a vyšším školám na údržbu a provoz zařízení 

pro veřejnost i pro žáky základních, středních škol. 

ZŠ Svisle otevřela roku 2008 moderní areál, který nabízí sportoviště s tartanovým 

povrchem a umělým osvětlením, díky kterému je možno areál využívat i v noci. Tento 

moderní sportovní areál nabízí služby venkovního sportoviště, jako je atletický ovál 200 m, 

uvnitř oválu nalezneme víceúčelové hřiště, které lze v zimním období využívat jako kluziště. 

V letním období se dá využívat víceúčelové hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, 

nohejbal, florbal, tenis nebo streetball. Vedle oválu je umístěno hřiště na beach volejbal. Dále 

ZŠ provozuje i tělocvičnu, kterou využívají žáci školy i veřejnost, a dále také venkovní 

sportoviště. V tělocvičně se dá provozovat volejbal, basket a florbal. Součástí areálu jsou 

šatny se sociálním zařízením. 

Na zařízení celého areálu dohlíží správce. Osoby starší 18 let hradí poplatek 150 

Kč/hod. za jakékoliv hřiště. U správce je možné za poplatek 10 Kč/hod. + 100 Kč vratná 

záloha si zapůjčit míč na daný sport. Provoz areálu je v pracovních dnech omezen od 16:00 do 

20:00 a víkendový provoz pro veřejnost je ohraničen dobou 9:00 – 20:00. 
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Sportoviště na základní škole Velká Dlážka je v provozu od roku 2004. Základní 

škola nabízí na venkovním sportovišti volejbalový kurt, hřiště na beach volejbal, tenisový 

kurt, basketbalový kurt, víceúčelové hřiště, atletickou dráhu, hřiště na házenou a streetball. 

V krytém sportovišti najdeme tělocvičnu na volejbal, basket, házenou a florbal. Technický 

stav těchto sportovišť je udržován. Na sportovním areálu je během otvírací doby pro veřejnost 

přítomen správce. Poplatek za pronajmutí hřišť na volejbal, beach volejbal, streetball je 50 

Kč/hod. a fotbal, házenou, basketbal, tenis a softbal je 70 Kč/hod. 

Na základní škole Trávník má veřejnost k dispozici volejbalové, streetballové, 

fotbalové, basketbalové hřiště, hřiště na házenou, tenisový dvorec a atletickou dráhu 200 m. 

Ve škole je malá a velká tělocvična na volejbal, basket a florbal. Pronájem venkovních 

sportovišť je rozdílný a to především v ceně: hřiště na volejbal, streetball a atletickou dráhu 

stojí 100 Kč/hod. a hřiště na fotbal, házenou, basket a tenis 150 Kč/hod. 

Základní škola Za mlýnem, Přerov se může zařadit mezi školy, které jsou výše 

jmenované. Na venkovním sportovišti najdeme fotbalové hřiště, na kterém se mohou 

provozovat sporty, jako je malá kopaná a softbal. Dále se na sportovišti nachází házenkářské a 

víceúčelové hřiště. Na víceúčelovém hřišti můžeme provozovat basketbal, házenou, tenis, 

streetball, volejbal, nohejbal. Ve škole jsou i dvě tělocvičny a to malá i velká. 

Tab. 6.14 Finanční podpora města pro některé školy 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora - - - 

Mimořádné dotace 10 000 Kč 

130 000 Kč 

20 000 Kč - 

Grantový program 30 000 Kč 

3 000 Kč 

20 000 Kč 10 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Z tabulky 6.14 lze vyčíst, že v roce 2010 město přispělo mimořádnou dotací 

Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově částkou 130 000 Kč a Střední průmyslové škole finanční 

částkou 10 000 Kč. Ve stejném roce zažádala Střední škola zemědělská a Vysoká škola 

logistiky o grantový program. Střední škola zemědělská získala finanční částku 30 000 Kč a 

Vysoká škola logistiky 3 000 Kč. 
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V roce 2011 dostalo Gymnázium Jakuba Škody mimořádnou dotaci ve výši 20 000 

Kč. Minulý rok zažádala Střední škola zemědělská o grantový program a získala částku 

20 000 Kč a podporou statutárního města Přerova byl obnos ve výši 10 000 Kč. 

6.6.5 Tělovýchovné zařízení a vlastníci 

Mezi populární a dlouhodobě hojně navštěvované patří ve městě Přerov sportovní haly. 

Mezi sportovní haly, které obyvatelé města navštěvují, patří především hala na volejbal, 

házenou a v neposlední řadě i florbal, který se ve městě rozrůstá. Sportovní haly svojí 

vybaveností v současnosti umožňují organizaci celostátních, ale i mezinárodních akcí 

sportovního významu, které prozatím městu chybí. 

Město Přerov se už dlouho zabývá výstavbou víceúčelové sportovní haly, která by městu 

hodně pomohla. Všechny volební strany šly do voleb s požadavkem na vybudování takové 

haly ve městě. Největším problémem je najít takový prostor, který by vyhovoval pro výstavbu 

této víceúčelové sportovní haly. Z těchto důvodu statutární město Přerova začalo řešit 

převedení jedné ze sportovních hal, která se nachází na území města, do svého vlastnictví. 

V současnosti jde hlavně o novou sportovní halu SK Přerov, o kterou se stará akciová 

společnost Teplo, jež je zřizovaná městem. 

Na území města jsou provozovány a vyskytují se zde tyto sportovní haly: 

 Sportovní hala TJ Spartak Přerov (velká i malá) – vlastník TJ Spartak Přerov, 

 Sportovní hala Sportovního klubu Přerov (SK Přerov) –  vlastník Teplo a.s Přerov, 

 Sportovní hala Tělovýchovné jednoty Pozemní stavby Přerov – Předmostí 

(uzavřená a neudržovaná), 

 Sokolovna Tělocvičné jednoty Sokol Přerov – vlastník TJ Sokol. 

Popis sportovních hal 

Sportovní hala TJ Spartak Přerov (velká) 

Sportovní hala je vybudována zhruba pro 1 500 diváků a nachází se za tenisovým 

areálem. Zázemí pro diváky a hlavně pro sportovce naleznete v přízemí, kde jsou i kanceláře, 

zasedací místnosti a restaurace. Ubytování pro sportovce nalezneme ve dvou kvalitních 

hotelech, které se nacházejí v blízkosti tenisového areálu a sportovní haly. 
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V dnešní době se v hale provozuje hlavně tenis, a to jenom v ranních hodinách, 

v odpoledních hodinách je hala přístupná dalším sportům podle potřeby, a to tenisu, házené, 

florbalu a malé kopané. Dále se ve sportovní hale provozují sportovní a kulturní akce. 

Využití této tělovýchovné jednoty je v dopoledních hodinách do 14:00 hod., to je 40 

hod./týden, v odpoledních hodinách 41,5 hod./týden. O víkendech se zde provozují akce, jako 

jsou volejbalové turnaje a zápasy. 

V tabulce 6.15 vidíme, jaké máme výhody a nevýhody této sportovní haly 

Tab. 6.15 Výhody a nevýhody TJ Spartak Přerov (velká) 

Nevýhoda Výhoda  

Umístění sportoviště je v okrajové části 

města bez návaznosti na další sportoviště 

kromě tenisu. 

Dostupnost sítí cyklostezek nebo městské 

hromadné dopravy. 

Nedostatečný počet parkovacích míst. Solidní zázemí pro sportovce a diváky a 

dostačující kapacita v hledišti. 

 Velikost sportovní haly, v případě změny 

povrchu by se daly provozovat prakticky 

všechny sálové sporty. 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Tab. 6.16 Roční provoz sportovní haly TJ Spartak Přerov 

Roční provozní náklady sportovní haly za rok  

Celkové 6 612 000 Kč 

Z toho energie 1 612 000 Kč 

Roční příjmy na provoz sportovní haly za rok  

Celkové  3 537 000 Kč 

Z nájmů 1 902 000 Kč 

Z jiných zdrojů (dotace, sponzorství) 1 635 000 Kč 

Zdroj: TJ Spartak Přerov – Statutární město Přerov [7.2 2013] 

Roční provozní náklady sportovní haly a roční příjmy na provoz sportovní haly jsou 

v tabulce 6.16 zaznačeny, jak z velké, tak i malé sportovní haly TJ Spartak Přerov. 
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Sportovní hala TJ Spartak Přerov (malá) 

Tato sportovní hala je vybudována bez jakéhokoliv zázemí pro diváky, ale i pro 

sportovce, nachází se hned vedle velké sportovní haly. TJ Spartak (malá) byla vybudována za 

účelem tréninku. Přes celý týden včetně víkendů je využívána pro trénink vybraných sportů, 

jako je tenis, házená a florbal. 

Stejně jako u velké sportovní haly TJ Spartak Přerov, tak i zde jsme našli výhody a 

nevýhody. Výhodou této haly je využití pro tréninkové aktivity a za nevýhodu lze považovat, 

že ji nelze využívat na jiné sportovní akce. 

Sportovní hala Sportovního klubu Přerov – SK Přerov 

SK Přerov má kapacitu pro diváky zhruba kolem 500 míst včetně míst na stání. 

Sportovní hala se nachází hned vedle zimního stadionu. Zázemí, jak pro diváky, tak pro 

sportovce, naleznete v přízemí a v prvním poschodí. 

V dopoledních hodinách ve sportovní hale probíhá výuka tělesné výchovy středních 

škol a v odpoledních hodinách se v hale provozuje především volejbal. Ve sportovní hale se 

organizují volejbalové zápasy a jsou zde pořádány i další sportovní akce, např. amatérské 

volejbalové zápasy, turnaje a další. 

Využití této sportovní haly je v dopoledních hodinách do 14:00 hod., to je 12,5 

hod./týden kromě pátku, v odpoledních hodinách 26 hod./týden včetně pátku. O víkendech se 

zde provozují akce, jako jsou volejbalové turnaje a zápasy. 

Tab. 6.17 Výhody a nevýhody sportovní haly SK Přerov 

Nevýhody Výhody 

Ve sportovní hale je nedostatečné zázemí, 

jak pro sportovce, tak i pro diváky. 

Ke sportovní hale je dobrá dostupnost 

z centra města. 

Malá kapacita míst v hledišti. U sportovní haly naleznete další přilehlá 

sportoviště. 

Nedostatečný počet parkovacích míst, která 

se nacházejí před sportovní halou a zimním 

stadionem. 

Hala těsně sousedí se zimním stadionem, 

hotelem, restaurací a sportovním areálem. 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

 

 



52 

 

Tab. 6.18 Roční provoz sportovní haly SK Přerov 

Roční provozní náklady sportovní haly za rok  

Celkové  787 783 Kč 

Z toho energie 464 618 Kč 

Roční příjmy na provoz sportovní haly za rok  

Celkové  787 783 Kč 

Z nájmů 474 670 Kč 

Z jiných zdrojů (dotace, sponzorství) 313 113 Kč 

Zdroj: SK Přerov – Statutární město Přerov [7.2 2013] 

Sportovní hala Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov – Předmostí 

Sportovní hala má kapacitu pro diváky 150 stojících míst. Hala se nachází v Přerově, v 

příměstské části Předmostí. Zázemí, jak pro sportovce, tak diváky, naleznete v přízemí a 

v prvním poschodí. 

Sportovní hala tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov – Předmostí je z důvodu 

nedostatku financí už třetím rokem uzavřena, dalším důvodem bylo to, že nesplňovala 

podmínky pro sportovce. 

Sokolovna -  Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

Tělocvičná jednota Sokol Přerov má kapacitu zhruba 200 stojících diváků a je 

umístěna v centru města. Zázemí pro sportovce a diváky se nachází v přízemí, v prvním a 

druhém patře. 

V dopoledních hodinách je sokolovna přístupná žákům škol na provozování tělesné 

výchovy. V odpoledních hodinách se zde provozují různé sportovní aktivity na všech 

výkonnostních úrovních, mezi provozované sporty patří basketbal, florbal, volejbal a hlavně 

kolová. O víkendech jsou zde organizovány zápasy a soutěže různých sportovních odvětví i 

kulturní akce. 

Využití tělovýchovné jednoty je přes týden do 14:00 hodin, celkem 22 hodin/týden, 

odpoledne je to 53 hod./týden. 
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Tab. 6.19 Výhody a nevýhody Sokol Přerov 

Nevýhody Výhody 

V sokolovně je nedostačující zázemí pro 

diváky a malá kapacita míst v hledišti. 

Velmi výborná dostupnost z centra  města. 

Malá hrací plocha neumožňuje provozování 

všech sálových sportů. 

V blízkosti sokolovny se nachází hotel a 

restaurace. 

Nedostatečná parkovací místa a špatná 

návaznost na další sportoviště, která se 

nacházejí v Přerově 

Zázemí pro sportovce - šatny a hygienické 

zařízení je dostačující 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Tab. 6.20 Roční provoz sportovní haly Sokol Přerov 

Roční provozní náklady Sokolovny za rok  

Celkové  5 367 875 Kč 

Z toho energie 826 083 Kč 

Roční příjmy na provoz Sokolovny za rok  

Celkové  4 404 249 Kč 

Z nájmů 2 292 604 Kč 

Z jiných zdrojů (dotace, sponzorství) 2 111 645 Kč 

Zdroj: TJ Sokol Přerov – Statutární město Přerov [7.2 2013] 
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Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu statutárního města Přerova 

Tab. 6.21 Dotace sportovní haly 

Sportovní hala/sokolovna Druh dotace  Výše dotace 

v roce v tis. Kč 

   

  2008 2009 2010 2011 2012 

TJ Spartak Přerov PP 223,- 275,- 300,- 200,- 170,- 

 GP - - - - - 

 MD - - 1 000,- - 200,- 

Sportovní klub Přerov PP 300,- 325,- 270,- 200,- 170,- 

 GP - - - - - 

 MD - - - - 200,- 

Tělovýchovná jednota 

Pozemní stavby Přerov - 

Předmostí 

PP 350,- 350,- 250,- 100,- - 

 GP - - - - - 

 MD - - - - - 

Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

PP 185,- 185,- 170,- 100,- 90,- 

 GP - - - - - 

 MD 600,- - - - 120,- 

Sportovní klub Žeravice PP 125,- 125,- 100,- 100,- 90,- 

 GP - - - - - 

 MD - - - - - 

Zdroj: Statutární město Přerov [9.2 2013] 

V úvodu jsem se zmínila o tom, že statutární město Přerov poskytuje na provozování 

sportu v zařízeních města dotace: PP – přímá podpora, GP – grantový program, MD – 

mimořádné dotace. Tyto částky v tabulce jsou poskytnuty na provoz uvedených sportovních 

zařízení anebo jsou to dotace, které jsou poskytnuty pro více sportovní zařízení, například TJ 

Spartak, který financuje více sportů. 
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6.7 Hlavní sportovní kluby v Přerově 

HC Zubr Přerov – hokejový tým 

Jeden z hlavních sportovních klubů v Přerově je hokejový tým HC Zubr Přerov, který 

využívá přerovský zimní stadion. Byl založen v roce 1928 a klubovou barvou týmu je modrá 

a žlutá. Muži přerovského hokejového týmu hrají druhou národní ligu. Hokej patří mezi jeden 

z nejsledovanějších a nejnavštěvovanějších sportů v Přerově. Hokejový klub má členskou 

základnu v ulici Petřivalského 5, 750 02 Přerov. 

Hokejový tým má celkem deset týmů a z toho osm týmů hraje různé soutěže. Jak už bylo 

zmíněno, muži soutěží v 2. Národní hokejové lize. Další týmy a jejich soutěže: junioři – liga 

juniorů, starší dorost – extraliga starších dorostů, mladší dorost – ELIOD liga mladších 

dorostů, 8. třída – žákovská liga 8. tříd, 7. třída – liga starších žáků, 6. třída – žákovská liga 6. 

tříd, 5. třída – liga mladších žáků, 4. třída a 3. třída – pro tyto třídy bohužel není vytvořená 

soutěž. 

HC Zubr Přerov je financován jak ze strany města, tak i sponzorskými příspěvky firem a 

podniků, jako např. Pivovar Zubr Přerov, Olomoucký kraj, Maxi-Tip a.s, Meopta a nespočet 

dalších sponzorů. 

Tab. 6.22 Finanční podpora města pro hokejový tým 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 5 000 000 Kč 5 200 000Kč 5 000 000 Kč 

Mimořádné dotace - 100 000 Kč 300 000 Kč 

Grantový program - - - 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Z tabulky 6.22 je patrné, že hokejový tým HC Zubr Přerov je jedním z nejvíce 

financovaných sportů ve městě. Hokej získává i finanční podporu z přímé podpory, každý rok 

cca 5 000 000 Kč. V roce 2011 a 2012 dostal hokej i mimořádnou dotaci. V roce 2011 to byla 

finanční částka 100 000 Kč a o rok později 300 000 Kč. 
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1. FC Viktorie Přerov – fotbalový tým 

Přerované ve městě mohli sledovat zápasy, úspěchy i prohry a zároveň hodnotit dva 

fotbalové týmy, a to FK Viktorie Přerov a 1. FC Přerov. V roce 2011 se tyto dva sportovní 

kluby spojily a vznikl fotbalový klub 1. FC Viktorie Přerov o. s. 

Přerovský fotbal má více než stoletou tradici, zažil slávu, ale i takové okamžiky, kdy 

došlo téměř k tomu, že se fotbal ve městě vymazal ze svého archívu. Velkým úspěchem bylo, 

když fotbalový klub získal status Sportovního střediska mládeže a s tím spojené získaní 

mistrovských soutěží pro žákovské kategorie.  

Fotbalový klub 1. FC Viktorie Přerov má členskou základnu na adrese Sokolská 

734/28, Přerov. Fotbalový klub má dva stadiony a to na ul. Sokolská a ul. Alšova. 

Přerovský fotbalový klub má 15 týmů, které bojují v různých soutěžích. Muži A – 

Moravskoslezská fotbalová Divize, muži B – Okresní přebor – OFS Přerov, U 19 starší 

dorostenci – Moravskoslezská dorostenecká fotbalová Divize, U 18 starší dorostenci – 

Krajský přebor Olomouckého kraje, U 17 mladší dorostenci – Moravskoslezská dorostenecká 

divize, U 16 mladší dorostenci – Krajský přebor Olomouckého kraje, U 15 starší žáci – Liga 

sportovních středisek mládeže, U 14 starší žáci – Liga sportovních středisek mládeže, U 13 

mladší – Liga sportovních středisek mládeže, U 12 mladší žáci – Liga sportovních středisek 

mládeže, U 11 starší přípravka – Krajský přebor přípravek Olomouckého kraje, U 10 starší 

přípravka – Krajský přebor přípravek Olomouckého kraje, U 9 mladší přípravka – Soutěž 

přípravek o FS Přerov, U 8 mladší přípravka – Soutěž okresního fotbalového svazu Přerov, 

benjamínci – pro tyto malé sportovce není vytvořena soutěž. 

Generálním sponzorem fotbalového klubu je statutární město Přerov. Mezi hlavní 

sponzory patří Pivovar Zubr a.s, Synot Tip a.s., Olomoucký kraj, mezi další sponzory 1. FC 

Viktorie Přerov můžeme zařadit MSEM a.s, který sponzoruje i nohejbalový klub, EMOS a 

další. 
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Tab. 6.23 Finanční podpora města pro fotbalový tým 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 150 000Kč 

710 000Kč 

75 000 Kč 

635 000 Kč 

1 070 000Kč 

Mimořádné dotace - 200 000Kč 300 000 Kč 

Grantový program - 30 000 Kč - 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Do roku 2011, než se sjednotily oba týmy pod jeden, město v roce 2010 přispělo 

finanční částkou FK Viktorie Přerov z přímé podpory 150 000 Kč a 1. FC Přerov o.s., částkou 

710 000 Kč. I roku 2011 se ještě financovaly oba kluby zvlášť, a to z přímé podpory pro 

fotbalový klub FK Viktorie Přerov 75 000 Kč a 1 FC Přerov o.s., 635 000 Kč. U 

mimořádných dotací už dostal klub 1. FC Viktorie Přerov o.s., částku 200 000Kč a 

z grantového programu finanční částku 30 000 Kč. Roku 2012 už dostává finanční částky jak 

z přímé podpory, tak i z mimořádných dotací jeden jediný fotbalový klub, který se ve 

statutárním městě nachází.  

Přerovský volejbalový klub o. s., – volejbal 

Přerovský volejbalový klub o. s., byl založen roku 1923 a mezi jeho klubové barvy 

patří modrá a bílá. Volejbalový klub má zázemí na hale SK Přerov, kde je kapacita pro 500 

diváků, z toho 350 míst k sezení a 150 na státní.  

Přerovský volejbalový klub má členskou základu ve sportovní hale SK Přerov, která 

se nachází na ulici dr. Petřivalského 3, 750 02 Přerov. 

Volejbalový klub má 10 ženských družstev, která bojují o pěkné umístění v 9 

soutěžích: ženy A – extraliga žen, ženy B – 2 liga žen, juniorky – extraliga juniorek, kadetky 

A – extraliga kadetek, kadetky B – krajský přebor, žákyně starší A – krajský přebor žaček a 

krajský přebor juniorek, žákyně starší B – krajský přebor, žákyně mladší – krajský přebor, 

žákyně nejmladší – pohár trojic, a přípravka – pro ni není vytvořena soutěž. 

Partnery PVK Přerov je statutární město, Olomoucký kraj, Precheza a.s Přerov, 

UNIQA, Adidas, Technické služby města a sportfun.cz. 
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Tab. 6.24 Finanční podpora města pro volejbalový tým 

 2010 2011 2012 

Přímá podpora 1 300 000 Kč 1 600 000 Kč 1 500 000 Kč 

Mimořádné dotace - - 325 000 Kč 

Grantový program - - 25 000 Kč 

Zdroj: Statutární město Přerov (vlastní úprava) 

Z tabulky 6.24 můžeme vidět, že přerovský volejbalový klub je z přímé podpory 

druhým nejvíce financovaným týmem z příspěvků města. Jeho částka se z přímé podpory 

pohybuje kolem 1 500 000 Kč. Přerovskému volejbalovému klubu ovšem byla za nedodržení 

znění smluv v roce 2008 a 2009 udělena pokuta ve výši 20 000 Kč, která byla řádně uhrazena. 

Sokol HC Přerov – házená 

Házená Sokol HC Přerov navazuje na svou bohatou sportovní činnost a tradici 

v Přerově. Házená se v Přerově začala hrát už před první světovou válkou. Od roku 2009 se 

přerovský házenkářský tým dostal do nejvyšší soutěže - do extraligy. Sokol HC Přerov má 

členskou základnu na tenisové hale, kde trénuje a má i zápasy. 

Sokol HC Přerov má 4 týmy a každý tým hraje v soutěžích o nejlepší umístění. Týmy 

hrají tyto soutěže: muži A – extraliga, B – SM liga mužů, starší dorost – 2 liga starší dorost 

Morava, starší žáci – SM liga starší žáci. 

Tak jako předcházející sportovní kluby sponzoruje město Přerov, Olomoucký kraj, tak 

i Sokol HC Přerov házená je městem a krajem sponzorován. Dalšími partnery pro házenou 

jsou například Molten, SAF kovo s.r.o a další sponzorští partneři. 

Sokol HC Přerov spadá do tělovýchovné jednoty Sokol Přerov. Statutární město 

přispívá tělovýchovné jednotě Sokol a ta si jednotlivé podpory a dotace sama rozděluje mezi 

jednotlivé sportovní oddíly nebo se i z příspěvku dostane na jednotlivé sporty. 

FBC Spartak Přerov – florbal 

FBC Spartak Přerov je od roku 2010 jediným klubem v Přerově, který sportuje a 

soutěží za Přerov ve florbalu. Klub do sezóny 2012/2013 přihlásil 6 družstev: muži A – 2. 

Liga mužů – divize IV, muži B – 3. Liga mužů – divize VII, muži C – OL Liga mužů, muži D 

– OL Přebor mužů, junioři – 2. Liga juniorů – divize IV, starší žáci – OL Liga starších žáků.  
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Jak sponzoři, tak i podpory na florbal jdou z mnoha zdrojů. Jedním z hlavních 

sponzorů je akciová společnost MSEM, druhým významným sponzorem je firma SISKO 

s.r.o. Přerov. Město Přerov přispívá finančními zdroji na tělovýchovnou jednotu TJ Spartak 

Přerov, kde florbal je jedním ze sportů v této tělovýchovné jednotě. TJ Spartak Přerov pak 

rozděluje finance do 18 oddílů a oborů. V roce 2012 dostal přímo florbalový klub částku 

20 000 Kč z mimořádných dotací. Mezi další sponzory patří i Olomoucký kraj, EPROJEKT 

s.r.o. a další. 

TJ Spartak MSEM – přerovský nohejbalový klub 

Oddíl nohejbalového klubu vznikl v roce 1970. Toho roku se nohejbal začal 

organizovat, a tak vznikl TJ Spartak Přerovské strojírny. Roku 1973 se poprvé v Přerově 

konalo mistrovství ČSSR. V roce 2002 tento oddíl pro Přerov zaznamenal historický úspěch 

v nohejbalu a i rok 2003 byl pro přerovský nohejbalový klub mimořádný, a to na sportovním 

poli. Díky mateřské tělovýchovné jednotě i díky městu Přerov a dalším sponzorům byla 

provedena velká rekonstrukce areálu na Kopaninách ve výši 90 000 Kč, a to i vlastním úsilím 

členů nohejbalového klubu, kteří se zapojili do rekonstrukce.  

Každý přerovský sportovní klub má mnoho sponzorů a není tomu jinak ani u 

přerovského nohejbalového klubu. TJ Spartak MSEM získává finanční podporu od TJ Spartak 

Přerov, který sponzoruje statutární město, jak je uvedeno již u FBC Spartak Přerov – florbal. 

Dalším stálým partnerem je společnost MSEM, a.s, Smékal sport, Olomoucký kraj a další.  

Nohejbalový klub má 4 týmy, a to muži A, kteří hrají nejvyšší soutěž – 1. ligu. Dále 

má nohejbalový klub tým muži B, dorost a žáci.  

Basketbal – TBS Sokol Přerov, Basketsport Přerov 

Kromě hokeje, fotbalu, volejbalu a házené nalezneme ve městě Přerov i další sporty, 

jako je basketbal, judo a další zajímavé sporty či sportovní organizace, jako je Atlas, klub 

Dlažka a další. 

Basketbal v Přerově nepatří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější sporty. Toto 

tvrzení potvrzují i anketní šetření. 

6.8 Systém informování veřejnosti o sportovní činnosti 

Využití sportovních zařízení závisí i na dostupnosti informací o sportech, které se ve 

městě provozují. Velké množství informací o konání sportovních akcí nebo otvírací doby 
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sportovních areálu, sportovních center, školních zařízení a sportovních hal lze najít na 

internetových stránkách města nebo v informačním centru, které se nachází ve středu města. 

Široká veřejnost se o sportovních akcích a utkáních může dozvědět i z dalších zdrojů. 

Především z novinových článků v Přerovském deníku, v Sedmičce, z plakátů, citylightů 

(velké podsvícené plakáty), sociálních sítí, od přátel, známých nebo z kabelové televize 

Přerov, která informuje nejen o sportu, ale i o kultuře, programu kin a přerovských 

aktualitách, které statutárním město Přerov nabízí pro své obyvatele. 

6.9 SWOT analýza sportovních aktivit ve městě Přerov 

V oblasti sportu a tělovýchovy hraje velkou a důležitou roli skutečnost, jak veřejnost zná 

svoje prostředí. Tuto znalost ovlivňuje fakt, jak je veřejnost schopna v daném odvětví nalézt 

silné, slabé stránky, možnost využití příležitosti, nebo předcházet hrozbám. K lepšímu 

poznání okolí a sportovního využití a jejich aktivit nám pomůže SWOT analýza statutárního 

města. SWOT analýza se nachází v tabulce 6.25. 

Tab. 6.25 SWOT analýza statutárního města Přerov 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Podpora statutárního města a kraje 

 Sportovní třídy na základních školách 

 Vynikající lokalizace města 

 Vybudování cyklotrasy 

 Propagace sportu 

 Vyhlášení sportovce města, vyhlašování 

ankety „Zlatý kanár“ ve statutárním 

městě Přerov 

 Zvučná jména sportovních rodáků 

 Nevypracovaná koncepce sportu 

 Větší financování sportu ve městě 

 Nedostatek parkovacích míst u 

sportovních hal a sportovních areálů 

 Nedostatek zelených ploch 

 Nedostatek místa na vystavění 

víceúčelové sportovní haly 

 Malý mediální zájem o sport 

 Nedostatek sportovních zařízení 

(akvapark, lezecké stěny atd.) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Nové moderní sporty 

 Výstavba víceúčelové sportovní haly 

 Možnost získávání finanční podpory 

z Evropské unie 

 Výstavba sportovní školy nebo více 

sportovních tříd na základních školách 

 Vytvoření a využití koncepce sportu v 

praxi 

 Nedostatek financování sportovních 

zařízení a sportovních týmů 

 Zvyšování nákladu na jednotlivé sporty, 

sportovní zařízení 

 Malý zájem médií o vrcholové sporty a 

to házená, volejbal 

Zdroj: SWOT analýza Přerova (Zdroj – vlastní) 

V tabulce 6.25 můžeme vidět přehled silných stránek, které město Přerov má 

z pohledu sportu. Přerov se proslavil ve sportu především tenisem a každým rokem se ve 
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městě koná vyhlášení nejlepšího tenisty, tenisky za daný rok v anketě Zlatý kanár. Tato 

anketa není jediná, která se ve statutárním městě koná, dále se zde vyhlašuje Sportovec města. 

Za další silnou stránku města lze považovat podporu finančních prostředků jak ze statutárního 

města Přerova, tak i z kraje, od sponzorů a dárců. Město Přerov má velmi dobrou lokalizaci, a 

proto i tato skutečnost byla zařazena do silných stránek; díky této lokalizace je ve městě 

vybudovaná i cyklotrasa, která vede kolem řeky Bečvy. Další silnou stránku jsou sportovní 

třídy, které se ve městě nachází na základní škole Velká Dlážka, U Tenisu a ZŠ Želátovská. 

Díky široké historii sportu ve městě jsem tyto sportovní třídy rovněž zařadila k silným 

stránkám města. 

Mezi slabé stránky města byla zařazena skutečnost, že doposud není ucelená koncepce 

sportu pro město Přerov, a tím není dán jasný přehled pro veřejnost o využití veškerých 

sportovních zařízení, která se ve statutárním městě Přerov nacházejí a které obyvatelé mohou 

ve svém volném čase využívat. Vhledem k tomu, že ve městě je malý mediální zájem o sport, 

byla i tato událost zařazena mezi slabé stránky. Jediným mediálním zájmem o sport ve městě 

je kabelová televize Přerov, která se zabývá veškerými sporty ve městě i jeho příměstských 

částech. Do slabých stránek byl dále zařazen fakt, že kolem sportovních zařízení a 

sportovních hal ve městech je málo parkovacích míst pro návštěvníky jakéhokoliv 

sportovního odvětví. Ve městě a v jeho blízkém okolí se nachází velmi málo zelených ploch, 

které by se daly využít pro sport nebo pro hry s malými dětmi. 

Příležitosti pro rozvoj sportu ve městě Přerov jsou velké a to vzhledem k tomu, že se 

ve městě vyskytuje mnoho nových moderních sportů. Město Přerov se snaží s novými sporty 

držet krok. Když se tyto sporty ve světě objeví, při první příležitosti se snaží o vybudování a 

možné přizpůsobení tohoto sportu ve městě a tím i o zapojení obyvatelstva. Zde bych  

konkrétně uvedla vybudování DiscGolfParku, který se nachází u přírodního koupaliště 

Laguna. Tento DiscGolf je prvním parkem v Olomouckém kraji (a 14 parkem, který je 

vybudovaný v České republice). Přerovský DiscGolf  přišel statutárním město Přerov na čtvrt 

milionu korun. Finanční zdroje do jeho výstavby šly z hracích automatů. Výstavba 

víceúčelové sportovní haly a vybudování sportovní školy nebo více sportovních tříd je 

v kapitole 10 v rozvoji sportu ve statutárním městě Přerov. Kdyby město vytvořilo koncepci a 

využívalo ji, byla by to příležitosti pro větší cestovní ruch v našem městě. 

V analýze SWOT do skupiny ohrožení města byl zařazeno především nedostatečné 

financování. K tomu mě vedla skutečnost, že každé sportovní zařízení rok od roku potřebuje 
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více finančních prostředků pro rozvoj svého zařízení, a to z důvodů, že v dnešní době se 

zvedají finanční náklady na jednotlivé sporty i sportovní zařízení, včetně nákladů na energii. 

Ve městě je malý mediální zájem o vrcholové sporty, jako je volejbal a házená, kde naše 

družstva hrají extraligu oproti jiným družstvům. 
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7. ANKETNÍ ŠETŘENÍ 

Provedeným anketním šetřením bylo získáno a analyzováno 327 vyplněných anket. O 

vyplnění ankety byly požádání občané, kteří žijí ve statutárním městě Přerov a jeho 

příměstských částech. Veřejnost se mohla k anketám vyjádřit ve sportovních centrech, na 

zimním stadionu, na základních a středních školách a dalších veřejných budovách, které se 

v Přerově nacházejí a kde byly tyto ankety rozneseny. Na vyplnění a vrácení anket na dané 

místo byla k dispozici dána dostatečně dlouhá doba a to čtyři týdny. 

Rozdaných anket bylo celkem 400 kusů a počet shromážděných a vrácených bylo 327 

kusů. Návratnost vyplněných anket považuji za optimální a dostačující. 

Výzkumnou otázkou bylo především zjištění, zda má dostačující počet sportovního vyžití, 

sportovních zařízení, a které ze sportovních zařízení občanům chybí a přáli by si vybudování 

takového areálu. Obsah ankety zahrnoval otázky týkající se jak z hlediska koncepce sportu, 

tak i preference obyvatelstva sportu ve městě a jeho okolí. Některé z těchto otázek byly 

zaměřeny na sporty, které se těší největší oblibě v Přerově a jsou nejvíce navštěvované, nebo 

sportovní zařízení veřejnost vyhledává. Prostřednictvím několika identifikačních otázek byla 

získána bližší představa o respondentovi.  

Anketa obsahovala celkem 24 otázek, z toho 4 otázky identifikační. V otázkách měli 

respondenti předepsaný počet možných odpovědí. Anketní otázky obsahovaly také 4 otevřené 

otázky. 

Vyplněné ankety byly zpracovány ručně, křížkovou metodou. Získané údaje byli 

zpracované do grafu a tabulek. 

7.1 Charakteristika respondentů 

Anketní šetření se zúčastnilo 327 respondentů. Ti byli rozděleni podle identifikačních 

otázek, které se týkaly pohlaví, bydliště a hlavně věkové kategorie.  

Z hlediska pohlaví tvoří největší část respondentů muži. Z dotazovaných respondentů bylo 

celkem 198 (60 %) mužů a 132 (40 %) žen. Ve výzkumu se potvrdila skutečnost, že muži 

mají větší zájem o sportovní aktivity a o způsob jeho financování ve statutárním městě Přerov 

než ženy. 
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Graf 7.1 Pohlaví  

Nejpočetnější věkovou kategorii, která odpovídala na anketu, jsou nejmladší od 15 do 

25 let, zde celkem odpovědělo 161 (49,2 %) dotazovaných. Tato věková kategorie měla 

v anketě velký podíl proto, že byly ankety rozdány na sportovní areály, zimní stadion a do 

škol – tedy na místa, kde mladí lidé nejvíce tráví čas, sportují, a to jak organizovaně, tak i 

neorganizovaně. Druhou nejpočetnější věkovou kategorii je věk 26-35 let, kde odpovědělo 88 

(26,9 %) respondentů, třetím nejpočetnější skupinou (a pro mě překvapivou věkovou 

kategorii) byl věk nad 46 let, kde odpovědělo 40 (12,2 %) respondentů. Nakonec ve věkové 

kategorie 36-45 let odpovědělo 38 (11,6 %) dotazovaných. Tyto výsledky můžeme vidět 

v tabulce 7.1.  

Tab. 7.1 Věková struktura respondentů 

 Celkem % 

15 – 25 let 161 49,2 % 

26 – 35 let 88 26,9 % 

36 – 45 let 38 11,6 % 

nad 46 let 40 12,2 % 

  

Dále byli účastníci výzkumu rozděleni podle vzdělání a bydliště, tyto výsledky lze 

vidět v příloze č. 5 tabulka 26 a 27. Nejvíce dotazovaných respondentů odpovědělo, že jejich 



65 

 

vzdělání je úplné střední, kde odpovědělo 103 (31,5 %) a 95 (29,1 %) respondentů uvedlo 

základní vzdělání.  

Když byli dotazovaní roztřídění podle bydliště, ukázalo se, že nejvíce respondentů 

pochází ze statutárního města Přerov, a to 193 (59,0 %) obyvatel, druhou největší oblastí byli 

respondenti pocházející z příměstské části v Přerov II – Předmostí, kde pochází 38 (11,6 %) 

respondentů.  

Sport ve městě hraje velkou roli. Ten ovlivňuje obyvatele města, i příměstských části. 

Pro každého je důležitý, avšak pro každého z nás jiným způsobem. U někoho může sport 

v životě hrát velmi důležitou roli, ať už při vrcholovém sportu nebo při rekreačním. Někdo 

bere sport jako adrenalin, jiný jako odreagování od běžných každodenních prací a někdo zase 

jako zábavu. Jakou důležitost hraje sport ve městě podle respondentů, můžeme vidět v grafu 

7.2.  

 

Graf 7.2 Role sportu v životě 

Z grafu 7.2 je patrné, že sport v životě hraje důležitou roli u 124 (38 %) respondentů, 

druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé, pro které hraje sport velmi důležitou roli - 111 (34 

%) obyvatel, méně důležitou roli hraje sport u 75 (23 %) respondentů, ale najdeme podle 

grafu i výjimky, pro které sport v životě nehraje žádnou roli, tedy nedůležitou, a to u 17 (5 %) 

respondentů. 

V příloze č. 5 grafu 1, 2 můžeme vidět, jak obyvatelé statutárního města často sportují 

a jestli se věnují vrcholovému sportování. V příloze se můžeme taky dozvědět, např. 
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z otevřených otázek jaké sporty rádi občané provozují, zda sportují na vrcholové úrovni, jaký 

sportovní klub reprezentují a jaké soutěže zde hrají. 

V diplomové práci je popisována koncepce sportu v Přerově, a tak pomocí ankety bylo 

zjišťováno například i to, zda mají občané přehled o financování sportu městem Přerov a zda 

je koncepce sportu v Přerově dostatečná. 

7.2 Oblíbenost sportů ve městě Přerov 

Respondenti měli možnost si v rámci ankety vybrat sporty, který se podle jejich názorů 

těší velké oblíbenosti ve statutárním městě Přerov. Pomocí grafu 7.3 byla znázorněna a 

vyhodnocena oblíbenost vybraných sportů podle věkové kategorie. 

 

Graf 7.3 Oblíbenost sportu v Přerově podle věkové kategorie 

Mezi sporty, které by se mohly těšit oblibě ve statutárním městě, byly dány 

respondentům na výběr tyto sporty: fotbal, hokej, tenis, badminton, volejbal, házená, dračí 

lodě, vodní pólo, fitness, nohejbal, hasičský sport, florbal a na závěr jiný sport, kde 

dotazovaní mohli uvést vlastní volbu. Tento graf neodpovídá 327 respondentům, kteří se 

zúčastnili výzkumu proto, že i v této otázce měli více možností, jak odpovědět.  

V grafu můžeme vidět, že nejvíce se o sport a jeho oblíbenost ve městě a jeho 

příměstských částech zajímá věková kategorie 15-25 let respondentů. Tato věková kategorie 
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má oblíbené skoro všechny druhy sportu. Mezi tyto sporty patří především hokej (136), fotbal 

(67), dračí lodě (59), tenis (50), florbal (27), volejbal (24), hasičský sport (20), fitness (19), 

vodní pólo (10) a jiné sporty (5). Mezi navštěvované jiné sporty respondenti uvedli například 

basket, box a minigolf. Respondenti ve věkové kategorii 26-35 let nejvíce preferovali házenou 

(20), badminton (11), nohejbal (10). Z provedené dotazníkové ankety vyplynulo, že největší 

oblibě a návštěvnosti ve všech věkových kategorií zaujímá hokej. 

Na oblíbenost hokeje podle věkových kategorií odpověděli respondenti v takovémto 

počtu: věk 15-25 let (136), věk 26-35 let (64), věk 36-45 let (30), věk nad 46 let (32) 

respondentů. I podle tohoto grafu je jasné, že hokej je ve městě velice oblíbený, a tomu 

odpovídá i jeho financování ze strany města.  

V grafu 7.4 je přehledně vidět oblíbenost jednotlivých sportů ve všech věkových 

kategorií dohromady. Na oblíbenosti sportu celkově odpovídali respondenti takto: fotbal 122, 

hokej 262, tenis 110, badminton 28, volejbal 58, házená 44, dračí lodě 119, vodní pólo 19, 

fitness 40, nohejbal 21, hasičský sport 41, florbal 52 a jiný sport 7 respondentů. 

 

Graf 7.4 Oblíbenost sportů 

7.3 Financování sportu a koncepce sportu v Přerově 

Při neucelené koncepci sportu, která je v našem městě, byla respondentům položena 

otázka, zda je koncepce sportu v Přerově dostatečná. Na tuto otázku odpověděli všichni 
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dotazování respondenti a celkové šetření bylo vyhodnoceno takto: „ano“ odpovědělo 24 (7%), 

„ne“ 119 (37 %) a „nevím“ 184 (56 %) dotazovaných. Tyto údaje jsou znázorněny v grafu 

7.5. 

Nejčastější odpověď „nevím“ byla velmi opodstatněná, protože málokdo z občanů může 

vědět, jestli statutární město Přerov má vytvořenou koncepci sportu nebo ne. Koncepci sportu 

totiž nenalezneme v regionálním tisku ani na stránkách statutárního města Přerova. 

 

Graf 7.5 Koncepce sportu v Přerově 

 

Graf 7.6 Dostatečné financování města na sport a sportovní aktivity 
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Co se týče financování sportu ve městě, v grafu 7.6 je znázorněno, že 146 (45 %) 

respondentů si myslí, že město Přerov nevěnuje dostatek prostředků pro financování sportů a 

sportovním aktivitám. V diplomové práci se již jednou uvádí skutečnost, že město nejvíce 

financí vkládá do hokeje, ale ostatní sporty nemají takovou finanční podporu od města. 

Rovněž v provedeném průzkumu se ukázalo, že jen 53 (16 %) respondentů si myslí, že sporty 

jsou dostatečně financovány, zatímco 59 (39 %) dotazovaných odpovědělo nevím, a to dle 

mého názoru z důvodu, že nemají dostatečné informace o financování města na veškeré 

sportovní aktivity. 

V anketním výzkumu byla dále položena otázka, zda si obyvatelé statutárního města 

Přerov myslí, že jejich rodinný rozpočet je hlavním zdrojem financování a který ze zdrojů 

hraje ve financování nejdůležitější roli. Tyto odpovědi jsou znázorněny v grafu 7.7 a 7.8. 

 

Graf 7.7 Hlavním zdrojem financování je rodinný rozpočet 

Rodinný rozpočet je jedním z hlavních zdrojů financování sportů a sportovních aktivit. 

Na otázku v anketě, která byla respondentům položena, odpověděli dotazovaní takto: 143 

(44%) lidí si myslí, že ano, jejich rodinný rozpočet je hlavním zdrojem financování, 125 

(38%) si myslí, že jejich rodinný rozpočet není zdrojem financování sportů a 59 (18 %) 

respondentů neví. Na tuto otázku odpovídalo všech 327 dotázaných respondentů. Dotazovaná 

zpravidla netuší, kolik finančních prostředků z rodinného rozpočtu vynakládají na své 

sportovní aktivity. 
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Graf 7.8 Zdroje financování sportu 

Mezi zdroje financování sportu můžeme řadit domácnosti (rodinný rozpočet), regiony, 

stát, obec a firmy, sponzory a dary. Z ankety vyplynulo, že 100 (31 %) respondentů má za to, 

že hlavním zdrojem financování jsou domácnosti (rodinný rozpočet), 25 (8 %) jich 

odpovědělo, že regiony, 43 lidí (13 %) se domnívá, že financování sportu je závislé na státě, 

obcích a firmách, 98 (30 %) uvedlo sponzory, což byl druhý největší počet a 17 (5 %) se jich 

vyjádřilo pro možnost, že zdrojem financování jsou dary. I na tuto otázku odpovědělo 327 

respondentů. 
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Graf 7.9 Zdroje informací podle obyvatel 

V grafu 7.9 můžeme vidět, že lidé v jakékoliv věkové kategorii dávají přednost 

informacím, které se dozvídají od přátel a známých. Zdroj informací jsou, v grafu rozděleny 

podle věkové kategorie. Když se podíváme na graf, můžeme z něho vyčíst, že věková 

kategorie od 15-25 let odpověděla ve všech zdrojů informací nejvíce oproti ostatním věkovým 

kategoriím. 

Pomocí ankety, která byla provedena, bylo dotazovaných celkem 327 respondentů a podle 

věkových kategorií odpověděli na dotaz, odkud se dozvídají o sportovních akcích takto: 

Věková kategorie 15-25 let: zde bylo celkem 161 respondentů, kteří odpověděli takto: 19 

respondentů se informace o sportovních akcích dozvídá z novinového článku v Přerovském 

deníku, 8 lidí z novinového článku v Sedmičce, 12 respondentů odpovědělo, že informace 

získávají z plakátu, jeden jediný respondent odpověděl „z velkých podsvícených plakátů 

(citylighty)“, 6 respondentů odpovědělo, že informace se dozvídají jiným způsobem, a to 

především získáváním informací hlavně ze školy. Informace od přátel a známých u věkové 

kategorie byla nejvíce zmiňována, a to celkem u 51 respondentů. Na druhém místě nejvíc 

informací získávají respondenti ze sociálních sítí, kde odpovědělo 25 respondentů ze 161 této 

věkové kategorie. 20 respondentů se informace dozvídá z internetových stránek města 
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Přerova a 19 respondentů z kabelové televize. V této věkové kategorie nejvíce odpověděli, že 

se informace o sportovním utkání dovídají z informací od přátel a známých. 

Věková kategorie 26-35 let: Zde odpovědělo 88 respondentů. Největší počet odpovědí 

v této věkové kategorie bylo, že informace se dozvídají od přátel a známých. Celkem tady 

odpovědělo 32 respondentů z 88 této věkové kategorie. Respondentů, kteří se dozvídají 

informace o sportovních akcích z novinového článku v Přerovském deníku, bylo 18 a byl to 

druhý největší počet odpovědí v prováděné anketě. Informace získané z novinového článku 

v Sedmičce a z plakátů čerpá 8 respondentů, 20 respondentů získává informace ze sociálních 

sítí a kabelové televize, 9 respondentů se dovídá informace z internetových stránek města. Jen 

jeden dotazovaný uvedl, že čerpá informace „jiným způsobem“. V této věkové kategorie 

nejvíce odpověděli, že se informace o sportovním utkání dozvídají z informací od přátel a 

známých. 

Věková kategorie 36-45 let: v této věkové kategorii odpovědělo 38 respondentů 

z celkového počtu 327. Nejvíce označilo, že informace získávají od přátel a známých a z 38 

respondentů na tuto otázku odpovědělo v dané věkové kategorii 15 respondentů. Na druhém 

místě bylo nejvíce odpovězeno, že informace získávají z novinových článků v Přerovském 

deníku, zde odpovědělo 9 respondentů a 3 respondenti uvedli, že informace získávají 

z novinového článku v Sedmičce, z jiných informací anebo z kabelové televize. Další 

zbývající respondenti odpověděli takto: 6 lidí sleduje internetové stránky města, 3 sociálně 

sítě a 2 respondenti získávají informace z plakátů. V této věkové kategorie nejvíce 

odpověděli, že se informace o sportovním utkání dovídají z informací od přátel a známých. 

Věková kategorie nad 46 let: v této věkové kategorii odpovídalo 40 respondentů 

z celkového počtu 327. Nejvíce odpovědí bylo, že veškeré informace získávají z novinového 

článku v Přerovském deníku. Ze 40 respondentů jich odpovědělo v této kategorii 13. Na 

druhém místě bylo nejvíc odpovědí, že informace získávají od přátel, známých a kabelové 

televize, a to se stejným počtem respondentů, kdy v obou případech takto odpovědělo 8 lidí. 

Informace z novinového článku ze Sedmičky získávají 2 respondenti, 3 lidé odpověděli na 

plakáty, 2 na informace z jiných zdrojů a 1 respondent sleduje sociální sítě. V této věkové 

kategorií bylo nejvíce odpovědí, že se informace o sportovním utkání se veřejnost dozvídají 

z novinových článků v Přerovském deníku.  

Pro širokou veřejnost by město Přerov mohlo využít sportovní informační centrum, které 

by sloužilo jako zdroj informovanosti pro veřejnost o sportovní využití v Přerově. Hlavní 
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činností tohoto centra by bylo shromažďování a aktualizace sportovních, kulturních akcí, 

získávání informací o možnostech aktivního sportování, o sportovních akcích. Veřejnost by se 

zde mohla dozvědět o akcích pro neorganizovanou mládež, kteří organizátoři a hlavně jakou 

sportovní akci pořádají a na koho se mohou obrátit. Velkou výhodou by bylo zajištění 

vstupenek na jednotlivé sportovní utkání a další služby, které by se mohli časem objevit. 

Veškeré informace a zajištění vstupenek by tak bylo na jednom společném místě pro 

všechny sportovní aktivity. Získané finance z prodaných vstupenek by byly odváděny 

jednotlivým týmům. Výhodou tohoto informačního sportovního centra, které by se nacházelo 

v centru města Přerova, vidím v tom, že občané, kteří nemají cestu kolem sportovních 

stadionů a hal, by tak mohli využívat zakoupení vstupenky na daném místě. Nevyloučila bych 

ani možnost zakoupení vstupenky přímo na stadiónech nebo halách přímo před daným 

utkáním. Vybudováním sportovního informačního centra by tak vedlo k větší informovanosti 

občanů, tak i k návštěvnosti jednotlivých sportovních utkání ve městě. 
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8. MOŽNOSTI ROZVOJE SPORTU VE MĚSTĚ PŘEROV 

Diskuze 

 Dlouhodobým záměrem a vylepšení sportovních zařízení v našem městě je 

vybudování víceúčelové sportovní haly. Tento záměr má statutární město Přerov už delší 

dobu a v roce 2005 nechalo vypracovat projekt na její vybudování. Rada města roku 2007 

schválila pracovní skupinu, která měla za úkol vyhodnotit lokalitu a najít místo, kde by se tato 

sportovní víceúčelová hala dala postavit tak, aby splňovala veškerá kritéria. V roce 2009 Rada 

města schválila lokalitu pro její vybudování na pozemek bývalých vojenských kasáren na 

ulici Želatovská. Podmínkou města ovšem byl převod pozemku kasáren, který byl v té době 

ve vlastnictví Armády ČR, do vlastnictví statutárního města Přerova. K převodu pozemku na 

jiného vlastníka nedošlo. Vzhledem k tomu, že se ve statutárním městě Přerov nenašel jiný 

rozlehlý pozemek pro výstavbu této haly, Rada města se rozhodla, že převezme do svého 

vlastnictví jednu z již vybudovaných sportovních hal, která se ve statutárním městě nachází. A 

tak sportovní hala SK Přerov přešla do vlastnictví města. 

 Možnostmi dalšího rozvoje sportu ve statutárním městě Přerov se zabývá i anketní 

šetření. Respondenti se mohli vyjádřit k otázce: „Jaké sportovní zařízení Vám v Přerově a 

okolí chybí?“ 
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Graf 8.1 Chybějící sportovní zařízení 

Při otázce, které sportovní zařízení ve městě a okolí lidem chybí, mohli účastníci 

ankety označit více odpovědí. Na základě toho je z grafu 8.1 patrno, že odpovědí je víc než 

 327 účastníků dotazovaných průzkumem. 

Graf nám ukazuje, že lidé všech kategorií by si přáli v Přerově, popřípadě v jeho 

blízkém okolí vybudování akvaparku (144). Výstavba akvaparku je drahá a mohla by zatížit 

rozpočet města. Čím větší výstavba akvaparku, tím by byly vyšší náklady na jeho vybudování 

a provoz a město by bylo nuceno si vzít úvěr na dotování provozu tohoto zařízení. Město 

Přerov spadá mezi malé oblasti a možnost vybudování akvaparků mají spíš větší města, jako 

je Olomouc. V dnešní době jsou všechny akvaparky v České republice ztrátové.  Velký zájem 

byl rovněž o vybudování paintballového hřiště (107). Dosti velký zájem byl i o vybudování 

jiného sportovního zařízení (73), kdy se v odpovědích nejvíce objevovala výstavba sportovní 

víceúčelové haly. Vybudování této víceúčelové haly by ve městě vedlo k velkému zájmu 

obyvatel a rozvoji sportů, jako je volejbal, florbal, házená, malá kopaná, a další sálové sporty. 

Rovněž by se hala dala využít ke kulturním akcím. Avšak kvůli nedostatku volného a 
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vhodného prostoru z výstavby haly sešlo. Tato skutečnost vedla k tomu, že se v kapitole 

„Rozvoj sportu ve městě“ zaměřuji a dávám návrh městu na ideální místo pro vybudování 

takové haly, popřípadě i dalších sportovních zařízení podle přání obyvatel.  

Dále respondenti odpovídali na otázku, které sportovní zařízení by si ve městě a 

blízkém okolí přáli a z ankety vyplynulo, že 53 respondentům tu nechybí žádné sportovní 

zařízení, 49 by si přálo lezecké stěny, 45 venkovní minigolf, 40 plážový volejbal, 31 plážový 

fotbal a 20 respondentů sportovní zařízení na lední metanou. 

Respondenti ve věkové kategorii od 15 do 25 let si nejvíce přáli výstavbu 

paintballového hřiště. Z dotazovaných by si 81 respondentů přálo výstavbu takového hřiště. 

Výstavba by nebyla tak finančně a prostorově náročná, jako výstavba víceúčelové sportovní 

haly. Vybudování tohoto hřiště, by se mohlo uskutečnit na pionýrské louce, která se nachází 

na pravém břehu kolem řeky Bečvy. Tato louka spadá pod město, které by mohlo být i 

provozovatelem tohoto sportovního zařízení. Nejdražší záležitostí na tomto sportovním 

zařízení by bylo pořízení pistol a kuliček do paintballu.  

Podle grafu druhým největším sportovním zařízením, které by si respondenti přáli, je 

koupaliště, které by odpovídalo počtu obyvatel města. Akvapark by preferovalo 77 

respondentů. Výstavba akvaparku se nabízí na jediném místě, které by vzniklo rozšířením a 

odkoupením možných pozemků kolem dnešního plaveckého areálu. Další možností by byla 

větší rekonstrukce plaveckého areálu s více atrakcemi, které by se přibližovaly akvaparku. 

 Dalších 28 respondentů by si ve statutárním městě Přerov a okolí přáli výstavbu 

lezeckých stěn. Ve městě se jedna lezecká stěna nachází v Base campu, ale je pouze 4 m 

vysoká. Mezi dalšími odpověďmi respondentů se objevil beach volleyball 26, venkovní 

minigolf 25, plážový fotbal 21 a lední metaná 14.  

Sport lední metané se v Přerově vyskytuje. Je provozován na zimním stadionu, kde se 

střídá s hokejem a bruslením pro veřejnost. Vybudování malého zimního stadionu, který by 

sloužil jen pro lední metanou, by mohlo přilákat více sportovců a zájemců o tento druh sportu. 

 V Přerově II – Předmostí, což je místní část města, byl vybudován venkovní minigolf. 

Na jeho opravy ale nebyly dostatečné finance, a tak se přestal udržovat a v Přerově 

momentálně chybí. Pro obnovu a nový rozkvět tohoto sportu by se mohl venkovní minigolf 

umístit na travnaté ploše poblíž místního parku Michalov na ulici Bezručova, kde je volná 

plocha v současnosti využívána pro rekreační fotbal a různé hry pro děti a rodiče. Velkou 
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výhodou pro venkovní minigolf by bylo zastřešení, které by umožňovalo přístup v zimním 

období pro různé soutěže.  

Poslední skupinu odpovědí tvoří 17 respondentů, jimž žádné sportovní zařízení 

nechybí. Když shrneme tuto věkovou kategorii, tak si obyvatelé nejvíce přejí paintballové 

hřiště. Rovněž u této kategorie nejvíce převažoval akvapark, curling (lední metaná), plážový 

fotbal, beach volleyball a lezecké stěny. 

U věkové kategorie od 26 do 35 let: se nejvíce objevovala víceúčelová sportovní hala, 

tuto možnost upřednostňuje 33 respondentů. Druhý největší zájem respondentů je o výstavbu 

akvaparku, o kterém již byla zmínka ve věkové kategorii 15-25 let. Zbylých odpovědí na 

otázku, které sportovní zařízení ve městě a okolí chybí, bylo asi 20 a pro tuto věkovou 

kategorii byl důležitý akvapark, paintballové hřiště, lezecká stěna, venkovní minigolf a 

největší zájem byl o výstavbu víceúčelové sportovní haly. 

Věkovou kategorii od 36 do 45 let a skupinu dotazovaných nad 46 let byla spojena, 

protože odpovědi z  ankety se ve velké míře shodovaly. Ve skupině dotazovaných ve věku 36-

45 let převládala odpověď, že by ve městě využívali akvapark a skupina nad 46 let je toho 

názoru, že není potřeba žádného nového sportovního zařízení ve městě a okolí. U ostatních 

sportovních zařízení v dotazníku byl nepatrný rozdíl mezi těmito věkovými kategoriemi. 

Po rekapitulaci a vyhodnocení grafu bylo zjištěno, že o výstavbu víceúčelové haly by 

občané měli zájem. Ale na druhé straně by vybudování takové haly bylo velmi finančně 

náročné. Finance na sportovní halu by se daly získat jak od města a kraje, tak i z podpory 

z fondu Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pod střechou této haly 

by mohly být vybudovány dvorce pro všechny sporty, o které mají občané v Přerově a okolí 

zájem, a to především pro sálové sporty. Uvnitř by byla vhodná také posilovna, sauna, 

rehabilitační a masážní centrum, jak pro vrcholové, tak i ostatní sportovce a občany. Jistě by 

se našel i volný prostor pro další služby, které by tato sportovní hala nabízela. Jedním 

z hlavních úkolů při výstavbě takové haly by měla být schopnost pojmout co největší počet 

míst pro diváky, dále dostatek parkovacích míst a rovněž dobrá přístupnost pro všechny. 

Poptávka po této výstavbě není jen od obyvatel města, ale i město samotné si přeje výstavbu 

sportovní víceúčelové haly. 

Vybudování sportovních zařízení, které si obyvatelé města a příměstských části přejí, 

by bylo příznivé i pro město díky dlouholeté historii i v současnosti rozvíjejícího se sportu. 
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Přijatelné by bylo i vybudování sportovní školy, která by se věnovala vrcholovým sportovcům 

podle programu pro vybrané sporty. Na této škole by studenti měli možnost se svému sportu 

věnovat průběžně během celého dne. Součásti by byla i odborná výuka, aby sportovcům 

umožnila potřebné vzdělání. Financování těchto sportovních tříd nebo sportovní školy je 

z MŠMT, kde finance dostává Jednota, trenér nebo sportovní klub, kteří rozhodují o dalším 

financování a posílají i finanční částku do škol, kde jsou sportovní třídy. Trenéři pak 

rozhodují, na co dále finance použijí, např. na výplaty trenérů, soustředění a další věci. 

 V diplomové práci je již uvedeno, že v našem městě je velkou překážkou pro 

výstavbu nových sportovních zařízení nedostatek volných ploch. Řešení je například ve 

sloučení dvou škol, které dnes mají dostatek prostoru, mají možnost vybudování 

velkokapacitní tělocvičny, tak i venkovního hřiště, a disponují pedagogickými odborníky. 

Jednou takovou školou v Přerově je základní škola Velká Dlážka, které má v dnešní době 

několik sportovních tříd. Dalším možným řešení by mohlo být vytvoření několik dalších 

sportovních tříd, a to na více školách. V diplomové práci je rovněž již uvedeno, že sportovní 

třídy se v Přerově nacházejí na Základní škole Velká Dlážka, Základní škole U Tenisu, zde 

jsou sportovní třídy v provozu teprve rok, a na Základní škole Želatovská. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a sjednotit představu o koncepci sportu ve 

statutárním městě Přerov, vyhodnotit sportovní zařízení, sportovní aktivity a sporty, které se 

vyskytují v Přerově a příměstských částech a o které mají občané největší zájem. Pro 

vypracování diplomové práce na téma koncepci sportu bylo získáno velmi málo relevantních 

informací, a proto vznikl spíš námět pro vypracování koncepce. Základní výzkumná otázka 

zněla: „Jaké sportovní zařízení Vám v Přerově a okolí chybí?“, kde zjištěnými výsledky byla 

výstavba akvaparku, paintballového hřiště a výstavba víceúčelové sportovní haly. 

Zpracování koncepce sportu není jednoduchou záležitostí, ale uskutečnění této 

koncepce by byl velký úspěch a dobrá reklama pro město. Pro vypracování dobré, kvalitní a 

hlavně vhodné koncepce jsou velmi důležití členové týmu, kteří budou na projektu pracovat. 

Členy týmu by měli tvořit odborníci z oblasti financí a stavebnictví. Měla by fungovat dobrá 

spolupráce a komunikace mezi jednotlivými členy týmu. Ti by měli být řádně a přesně 

informování. 

Výsledky anonymní ankety odhalily i nedostatky, jak ve financování sportů tak i tu 

skutečnost, že účastníci ankety mají malý přehled o sportovních zařízeních, která jsou 

přístupná i pro širokou veřejnost a neví, zda statutární město Přerov má vytvořenou koncepci 

sportu. 

Závěrem lze konstatovat, že v našem statutárním městě je ze všech sportů nejvíce 

oblíbený hokej, a to nejen návštěvností diváků na jednotlivém utkání. Rovněž z anketního 

průzkumu, který sport je podle respondentu v Přerově oblíbený, získal hokej největší počet 

odpovědí, a to v každé věkové kategorii. Hokej patří ve statutárním městě k nejoblíbenějším, 

což vyplynulo nejen z odpovědí respondentů, ale potvrzuje i rozpočet města, kde hokej 

dostává nejvíc finančních prostředků jak z přímé podpory, tak mimořádných dotací. 

Statutární město Přerov se stará o mladé hokejisty, kteří mají základnu na Základní 

škole Želatovská, což umožňuje již dětem od třetí třídy najít zálibu v daném sportu. Několik 

odchovanců přerovského hokejového klubu HC Zubr Přerov se uplatnilo již v reprezentaci, 

extralize a i v NHL.  

Ze strany statutárního města Přerova by bylo vhodné, aby méně financovali přerovský 

hokej (z toho důvodu, že hokejisté nehrají nejvyšší soutěž, která je extraliga), ale část těchto 

finančních prostředků tak investovali a využili pro lepší sportovní vyžití obyvatelstva, o které 
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lidé mají největší zájem, jako je akvapark, paintballové hřiště nebo výstavbu sportovní 

víceúčelové haly. Statutární město Přerov v poslední době vybudovalo DiskGolf, jak je 

uvedeno v této práci, které bylo otevřeno v dubnu letošního roku. 
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