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1. Úvod 

 Zaměření mé diplomové práce bylo od počátku zřejmé. Již od útlého věku se věnuji 

sportu a život bez sportu si dovedu jen stěží představit. Všichni lidé, kterým to alespoň 

z části jejich zdravotní stav dovoluje, by dle mého názoru měli svůj život obohatit o 

tělesnou kulturu. Při sportování získáváme nové zážitky, přátele, aktivně relaxujeme, 

učíme se týmové hře nebo spoléhat se sami na sebe. Proč se ochudit o radost z dosaženého 

výkonu či výhry. Na druhou stranu, je ale potřeba, umět zvládnout i prohru. Důraz je zde 

nutno klást na hru fair-play. Můj vztah ke sportu je zde zcela zřejmý, a proto není 

překvapivý ani výběr mého tématu. 

 Problém, který vidím je, jestli struktura nabídky sportovních příležitostí odpovídá 

poptávce obyvatel města Břeclav.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je  analyzovat nabídku sportovišť 

v Břeclavi. 

 Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol, kde první kapitola je úvod a 

poslední kapitolu tvoří závěr. Druhá kapitola je koncipována jako teoretická, třetí a čtvrtá 

kapitola je zaměřena na praktickou část.  
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2. Metodologie a teoretické vymezení pojmů 

2.1 Cíl, metodologie, rozbor literatury 

 Cílem práce je zmapovat sportoviště v Břeclavi a zjistit, do jaké míry zatěžuje sport 

rozpočet města, jak probíhá přidělování dotací tělovýchovným jednotám, sportovním 

klubům či nestátním neziskovým organizacím. Zdali je množství finančních prostředků 

směřovaných do oblasti sportu přiměřené ve vztahu se srovnatelným městem 

v Jihomoravském kraji. V neposlední řadě také zmapovat plochy sportovního zařízení a 

plochy rekreačního zájmu a z nich vypočítat průměrnou plochu na jednoho obyvatele 

v Břeclavi a tento výsledek porovnat s doporučeným normativem uváděným v odborné 

literatuře. Závěr diplomové práce vyhodnocuje odpovědi získané za pomoci dotazníků, 

kterými byli dotazováni obyvatelé Břeclavi na téma „Spokojenost se sportovním vyžitím 

v jejich městě.“ 

 Hlavním cílem této práce je analyzovat sportoviště v Břeclavi. Pro splnění tohoto 

cíle byla stanovena hypotéza, že obyvatelé Břeclavi jsou spokojeni s nabídkou sportovního 

vyžití. Dále byly stanoveny následující úkoly: 

a) analyzovat finanční prostředky, které město vkládá do oblasti sportu, 

b) analyzovat sportoviště na území města Břeclav, 

c) aplikovat urbanistické normy sportovních a tělovýchovných zařízení,  

d) provést dotazníkové šetření obyvatel Břeclavi. 

 

Úkolem teoretické části je vyhledat a stručně popsat teorie, které se přímo či 

alespoň částečně k danému tématu vztahují. Na začátku práce jsou popsány základní 

definice a pojmy z oblasti sportu. Dále se pak rozebírá důležitost postavení sportu ve 

společnosti, který je významně podporován veřejným sektorem. Následně se rozebírají 

faktory ekonomického hodnocení sportu, ovlivňující danou problematiku. V práci se také 

popisují základní definice sportu ve vztahu k veřejnému statku. V této části je také popsána 

politika sportu v ČR a to přesněji státní podpora sportu pro rok 2013. Závěr teoretické části 

se zabývá financováním tělesné kultury, jak ze zdrojů veřejných, tak i soukromých. V této 

části je znázorněno i schéma aktuálního rozdělení peněžních zdrojů ze státního rozpočtu na 

podporu sportu a tělovýchovy.  Je zde také zmínka o společenské odpovědnosti firem či 
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normativu sportovních a tělovýchovných zařízení, který je následně v praktické části 

zpracován. 

Analytická část se převážně opírá o dokumenty z internetových zdrojů Odboru 

školství, kultury, mládeže a sportu města Břeclav a o statistické ročenky z Českého 

statistického úřadu.  Převážná část finanční oblasti má své podklady v závěrečných účtech 

města Břeclav. Dále také byly využity webové stránky města Hodonín, z nichž byly 

čerpány dokumenty o rozpočtu města, přesněji Závěrečné účty v období 2006 až 2011.  

Dostupnost všech internetových stránek je uvedena v seznamu literatury a pramenů. 

Významným podkladem této části jsou také získané dotazníky, které byly vyhodnoceny, a 

podle získaných výsledků bylo navrhnuto řešení.  

Následná kapitola je věnována diskuzi nad zjištěnými poznatky a návrhu řešení. 

Poslední kapitola Závěr potvrzuje splnění cíle a zkoumané hypotézy.  

Použi tá metodologie 

 V práci je použita metoda časové a věcné komparace a také analyticko-syntetická 

metoda. Při zkoumání financování v oblasti sportu byly použity analýzy klasifikační, 

kauzální a vztahová.  Práce se neobešla ani bez použití metod indukce a dedukce.  Vhledem 

k velkému objemu dat ze statistických ročenek a rozpočtů se v této práci vyskytují i 

základní matematické a statistické metody. Také se zde vyskytuje SWOT analýza.  

Rozbor l iteratury 

 Hlavním zdrojem teoretické části byly odborné knihy od vedoucího mé diplomové 

práce Jiřího Novotného, Sport v ekonomice (2011), Ekonomika sportu: vybrané kapitoly 

(2010). Dále jsem také čerpal z odborné literatury Základy ekonomie sportu (2006) od 

Vladimíra Hobzy, Jaroslava Rektoříka a kolektivu. Tyto vyjmenované knihy byly 

základem pro sportovní oblast v teoretické části mé práce. Pro finanční část byla 

podkladem  publikace Veřejná správa a finance veřejného sektoru (2008) od Jitky Pekové, 

Jaroslava Pilného a Marka Jetmary. Dále jsem také čerpal z odborné publikace Ekonomika 

veřejného sektoru (2008) jejíž autory jsou Dušan Halásek a David Lenert. Internetové 

zdroje byly využity na kapitoly o Českém svazu tělovýchovy a sportu, společenské 
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odpovědnosti firem, financování sportu z veřejného sektoru v České republice a zjištění 

informací o srovnávaných obcích.  

2.2 Základní definice a pojmy ve sportu 

Sport je jednou ze složek tělesné kultury, kterou lze chápat jako souhrn sociálně 

přijatých materiálních a nemateriálních, současných i minulých výsledků lidské činnosti, 

které jsou přijímány jednou generací a následně předávány dalším generacím ve formě 

kulturního dědictví. Tělesná kultura je souhrn norem a hodnot v oblasti pohybové činnosti 

lidského těla, v oblasti tělesného a pohybového zdokonalování a upevňování zdraví. 

Sportovní aktivity se zřetelně podílí na uspokojování přání a potřeb jednotlivců.  

Ve sportu se zdůrazňují prvky soutěživosti, organizace, motivace či intelektu. 

Sportovní aktivita je zájmovou činností, která poskytuje radost a je důležitým zdrojem 

tělesného a duševního rozvoje jedince. Dále také působ í na jeho seberealizaci a je 

významným prostředkem sociální a zdravotní prevence.  

Tělesnou kulturu je možno definovat jako sociokulturní systém, který svými 

specifickými tělocvičnými prostředky, zajišťuje uspokojování potřeb jedince v oblasti 

fyzického a zněj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem kultivace a 

socializace. Tělesná kultura v sobě obsahuje tyto tři oblasti: sport, tělesná výchova a 

tělocvičná rekreace.  

Sport je zaměřen na dosahování nejvyšší výkonnosti v daném sportovním odvětví a 

soutěžích. Jedná se o pohybové aktivity, které mají svou formu a obsah, jsou vymezeny 

přesnými pravidly a mají soutěživý charakter. Sport dělíme na individuální a kolektivní, 

podle výkonnostní úrovně pak na rekreační, výkonnostní a vrcholový.  

Rekreační úroveň reprezentuje sportovní aktivity, které jsou provozovány příležitostně. 

Obvykle se jedná o několik hodin týdně bez nutnosti registrace sportovce nebo s registrací 

v čistě amatérských soutěžích. Výkonností úroveň představuje sportovní aktivity, jež jsou 

provozovány poloprofesionály nebo amatéry. Obvyklá je registrace v příslušném 

sportovním svazu, pravidelný trénink a účast na soutěžích. Ve vrcholové úrovni jde o 

profesionální či poloprofesionální činnost. Zde je běžný každodenní trénink a účast na 

národních i mezinárodních soutěžích. Sportovcům na této úrovni je sportovní činnost často 

zdrojem peněžních příjmů.  
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 Tělesná výchova je součástí tělesné kultury, výchovného systému a vzdělávání. 

Záměrem je všestranný rozvoj jedince prostřednictvím tělesných cvičení, tělocvičného 

vzdělávání a v neposlední řadě utváření trvalého zájmu o tělesnou kulturu.  

 Tělocvičná (pohybová) rekreace je zaměřena na obnovu a rozvoj tělesných sil, na 

udržení a rozvoj tělesné a duševní kondice. Dále poskytuje osvěžení, aktivní odpočinek či 

zábavu prostřednictvím zájmové pohybové činnosti. [1] 

V současnosti je sport ve světě šířen pod heslem „sport pro všechny“. Toto heslo 

zdůrazňuje prvotní pojetí sportu, kde soutěžení znamená zdolávání jednot livých úrovní 

zdatnosti jedince. Sport je významným společenským faktorem, který se týká celé skupiny 

konzumentů. Jedná se o konzumenty aktivní a pasivní. [2] 

Mezi další důležité pojmy, které jsou nedílnou součástí tělesné kultury, dozajista 

patří těchto pět: 

Sportovní odvětví vznikala a vyvíjela se samostatně, a proto mají dané specifické 

zaměření a cíle činnosti, ve kterých se soutěží. V České republice se nachází několik 

desítek sportovních odvětví.  Některá sportovní odvětví obsahují více sportovních činností 

(atletika – běhy, skoky, hody), ale existují i sportovní odvětví s jedinou sportovní činností 

(basketbal, volejbal). 

Národní sportovní svazy jsou dobrovolná, samostatná občanská sdružení fyzických a 

případně i právnických osob, ustavená ve smyslu Zákona č.83/1990 Sb. Sportovní svazy 

řídí a organizují činnost daného sportu na území ČR, hájí zájmy sdružených subjektů a 

zabezpečují státní reprezentaci České republiky. Svoji činnost upravují vlastními 

stanovami. Sdružování svazů v ČSTV upravuje dokument „Směrnice ČSTV“. 

Jak uvádí Novotný (2011 s. 20) „Tělovýchovná jednota. Synonymum pro sportovní klub 

nebo tělocvičnou jednotu, základní organizační článek vyšší zastřešující tělovýchovné 

organizace (asociace), například ČSTV, Sokol apod., realizující její hlavní činnosti. Zřizuje 

se podle zákona č. 83/1990 Sb., o občanském sdružení.“ 

Tělovýchovné hnutí je institucionální soustava, která zajišťuje rozvoj odlišných forem 

tělesné kultury. V České republice se skládá převážně z občanských sdružení zaměřených 

na sport a dalších organizací a složek spolkové a státní povahy.  
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Tělovýchovné zařízení je uměle vytvořené prostředí k vykonávání sportovní aktivity. 

Jedná se především o hřiště, stadiony, tělocvičny, plavecké bazény, apod. [10] 

 

Obrázek 2.1 Subsystémy tělocvičné aktivity  

 

Zdroj: Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 

1997. 49s. ISBN 80-70677-82-1.       

2.3 Postavení a význam sportu ve společnosti 

Ekonomika sportu jako ekonomická disciplína se začala vyvíjet zhruba před  

necelými třiceti lety. Hlavním cílem byla snaha odhalit nebo potvrdit nárůst peněžních 

příjmů a výdajů ve sportu. Z toho pak vyplívá snaha sjednotit vztahy mezi sportem a 

finančními toky.  
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V České republice je sport významně podporován veřejným sektorem. Ten lze specifikovat 

do šesti bloků, které zabezpečují následné skupiny činností: 

 blok odvětví rozvoje člověka (kultura, školství, tělesná kultura, zdravotnictví, 

sociální služby), 

 blok společenských potřeb (policie, armáda, veřejná správa, justice),  

 blok odvětví poznání a informací (věda a výzkum, informace a informační 

technologie), 

 blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, atd.), 

 blok odvětví existenčních jistot (sociální zabezpečení, životní prostředí, 

zaměstnanost),  

 blok odvětví privátních statků (bydlení, lesnictví, zemědělství, rybolov).  

 

Oblast sportu je převážně obsažena v bloku odvětví rozvoje člověka a to v části 

tělesná kultura, ale částečně zasahuje i do oblastí školství, zdravotnictví a kultury.  Z toho 

také vyplívá zařazení tělesné výchovy a sportu do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Sport lze zahrnout do sféry volnočasových aktivit a je možné jej chápat také 

jako vhodnou formu zábavy. Jedná se především o hraní her pro uspokojování vlastního 

užitku či rozvoje lidského charakteru formou sportování. 

2.4 Sport ve veřejném sektoru 

Sport se vyskytuje jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Tyto dva sektory 

spolu často i úzce spolupracují. V posledních letech je velká část sportovních aktivit 

financována ze soukromého sektoru. Dochází také ke zvyšování počtu sportovních zařízení 

ve vlastnictví samotných sportovních klubů.  

Tělesnou kulturu lze rozdělit na ziskovou a neziskovou část. Velikost ziskového 

sektoru je co do počtu subjektů, které realizují sportovní aktivity sice menší než neziskový 

sektor, ale roste jeho ekonomická váha měřená podílem na celkové produkci hrubého 

domácího produktu (HDP). Obrázek 2.2 znázorňuje přehledné členění národního 

hospodářství podle kritéria vlastnictví.  
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Obrázek 2.2 Členění národního hospodářství podle kritéria vlastnictví  

 

Zdroj: HOBZA, J., REKTOŘÍK, J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 16s. ISBN 80-

86929-04-3. 

Ve veřejném sektoru je tělesná výchova zabezpečována prostřednictvím státních 

škol. Města zpravidla mají pod svým vedením školy mateřské a základní. Pohybová 

rekreace je zabezpečována převážně prostřednictvím obcí. Nabídky pro zájemce o 

pohybové aktivity tvoří sdružení obcí, měst a jejich příspěvkové organizace. Patří sem i 

ziskově orientované obchodní společnosti, které jsou ve většině případů spravovány 

obcemi. 

V oblasti sportu na vrcholové úrovni se ve velké míře angažuje veřejný sektor. Stát  

podporuje sport na vrcholové úrovni komplexním financováním specializovaných zařízení 

resortních středisek, která slouží k podpoře státní sportovní reprezentace. Města a obce 

většinou dotují sportovní i volnočasové akce sami. Dále mohou dotovat vrcholové 

sportovce dotacemi podle jejich konkrétních výsledků a udělovat ceny za jejich sportovní 

výkony. Tímto krokem se hlavně větší města snaží o morální podporu vrcholových 

sportovců. [10] 

2.5 Ekonomické hodnocení sportu 

Základním předpokladem pro provoz jakéhokoliv sportu je především dostatek času.  

Čas patří mezi hlavní ekonomické kategorie. Pokud zájemce o daný sport prod uktivně 

pracuje, má možnost získat finanční prostředky (mzdu za svoji vykonanou práci) nebo 

může vytvářet jiné hodnoty, které jsou možné uplatnit na trhu zboží a služeb či na trhu 

Národní hospodářství 

Soukromý sektor 

Samosprávní sektor 
Ziskový 

Veřejný sektor 

Státní sektor 

Neziskový 
Ziskový 

Neziskový Neziskový 

Ziskový 
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práce. Jak tvrdí Peková (2008 s. 428), „mezi hlavní makroekonomické ukazatele, které nás 

informují o významu a postavení sportu v určité zemi patří: 

 podíl výdajů na sport na celkových výdajích veřejných rozpočtů,  

 podíl veškerých sportovních aktivit na objemu produkovaného HDP.“ [12] 

Provozování sportu ve formě různých druhů statků má své klady i zápory, jak pro 

provozovatele (spotřebitele), tak pro příslušného poskytovatele statků. Jestliže stát, kraj, 

město či obec a jimi financované organizace zajišťují provoz určitých druhů sportu 

bezplatně nebo za snížených nákladů (smíšený veřejný statek), mají právo rozhodovat o 

tom, který druh sportu a za jakých podmínek budou provozovat. Z ekonomického hlediska 

je významné, že provozování určitých druhů sportu pozoruhodně ovlivňují jednotlivá 

odvětví národního hospodářství. Vytváří se zde množství stabilních pracovních příležitostí. 

Jak uvádí Peková (2008 s. 431) „v České republice je asi 20 000 pracovních míst v oblasti 

sportu. Jde zejména o: 

 výrobce, prodejce, distributory a provozovatele různých sportovních vybavení a 

zařízení, 

 pořadatele a organizátory různých sportovních akcí,  

 ostatní obslužné činnosti (prodej občerstvení, suvenýrů, apod.),  

 provozovatele zařízení pro sportovní turistický ruch (ubytovací zařízení aj.),  

 umělecká činnost (vizáž, sportovní úbory),  

 činnost sdělovacích prostředků (sportovní komentátoři)“.  

Velikost spotřeby u uvedených skupin statků závisí velmi na tom, jaká je nabídka a 

poptávka u jednotlivých druhů sportu pro dané místo a časové období. Je také velmi 

důležité, zdali se jedná o aktivní či pasivní provozování sportu. I Pasivní provozování 

sportu (divácká účast na sportovních akcích) je předmětem zájmu provozovatele sportovní 

akce nebo obce. 

2.6 Územní správa a samospráva 

V 90. letech 20. století se začala v České republice reformovat veřejná správa a 

samospráva. Při obnovování územní samosprávy se vycházelo ze zkušeností fungování 

územní samosprávy za Rakouska-Uherska od poloviny 19. století. Prvním důležitým 

krokem byla změna centralizovaného systému založeného na existenci národních výborů. 
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Následně došlo k oddělení místní samosprávy a státní správy. 1. ledna 2003 vznikl 

dvoustupňový systém samosprávy na úrovni obcí a vyšších samosprávních celků (krajů). O 

dva roky později, v souladu se zákonem o okresních úřadech, ukončily své působení 

okresní úřady. Pravomoc, kterou měly okresní úřady, byly následně převedeny na kraje, 

nově ustanovené obce III. stupně (obec s rozšířenou působností) a zvláštní orgány státní 

správy. V současnosti vykonávají jednotky územní samosprávy nejen samosprávu (vlastní 

působnost), ale i o určitou přenesenou část státní správy (přenesená působnost). Jedná se o 

tzv. smíšený systém samosprávy.  

Stát nesmí zasahovat do působení územního celku, pokud to nevyžaduje ochrana 

státu. V daném případě může stát zasáhnout, ale jen stanoveným způsobem podle zákona. 

Hlavní úlohu hraje stát v působení územních celků v rámci přenesené působnosti. Tato 

působnost je státní správou svěřena územním celkům na základě zvláštních zákonů. 

V těchto zákonech jsou uvedeny tří základní stupně přenesené působnosti, které 

vykonávají obce v České republice. Jednají tak na základě zákona č. 314/2002 Sb, o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnost í. 

Veškeré obce v České republice jsou obce I. stupně a mají právo vykonávat 

základní výkon státní správy svěřený obcím. Obce II. stupně jsou obce s pověřeným 

obecním úřadem a vykonávají na svém území a na území některých jiných obcí část 

působnosti státní správy v přesně vymezených oblastech státní správy. Pověřenému 

obecnímu úřadu jsou podřízeny také odbory matriční a stavebního úřad. Obce III. stupně 

jsou obce s rozšířenou působností. K 1. 1. 2010 se nachází na území České republiky 205 

obcí s rozšířenou působností. V jejich kompetenci jsou kompetence bývalých okresních 

úřadů (evidence obyvatel, výplata sociálních dávek, výdej osobních a cestovní dokladů 

apod.). [12] 

2.7 Veřejný statek a sport 

 Veřejné statky lze také charakterizovat jako  aktivity nebo služby, které jsou 

v menší či větší míře užitečné celé společnosti, neprochází trhem a jsou zabezpečovány 

veřejnou správou. Zde se jedná především o státní orgány či územní samosprávní celky. 

Charakteristika veřejných statků: 
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 nevylučitelsnost ze spotřeby,  

 nedělitelnost spotřeby a nesoutěživost spotřebitele,  

 nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele.  

Nevylučitelnost se spotřeby je předpoklad pro to, aby člověk nebyl omezován ve svých 

požadavcích na provozování daného sportu. Jedná se o vhodný výběr druhu sportu 

v určitém čase a prostoru (využívání plaveckého bazénu). Občan má možnost provozovat 

celou řadu sportů (turistika, běhy v přírodě apod.), při kterých není sám omezován ve 

spotřebě a ani neomezuje ostatní zájemce o daný sport. Nedělitelnost ve spotřebě. U 

čistých veřejných statků neznáme lokalizaci ani přesný počet spotřebitelů, kteří 

spotřebovávají daný statek, proto mohou nastat problémy s místem a časem spotřeby 

statku. Podmínce nedělitelnosti je možné vyhovět vhodnou koordinací času a místa pro 

provozování daného sportu (vyhovující časový rozvrh pro využití sportovních zařízení). 

Nulové mezní náklady jsou omezeny jen na určité sporty. Náklady na provoz a údržbu 

sportovního zařízení jsou téměř ve všech sportovních odvětví, ať prosto ry využívá hodně či 

málo zájemců. 

Podle nositelů nákladů, kteří přímo souvisí s provozováním daného druhu sportu, se 

sport rozlišuje jako: 

 čistý veřejný statek,  

 smíšený veřejný statek,  

 privátní statek. 

Jak již bylo zmíněno, sport pozitivně ovlivňuje vlastnosti člověka a významně přispívá 

k obnově fyzických a duševních sil. Působí jako pozitivní externalita a stát se snaží 

různými způsoby podporovat činnost občanů, přesněji spotřebu toho daného statku. Na 

sport lze nahlížet jako na čistý veřejný statek, jelikož za daných okolností splňuje 

podmínky pro vymezení veřejného statku.  

Peková (2008, s. 430) uvádí že, „smíšené veřejné statky jsou takové, které lze mezi 

jejich spotřebitele rozdělovat podle kvantity, ale ne podle kvality“. Rostoucí počet 

provozovatelů příslušného sportu snižuje kvalitu poskytovaných služeb (velký počet lyžařů 

na sjezdovce). Jedná se jak o individuální tak kolektivní sporty. Nejdůležitější je úroveň 

mezních nákladů. Pro zachování optimální kvality poskytovaných statků je nutné při 
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zvyšování počtu zájemců rozšiřovat možnosti poskytované nabídky (výstavba nových 

areálů, rekonstrukce a modernizace).  

O soukromý statek se jedná, když se spotřebitel nehodlá nebo nemůže podřídit určitým 

omezením, která souvisí se spotřebou příslušného statku. Nejčastějším příkladem je snížení 

kvality provozování daného sportu či nemožnost splnit časové podmínky ve spotřebě. Dále 

také pokud je o daný sport příliš velký zájem a není v možnostech veřejného rozpočtu 

zajistit spotřebu daného statku v požadovaném rozsahu. Jedná se o takové sporty, které 

jsou finančně velmi náročné a výdaje na jejich provoz neodpovídají celospolečenskému 

užitku (není únosné postavit tenisovou halu v obci, kde jsou jen tři zájemci atd.). O 

soukromý statek se jedná také, pokud spotřebitel vyžaduje velmi vysokou kvalitu určitého 

sportovního statku. [12] 

Pro lepší znázornění je přiložena tabulku 2.1 dělení statků v tělesné kultuře od Browna 

a Jaksona (1994) upravena doc. Novotným, která se zabývá hlubší problematikou dělení 

statků v tělesné kultuře. 

Tabulka 2.1 Dělení statků v tělesné kultuře 

 

Dělitelnost  

spotřeby 

Vylučitelnost ze spotřeby  Nevylučitelnost ze spotřeby  

Čisté soukromé statky Smíšené statky 

Nízké náklady na vyloučení 
Spotřebovávány kolektivně, 

 může dojít k přetížení kapacity 

Produkce prostřednictvím 
 soukromých firem 

Produkovány jak státem, tak 
soukromou 

 firmou 

Poskytování prostřednictvím trhu 
Jsou financovány prodejem 

(poplatky) 

Př. sportovní oblečení, aerobic,  
lyžování, vitamínové nápoje, atd.  

Př. veřejná kluziště a koupaliště, atd. 

Nedělitelnost  

spotřeby 

Smíšené statky Čistě veřejné statky 

Soukromé statky spojené s 
externalitami 

Vysoká náklady na vyloučení 

Produkovány soukromými subjekty Produkovány z veřejných rozpočtů 

Nabízeny za pomoci trhu,  
cena je upravována dotací či 

kolektivním zdaněním 
Poskytovány z veřejných rozpočtů 

Financování z příjmu prodeje Financovány z daňových příjmů 

Př. diváctví, sporty nabízené 
občanskými sdruženími (tenis, fotba l, 

florbal) 

Př. turistika, veřejná hřiště, hry v 
přírodě 

Zdroj: Zdro j: NOVOTNÝ, J., et al. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 27s. ISBN 978-

80-7357-666-0. 
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2.8 Politika sportu v České republice 

Sport jako součást tělesné kultury spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Za oblast sportu je přímo odpovědný odbor sportu. Každým rokem 

ministerstvo veřejně vyhlašuje programy neinvestičního charakteru a programového 

financování majetku pod názvem „Státní podpora sportu“.  

Státní podpora sportu pro rok 2013 je orientována na vyhlášení jednoho programu 

investičního a pěti programů neinvestičního charakteru. Mezi investiční programy patří 

podpora materiálně technické základny sportu. Do neinvestičních programů jsou zařazeny 

sportovní reprezentace ČR, sportovně talentovaná mládež, všeobecná sportovní činnost, 

údržba a provoz sportovních zařízení a také organizace sportu. 

Program sportovní reprezentace ČR je zaměřen na podporu sportovní přípravy 

reprezentantů v kategorii junior a dospělý a jejich účast na vrcholných mezinárodních 

soutěžích, prostřednictvím sportovních svazů, které jsou vybrány do systému státní 

sportovní reprezentace. Dále se také jedná o podporu sportovní přípravy reprezentačních 

týmů u sportů, které jsou zahrnuty do programu Olympijských her. 

Sportovní talentovaná mládež. Jedná se o program, kdy sportovní svaz rozděluje 

peněžní prostředky mezi sportovní centra mládeže a sportovní střediska.  

 Sportovní centrum mládeže (CSM) - je sportovní příprava talentů 

v dorostenecké a juniorské kategorii, za pomoci vybraných sportovních 

svazů, které jsou zařazeny do přípravy sportovních talentů.  

 Sportovní střediska (SpS) – jedná se o přípravu talentů ve věku do patnácti 

let ve vybraných sportovních svazech, které jsou začleněny do přípravy 

sportovních talentů.  

Třetí program Všeobecná sportovní činnost je rozdělena do dvou skupin.  Jedná se 

o oblast volnočasového, školního a univerzitního sportu a o oblast zdravotně postižených 

sportovců (ZPS). V první oblasti se jedná o podporu pravidelné sportovní činnosti žáků 

školních a univerzitních sportovních klubů. Druhá oblast se zabývá podporou činnosti 

sportů, které jsou na programu Paralympijských her a zapojení zdravotně postižené 

mládeže a dospělých do pravidelné sportovní činnosti. 
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Údržba a provoz sportovních zařízení se zaměřuje na podporu údržby a 

provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce či dlouhodobém nájmu nestátní 

neziskové organizace. Sportovním zařízením se zde rozumí pozemek, objekt, vodní plocha 

apod. Dále se jedná o podporu udržování technických prostředků, zařízení a strojů 

sloužících ke sportovní činnosti.  

Organizace sportu je zaměřena na plnění organizační, sportovní a obsluhové 

činnosti nestátních neziskových organizací. Tato podpora je realizována v rámci všeobecné 

sportovní činnosti při pořádání a zabezpečení sportovních akcí včetně oblasti zdravotně 

postižených sportovců.  

Podpora materiálně technické základny sportu je jediný investiční program a  

zaměřuje se na podporu materiálně technické základny sportovních organizací a podporu 

materiálně technické základny sportovní reprezentace. [27] 

V zákoně o podpoře sportu, přesněji v  paragrafu 6, jsou přímo vymezeny úkoly 

obcí. Přesné znění zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu § 6: „Úkoly obcí ve své 

samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména zajišťují výstavbu, 

rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro 

sportovní činnost občanů, zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 

talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zabezpečují finanční podporu sportu ze 

svého rozpočtu, kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení. “ [20] 

Jak tvrdí ve svém díle Halásek (2008, s. 168) „směry státní politiky v oblasti sportu 

deklarují základní postavení a funkce sportu, jako společenský a ekonomický fenomén, 

nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví občanů, aktivní prostředek pro využití volného 

času a součást reprezentace státu“. [3] 

Mezi hlavní principy státní politiky v oblasti sportu by mělo patřit: 

 koncentrace prostředků, jedná se o zajištění sdružování soukromých a veřejných 

prostředků vkládaných do sportu,  

 spolupráce ziskového, neziskového a veřejnoprávního sektoru při zabezpečování 

vývoje sportu, 

 komunikace státní a nestátní sféry ve sportu,  

 podporovat olympijské a celoživotně provozovatelné sporty s ohledem na omezené 

množství veřejných financí,  
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 tvorba kvalitních podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.  

Cílem státní politiky ve sportu je vytvářet zásadní podmínky pro rozvoj sportu ve 

společnosti. Tento obecný cíl státní politiky je rozvinut do několika jednotlivých kroků a to 

v oblastech: 

 Změny hodnotové orientace občanů, kde cílem je působení na změny hodnotové 

orientace občanů ve čtyřech oblastech. Zde je sport chápán jako faktor: 

 tvorby morálních a etických hodnot, socializace a resocializace,  

 zdravotní prevence a udržování fyzického a psychického zdraví,  

 aktivní využití volného času a regenerace sil,  

 projevu kultury státu a jeho reprezentace. 

 Trvalé zkvalitňování podmínek pro provoz sportu, 

 hlavním cílem je dosáhnout odpovídající vybavenosti obcí a měst a 

také zajištění celoročního provozu sportovních zařízení včetně 

veřejně přístupných hřišť.  

 Vytvoření trvalých podmínek pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školách,  

docílení podmínek je postaveno na těchto předpokladech: 

 zavádět nové standardy vzdělávacích programů v oblasti tělesné 

výchovy na základních a středních školách,  

 doporučení ředitelům škol, aby zaváděli třetí hodinu tělesné 

výchovy na druhém stupni základních a středních škol,  

 rozšiřování sportovních tříd, sportovních gymnázií,  

 propagace programů zaměřené na volnočasové sportovní aktivity.  

 Dosahování odpovídajících sportovních výsledků na světových soutěžích. 

Základem dosažení tohoto cíle jsou: 

 zabezpečení činnosti rezortních sportovních center MŠMT, MV, pro 

přípravu státní sportovní reprezentace a sportovních talentů,  

 zefektivnění státní podpory pro sportovní reprezentaci,  

 rozšíření a zkvalitnění péče o sportovní talenty.  

 Vytváření účinného systému podpory programů, které zamezují negativním 

jevům ve sportovním prostředí. Zejména se jedná o: 

 antidopingové programy,  

 program proti násilí a rasismu ve sportu,  
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 podpora „Fair play“ apod. [4] 

Na podporu a rozvoj státních sportovních reprezentací, nestátních neziskových 

organizací a oblasti vědy a výzkumu se zaměřují operační programy, které jsou 

vyhlašovány ministerstvem.  

2.9 Stávající organizace sportu v České republice 

V České republice je sportovní činnost organizována za pomoci státních zařízení 

(školy, speciální sportovní zařízení vedené pod správou MŠMT), sportovních klubů, 

soukromých sportovních zařízení či individuálně provozovaných sportovních zařízení.  

Peková (2008, str. 432) ve svém díle uvádí, že „v České republice existují (mimo státní 

zařízení) tyto základní formy sportovních organizací:  

 občanské sdružení,  

 obecně prospěšná společnost,  

 samostatný podnikatel,  

 obchodní společnost,  

 ostatní typy spolupráce se sportovními subjekty“.  

Nejčastější právní formou ve sportovních klubech je občanské sdružení, ale nalezneme 

i takové sportovní organizace, které jsou obchodními společnostmi (s.r.o. či a.s.).   

Občanská sdružení vznikají na základě zákona č. 84/90 Sb. o sdružování občanů. 

Sportovní klub vedený jako občanské sdružení je nezisková organizace, jejímž cílem je 

dobrovolná činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. Tato sdružení mohou žádat a získávat 

dotace ze státního rozpočtu či rozpočtů obcí. Podnikání nesmí být hlavní činností 

občanského sdružení, ale pokud to stanovy dovolují, mohou provozovat podnikatelské 

aktivity jako vedlejší doplňkovou činnost.  
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2.9.1 Orgány státní správy v oblasti sportu 

Zákon o podpoře sportu zavazuje nejen Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, ale také Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra k podpoře sportu. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má za úkol zabezpečovat finanční podporu 

sportu ze státního rozpočtu, vytvářet vhodné podmínky pro státní sportovní reprezentaci a 

přípravu sportovních talentů či zdravotně postižené. Dále také  vydávat antidopingové 

programy a kontrolovat jejich řádné plnění. MŠMT také rozhoduje o udělování akreditací 

vzdělávacích zařízení v oblasti sportu a zřizuje rezortní sportovní centra a zabezpečuje 

jejich provoz. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany zřizují rezortní centra a 

zabezpečují jejich bezproblémový chod a také vytváří vhodné podmínky pro přípravu 

talentů a státní sportovní reprezentace. Ministerstvo zdravotnictví je pověřeno organizací 

zdravotní péče o sportovní talenty a státní sportovní reprezentanty. Také zajišťuje 

laboratoře pro dopingové kontroly a zabezpečuje jejich bezproblémovou činnost. [12] 

2.9.2 Orgány územní samosprávy působící v oblasti sportu 

Kraje dle zákona jsou povinny zajišťovat výstavby, rekonstrukce, provozování a 

udržování svých sportovních zařízení. Zabezpečují rozvoj sportu pro všechny spolu 

s přípravou sportovních talentů a také zdravotně postižených občanů. Důležité je také 

zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu. Z těchto úkolů, stanovených 

zákonem, plyne, že krajské úřady zajišťují organizování a financování krajských 

postupových soutěží vyhlášených krajem či MŠMT. Dále také organizováním a 

financováním krajských i celostátních sportovních událostí pořádaných v daném kraji a 

podporovat nestátní neziskové organizace v oblasti tělovýchovy a sportu.  

Obce mají ze zákona nařízeny stejné úkoly jako kraj a navíc je v zákoně stanoven 

úkol kontroly účelného využívání svých sportovních zařízení. Pečují také o vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb svých obyvatelů. Z vlastních rozpočtů zabezpečují 

rekonstrukci, výstavbu, údržbu a provoz vlastních sportovních zařízení, která jsou 

poskytována obyvatelům dané obce. Obce jsou také zřizovateli základních škol a 

sportovních tříd na těchto školách. Na financování sportovních tříd se obce účastní spolu 

s MŠMT, které prostřednictvím sportovních svazů poskytuje  dotace na provoz. Dalším 
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úkolem obce je koordinovat sportovní aktivity občanských sdružení a institucí na svém 

území. [11] 

2.9.3 Soukromé subjekty působící v oblasti sportu 

Nestátní neziskové organizace  

Mezi nestátní neziskové organizace v oblasti sportu se řadí subjekty, které mají 

jako hlavní náplň provoz sportovní a tělovýchovné činnosti. V oblasti sportu se jedná 

především o občanská sdružení.  

Důležitým orgánem sdružující nestátní neziskové organizace v oblasti sportu je 

„Všesportovní kolegium České republiky“. Jedná se o dobrovolnou koalici jedenácti 

sportovních svazů a spolků. Patří sem Asociace školních sportovních klubů (AŠŠK ČR), 

Autoklub ČR (AČR), Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK 

ČR), Česká asociace sportu pro všechny ( ČASPV), Česká obec sokolská (ČOS), Český 

olympijský výbor (ČOV), Český střelecký svaz (ČSS), Český svaz tělovýchovy a sportu 

(ČSTV), Klub českých turistů (KČT), Orel a Sdružení sportovních svazů české republiky.  

V současnosti není zřejmé, zda „Všesportovní kolegium České republiky“ bude 

nadále fungovat. V blízké době bude jednat valná hromada ČSTV o změně názvu. Český 

svaz tělovýchovy a sportu má být přejmenován na Českou unii sportu (ČUS). Změna 

názvu a stanov má být završením vybudování nové struktury sportovního prostředí v České 

republice. Po této změně se hlavní autoritou stane Český olympijský výbor (ČOV). Dle 

předpokladů se ČSTV promění v čistě servisní organizaci, jejíž hlavní úkol bude starost o 

majetek tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které ještě vlastní. 

Sport je jedinou neziskovou činností, která je organizována jak na krajských, tak na 

státních úrovních a zároveň prosazuje a obhajuje potřeby sportovního prostředí. Některé 

sportovní svazy si stále ještě udržují okresní strukturu, zde lze uvést např. kopanou.  

Soukromý komerční sektor 

Sportovní kluby mohou mít statut soukromých komerčních firem. V tomto případě 

se podnikání řídí obecným ustanovením v obchodním zákoníku. Převážná část 

vrcholových fotbalových či hokejových klubů mají formu obchodní společnosti, kde 
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jednotliví sportovci jsou zaměstnanci klubů, a samotná sportovní činnost je provozována 

za účelem dosažení zisku. [10] 

2.10 Financování tělesné kultury a sportu 

Financování tělesné kultury (tělesná výchova, pohybová rekreace a sport) je 

zabezpečováno z veřejných a soukromých zdrojů. Velmi často dochází k vzájemnému 

prolínání financování z obou těchto oblastí. Všechny složky tělesné kultury jsou výrazně 

podporovány dotacemi z veřejných rozpočtů, avšak díky oblíbenosti sportu se stává 

největším zdrojem tělesné kultury rozpočet domácností. Následný obrázek znázorňuje 

financování tělesné kultury.  

Obrázek č. 2.3 Vícezdrojové financování tělesné kultury  

 

2.10.1 Financování tělesné kultury z veřejných zdrojů 

Externalita je stav, kdy některé subjekty získávají nezaslouženě výhody z činnosti 

jiných subjektů, aniž za tyto výhody zaplatili (pozitivní externalita). Druhá možnost je, 

když subjekty jsou nuceni nést v důsledku činnosti jiných nezaviněné náklady (negativní 

externalita). [7] 

domácnosti místní 

rozpočty 

státní rozpočet 

(MŠMT, MV, MO) 

místní rozpočty 

státní rozpočet MMR 

firmy, domácnosti 

soukromé zdroje: 

vlastní příjmy 

firmy, domácnosti 

SAZKA a.s., sázkové hry 

soukromé zdroje: 

vlastní příjmy sportu 

místní rozpočty 

státní rozpočet MŠMT 

Pohybová 

rekreace 

Sport 
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Zdroj: HOBZA, J., REKTOŘÍK J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 52s. ISBN 

80-86929-04-3. 
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Tělesná kultura vykazuje velký podíl pozitivních a negativních externalit. V tělesné 

kultuře převládají pozitivní externality nad negativními, proto je produkce produktů a 

služeb v podmínkách čisté tržní ekonomiky nedostatečná. Výsledkem je, že tato produkce 

je podporována finanční podporou z veřejných prostředků a státního rozpočtu. Podpora má 

být postavena na ochotě příslušného subjektu poskytovat veřejně prospěšnou službu.  

Sportovní organizace mohou získat finanční prostředky z veřejných zdrojů formou 

dotace z místních rozpočtů (krajský nebo obecní rozpočet). Kraje mají ze zákona povinnost 

podporovat rozvoj sportovních zařízení ve svém vlastnictví a dále také mohou podporovat 

subjekty v oblasti tělovýchovy a sportu, které provádějí veřejně prospěšnou činnost pro 

daný kraj. Dotace, které jsou poskytovány z krajského rozpočtu, se dělí na investiční a 

neinvestiční. O tyto dotace mohou žádat fyzické i právnické osoby, které vykonávají 

tělovýchovnou či sportovní činnost. Obce převážně podporují činnost sportovních 

organizací, které sdružují děti a mládež. Jedná se o podporu sportovní a tělovýchovné akce 

pro děti a mládež, podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež nebo podpora 

sportovně talentovaných dětí a mládeže. Obec také může podporovat činnosti směřující k 

rozvoji neprofesionálních a místních sportovních aktivit. Finanční prostředky, které jsou 

poskytovány na rozvoj tělesné kultury, nejsou nikterak stanoveny a závisí pouze na 

možnostech a sportovní orientaci města, přesněji jejich představitelů. Nejčastěji jsou 

finanční prostředky pro podporu tělesné kultury shromažďovány ve sportovním fondu. 

Tento fond slouží na úhradu pořádaných sportovních akcí a veřejných akcí v duchu „sport 

pro všechny“. Často z tohoto fondu bývá dotována správa sportovních zařízení a 

výkonnostní sport.  

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků státního rozpočtu a územních 

celků obsahuje následující oblasti: dotace ze státního rozpočtu, dotace z místních rozpočtů 

a také financování školní tělesné výchovy. V Obrázku 2.4 je podrobněji znázorněna 

podpora tělesné kultury z veřejných prostředků. [4] 
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Obrázek č. 2.4 Podporu tělesné kultury z veřejných prostředků 

 

Zdroj: Hobza, J., et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 53s. ISBN 80-86929-04-3. 

 

Jak již bylo zmíněno, nejvýznamnějšími složkami financování tělesné kultury jsou 

zdroje ze soukromých prostředků podnikatelského a nepodnikatelského charakteru (firmy a 

rodinné rozpočty). Další významnou složkou pro podporu tělesné kultury jsou zdroje ze 

státního rozpočtu. Rozdělování těchto zdrojů má na starosti Rada pro tělovýchovu a sport, 

která následně svá doporučení předkládá k závěrečnému rozhodnutí Ministru školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

Poskytování státních dotací investičního charakteru je upravováno zákonem č. 

218/2000 Sb. a vyhláškou č. 40/2001 Sb., které vydalo Ministerstvo financí ČR. Tento 

zákon se zabývá podmínkami pro poskytování a čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, které jsou určeny pro pořizování, technická zhodnocení a udržování investičního 

majetku. [3] 

Finanční prostředky na podporu sportu ze státních zdrojů jsou každoročně 

směřovány do kapitoly MŠMT č. 333 a kapitoly Všeobecná pokladní správa. Tyto kapitoly 

jsou přidělené přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo financí. 

Detailnější pohled na rozdělování finančních prostředků nabízí schéma z odborné 

publikace Ekonomie sportu (2011) od Jiřího Novotného, které je součástí přílohy č. 1. 
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2.10.2 Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů  

Jak již bylo několikrát zmíněno, tělesná kultura není financována pouze z veřejných 

rozpočtů, ale významnou roli zde sehrávají také prostředky ze soukromého sektoru.  Mezi 

tyto prostředky patří výnosy vlastní hospodářské činnosti sportovních klubů, výnosy ze 

sportovní činnosti klubů, výdaje rodinných rozpočtů, podpora podniků a firem, poplatky 

médií za sportovní reportáže, reklamy prostřednictvím agentur a výnosy ze sportovních 

loterií a sázek. 

Finanční zdroje z hlavní činnosti 

Členské příspěvky 

 V Českých sportovních klubech se tyto příspěvky využívají tradičně. Výše těchto 

příspěvků stanovuje a schvaluje valná hromada. Výše členských příspěvků jsou rozdílné. 

Záleží na zastřešujících organizací (ČSTV, ČASPV, apod.) a také, jak jsou jednotlivá 

sportovní odvětví finančně náročná. Různá výše členských příspěvků může být i mezi 

jednotlivými regiony. V oddílech ve větších městech jsou tyto příspěvky často vyšší než na 

vesnicích. 

Patronáty 

 Tato forma financování se vyskytuje zejména u velkých firem, které věnují 

nemalou peněžní sumu na podporu mládežnických družstev v klubu. V České republice se 

na patronáty vztahuje zákon darovací.  

Dary 

 Dar lze charakterizovat jako poskytnutí služby bez nároku na protislužbu. Dary 

nejčastěji poskytují členové klubu či jejich věrní příznivci. V České republice poskytují 

dary i nadace a nadační fondy. Tuto formu příjmu začínají sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty využívat až v současnosti. 

Vstupné na sportovní akce  

 Jedná se o tradiční formu peněžních zdrojů, které sportovní kluby a tělovýchovné 

jednoty využívají. Cena vstupenky se vždy odvíjí od úrovně soutěže, kterou daný klub 

hraje. V České republice jsou největší příjmy ze vstupného u ledního hokeje a kopané. 
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Jelikož vstupné podléhá zdanění, je výhodné pro malé vesnické kluby využívat formu 

dobrovolného vstupného, to totiž spadá do kategorie darů, kde existuje možnost daňového 

osvobození.  

Startovné 

 Využívá se v individuálních sportech či několikadenních turnajích. Tento finanční 

příjem využívají organizátoři sportovní akce k pokrytí nákladů spojených s organizováním 

příslušné akce. 

Příspěvky municipalit 

 V České republice obce vypomáhají větší či menší měrou sportovním klubům a 

tělovýchovným jednotám. Hojně je využíváno nepeněžního plnění. Jedná se především o 

poskytování věcného materiálu na opravy sportovních zařízení, sekačky na trávu, rolby 

apod. Velmi zde záleží na vztazích mezi obecním zastupitelstvem a tělovýchovnou 

jednotou nebo sportovním klubem.  

Vládní dotace ze státního rozpočtu 

 Jedná se o účelové dotace, které jsou realizované přes programy státní podpory 

sportu. Tyto dotace jsou převážně věnovány investicím do sportovního zařízení a částečně 

na krytí nákladů na údržbu a provoz sportovního zařízení. Při poskytnutí dotace se 

vyžaduje spoluúčast žadatele na daném projektu.  

Finanční zdroje z doplňkové činnosti 

Sponzorské příspěvky 

 Jedná se obvykle o právní vztah mezi sponzorem (firma) a sponzorovaným 

(sportovní organizace, sportovní klub), ve kterém dochází k vzájemnému uspokojování 

obou stran. Sponzorovaný očekává od svého sponzora finanční prostředky či věcné dary, 

sponzor zase předpokládá co největší propagaci své firmy, loga či jeho produktů. 

V posledních letech bývá často využívána nefinanční forma sponzorství. Podnik zaplatí 

např. klubové oblečení s firemním znakem na dresu. Dále se může jednat o sponzorství při 

pořádání sportovních akcí pro širokou veřejnost.  
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Nájemné z klubových sportovních zařízení 

 Tyto finanční příjmy jsou typické zejména pro Českou republiku, kdy jsou 2/3 

všech sportovních zařízení v majetku sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 

Daňovou problematiku řeší tělovýchovné jednoty založením obchodní společnosti, která je 

pověřena spravováním daného zařízení.  

Drobné klubové suvenýry  

 V České republice je tato komerční aktivita hospodářsky zajímavá pouze u 

nejpopulárnějších sportů na vyšší úrovni. Jedná se především o lední hokej a kopanou.  

Bankovní půjčky  

 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty si mohou půjčovat finanční prostředky i u 

bankovních institucí. Tato forma získání peněžních prostředků je velmi nevýhodná, jelikož 

úročení půjček je velmi vysoké, a proto se jim převážná většina klubů vyhýbá. Dále zde 

také hrozí při nesplácení úvěru exekuce majetku. [10] 

Výnosy z loterií a sázkových her 

Podíl z výtěžku loterií a sázkových her je dalším významným soukromým 

finančním zdrojem na podporu sportu. V České republice působí něko lik stovek 

provozovatelů loterijních a hazardních her. Provoz a podmínky podnikání v oblasti hazardu 

jsou upraveny zákonem. Povolením živnosti na tuto činnost je stanovena podmínka o 

odvodu části zisku na společensky prospěšné programy a projekty. Vzhledem k velkému 

nárůstu hazardních her v České republice se stal hazard významným zdrojem pro 

neziskový sektor.  

 Od roku 2012 mění novela zákona č. 202/1990 Sb. o loterijních a jiných podobných 

hrách způsob rozdělení výtěžku ze sázkových her a loterií. Nový způsob rozdělování 

výtěžku nezaručuje sportovnímu prostředí žádný podíl. Podstatná část těchto finančních 

prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty nemají 

momentálně jinou možnost, než jednat o získání finančních zdrojů se zástupci obce. Obce 

díky této novele zákona obdrží finance, které v minulosti směřovaly do sportu z loterií 

přímou cestou. Sportovní kluby tyto finanční prostředky využívaly především na podporu 

mládeže a na údržbu a provoz sportovního zařízení. [16] 
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2.11 Financování sportu z veřejného sektoru v České republice 

 Pohled na státní dotace je uveden podle Českého statistického úřadu, který ve svých 

statistických ročenkách uvádí v části kultura a sport rozdělení na dotace pro občanská 

sdružení tělovýchovy a sportu, dotace pro sportovní reprezentace a také jsou zde uváděny 

výdaje státního a územních rozpočtů na kulturu a spo rt. 

Dotace určené pro občanská sdružení jsou následně děleny na ty, které směřují na 

podporu veřejně prospěšných programů a na ty, které podporují výstavbu a technickou 

obnovu sportovních zařízení. Graf 2.1 Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení 

tělovýchovy a sportu je obsažen jako příloha č. 2. Z tohoto grafu je zřejmý každoroční 

pokles dotací pro veřejně prospěšné programy, na které bylo v roce 2011 věnováno 218 

mil. Kč, což je o 253 mil. Kč méně než v roce 2007. Finanční prostředky směřované na 

výstavbu a technickou podporu sportovních zařízení pravidelně od roku 2008 také klesají.  

Druhou oblastí, kam směřují státní dotace, je sportovní reprezentace. Financování 

této sféry je velmi důležité, neboť dobrá sportovní reprezentace může značně zviditelnit 

zemi, z čehož následně mohou plynout ekonomické a politické benefity. Finanční 

prostředky směřované na podporu české reprezentace ve sledovaném období 2006 až 2011 

rostou. V roce 2006 bylo na podporu reprezentace věnováno více než 350 mil. Kč a v roce 

2011 tato částka přesahovala 700 mil. Kč, což je více jak dvojnásobek. I dotace směřující 

sportovním svazům má stejný vzrůstající trend, kdy v roce 2006 částka činila okolo 320 

mil. Kč a v roce 2011 již přesahovala 660 mil. Kč a to je téměř 93% z celkových dotací 

věnovaných na sportovní reprezentaci.  U Českého olympijského výboru měly dotace 

velmi nepravidelný trend, kdy se pohybovaly v rozmezí 1,5 – 5,9% celkových dotací. 

Český paralympijský výbor ve sledovaném období dostával pravidelně okolo 11 mil. Kč. 

Zbylé dotace byly rozděleny mezi Unii zdravotně postižených sportovců ČR, České hnutí 

speciálních olympiád a také ostatní svazy, hnutí a výbory. Přehledná tabulka se všemi údaji 

za sledované období se nachází v příloze č. 3. 

Třetím a zároveň posledním okruhem jsou výdaje státního a územních rozpočtů na 

kulturu a sport. Ve statistických ročenkách jsou finanční prostředky, které putují na sport 

neprakticky znázorněny. Nejsou zde přímo vyčleněny výdaje z těchto rozpočtů na sport. 

Jasně a přehledně jsou zde uvedeny pouze výdaje na sportovní a tělovýchovnou činnost a 

na zájmové činnosti a rekreace. Další položka s oblastí sportu je zahrnuta ve složce Ostatní 

činnost související s kulturou a sportem. Tato položka znemožnila možnost přesného 
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vykázání výdajů směřovaných do sportu. Grafy č. 2.2 a 2.3 s výdaji státního a územních 

rozpočtů uvádím bez složky „Ostatní činnost související s kulturou a sportem“ a proto jsou 

mírně zkreslené.  

Z grafu 2.2 vyplývá, že na sportovní a tělovýchovné činnosti putuje každoročně ze  

státního rozpočtu mnohem více finančních prostředků než na zájmové činnosti a rekreaci. 

Např. v roce 2008 tvořily výdaje na sportovní a tělovýchovné činnosti přes 91% 

z celkových výdajů. V průměru za sledované období tato hodnota dosahovala 89% na 

celkových výdajích. Výdaje na zájmovou činnost a rekreaci ze státního rozpočtu se 

pohybují okolo 11%. Graf 2.3 je součástí přílohy č. 4 a uvádí výdaje na sport z územních 

rozpočtů. 

Z grafu 2.3 je na první pohled zřejmé, že převážná část výdajů z územních rozpočtů 

směřuje do oblasti sportovní a tělovýchovné činnosti a ve sledovaném období činila 

přibližně okolo 70% celkových výdajů na tuto oblast. Na zájmovou a rekreační činnost je 

v průměru vyčleněno okolo 30%, což ve srovnání s výdaji ze státního rozpočtu je zhruba 

trojnásobek. [18] 

2.12 Urbanistické normy sportovních a tělovýchovných zařízení  

 Normativ pro vybavenost sídel navrhl Sportprojekt. Jedná se o specializovaný 

podnik ČSTV pro projektování sportovních staveb. Ukazatele, které tento podnik stanovil, 

byly pouze doporučující a téměř nikdy nebyly dodrženy. V současnosti je situace v této 

oblasti velmi nepřehledná a úředníci na městských úřadech o jejich vzniku ani nevědí. 

Tento specializovaný útvar zatím existuje pouze v Praze, kde si stanovili průměrnou 

hodnotu 8 m²/obyvatele. Tento ukazatel nám sděluje, jaká je doporučená plocha v m² 

vyčleněná pro tělovýchovná zařízení na jednoho obyvatele. Ukazatel počítá i 

s doprovodnou zelení. Hodnotu, kterou má nyní stanovena Praha, byla stanovena v 

Německu už na počátku 60. let. V našich územních plánech jsou plochy určené pro STZ 

označeny tmavě žlutou barvou. Problém velikosti obce z pohledu optimálního počtu m² na 

obyvatele je řešeno za pomoci tzv. diferencovaných ukazatelů. Uplatnění je v praxi takové, 

že např. ukazatele ploch pro zařízení organizované tělovýchovy 8 m²/obyv. se 

diferencovaně rozepisuje pro obce do 1999 obyvatel na 5,7 m²/obyv. a v obci nad 100 tis. 

obyvatel je to 7,7 m²/obyv. Rozdíly mezi hodnotami diferencovaných ukazatelů jsou 

určeny pro pokrytí potřeby větších samosprávních celků (krajů). [10] 
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2.13 Český svaz tělovýchovy a sportu (ČSTV)  

Český svaz tělovýchovy a sportu je dobrovolným sdružením tělovýchovných, 

sportovních a turistických svazů s celostátní působností, sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot i jejich sdružení, jsou- li ustanovena jako občanská sdružení dle 

Zákona o sdružování občanů. Tento svaz vznikl 11. března 1990 a jeho hlavním posláním 

je podpora tělesné výchovy, sportu a turistiky. Mezi další úkoly svazu patří podpora 

sportovní reprezentace České republiky, ochrana a zastupování práv a zájmů sdružených 

subjektů a poskytování požadovaný služeb. Subjekty sdružované v Českém svazu tělesné 

výchovy a sportu si ponechávají samostatnost svého právního postavení, činnosti a 

majetku.  

K 31. prosinci 2011 sdružoval svaz ČSTV celkem 95 svazů. Z toho 72 svazů bylo 

v řádném členství a zbylých 23 v přidruženém členství. K tomuto datu bylo evidováno 

celkem 9.164 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Celkový počet registrovaných 

členů byl 1.493.046. ČSTV svým konceptem činnosti a organizační strukturou odpovídá 

evropskému standardu nevládních spolkových sportovních a tělovýchovných organizací. 

Vrcholným orgánem organizace je valná hromada, která se převážně schází jedenkrát do 

roka.  

V každém okrese a hlavním městě Praze může působit vždy pouze jedno okresní 

sdružení s udělenou licencí ČSTV. Okresní sdružení zásadně jedná pod svým jménem a na 

svoji vlastní odpovědnost, podle znění svých vlastních stanov. [14] 

2.14 SWOT analýza 

Jak tvrdí Kaňová (2009, str. 24) „SWOT analýza je technika strategické analýzy 

založené na zvažování vnitřních faktorů podniku (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů 

prostředí (příležitosti a hrozby).“ Tento nástroj se využívá zejména při hodnotovém 

managementu a tvorbě podnikové strategie, slouží k rozpoznání silných a slabých stránek 

podniku, ale také příležitostí a hrozeb.  SWOT analýza ovšem nemusí být aplikována 

pouze na podnik. Její možnosti jsou široké a v této diplomové práci bude použita na 

zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb města Břeclav.  Silné a slabé stránky 

jsou faktory, které vytvářejí či snižují vnitřní hodnotu daného subjektu, kdežto příležitosti a 

hrozby jsou faktory vnějšími a tyto faktory je velmi obtížné kontro lovat. Lze je 
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identifikovat za pomoci vhodně použitých analýz konkurence či za pomoci analýz 

ekonomických, politických, sociálních, demografických, kulturních a legislativních 

faktorů, které působí na okolí příslušného subjektu.  

Obrázek 2.5 Schéma SWOT analýzy a vysvětlivky  

 S – silné stránky W – slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

Zdroj: Kaňovská, L. Základy marketingu. Brno: VUT, 2009. 25 s. ISBN 978-80-214-3838-5. 

 

Vysvětlivky: 

SO – využít silné stránky na získání výhody,  

WO – překonat slabiny využitím příležitostí,  

SW – využít silné stránky na čelení hrozbám,  

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám. [8]  

SWOT analýzu jsem také použil v teoretické části. Podklady jsem převážně čerpal 

z rozhovoru se členem sportovní komise Mgr. Zbyňkem Chlumeckým a pozorováním. 

Získané informace jsem následně aplikoval do SWOT analýzy a zjistil jsem, kde má město 

Břeclav rezervy, co je její silnou a slabou stránkou apod.  

2.15 Společenská odpovědnost firem 

 Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) 

dobrovolně integruje ekonomické a sociální ohledy do podnikatelských činností 

jednotlivých firem a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami (stakeholdery). Do této 

skupiny stakeholderů lze zařadit osoby či skupiny uvnitř a vně okolí firmy (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, obchodní partneři apod.). Hlavním úkolem CSR je plnění 

legislativních požadavků a následně dobrovolné uplatňování odpovědného chování. 

Základním efektem je pozitivní vliv na společnost a také prospěch a konkurenční výhoda 

pro firmu. Dělí se na tři charakteristické rysy. Ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a 

ochrana životního prostředí. Další pohled bude zaměřen pouze na aktivitu sociálního 

rozvoje, které je nejpodstatnější pro oblast sportu.  
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 V sociální oblasti se odpovědnost firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a 

podpory okolní komunity. Na pracovišti a v místní komunitě se podnik snaží ovlivnit 

životní úroveň, bezpečnost, zdraví, vzdělání a kulturní rozvoj občanů. Z pohledu sportu se 

přesněji jedná o místní komunitu a v ní podporu kvality života občanů. Tato oblast je 

převážně zaměřena na podporu kultury a sportu. Existuje jasná a přímá souvislost mezi 

spokojeností okolí a zdravím (výnosným) podnikání. Většina podniků totiž tvoří nedílnou 

součást obce a aktivně se účastní lokálních aktivit. V praxi se nabízí nepřeberné množství 

aktivit, které je možno realizovat. Jedná se například o firemní dárcovství formou 

materiální či finanční pomoci, účast na místních kulturních, vzdělávacích či sportovních 

projektech, pomoc při řešení místních sociálních problémů apod. Mezi největší české firmy 

lze zařadit Českou spořitelnu, Vodafone, OKD, PwC. Mezi nejvýznamnější zahraniční 

společnosti patří Apple, IKEA, ArcelorMittal. [13] 
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3 Koncepce sportu v Břeclavi 

3.1 Město Břeclav 

 Město Břeclav se nachází v Jihomoravském kraji zhruba 50 km jihovýchodně od 

Brna a leží na řece Dyji poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je čtvrtým 

největším městem jihomoravského kraje po Brnu, Znojmu a Hodonínu. Jihomoravský kraj 

představuje statistickou jednotku NUTS3 – Jihomoravský kraj a současně také NUTS2 – 

Jižní Morava. Krajským městem Jihomoravského kraje je město Brno.  

 Jihomoravský kraj na západě sousedí s krajem Jihočeským, na severozápadě 

s krajem Vysočina, na severu pak s Pardubickým krajem, na severovýchodě 

s Olomouckým krajem a na východě s krajem Zlínským. Jižní část sousedí s rakouskou 

spolkovou zemí Dolní Rakousko (Niederösterreich) a na jihovýchodě se slovenskými kraji 

Trnavským a Trenčínským. V kraji je celkem evidováno 673 obcí, z toho 21 obcí 

s rozmíšenou působností, 34 obcí s pověřeným obecním úřadem, 49 obcí má statut města. 

Jihomoravský kraj s rozlohou 7.196 km² a zhruba 1.140.000 obyvateli je čtvrtým největším 

krajem v České republice. [19] 

 Břeclav byla založena v 1. pol. 11. století a své jméno získala  po knížeti 

Břetislavovi, který zde nechal postavit pohraniční hrad. Město se rozléhá na 77 km² a 

v současnosti zde žije zhruba 25.000 obyvatel. Město Břeclav tvoří tři místní části a to 

Břeclav, Poštorná a Charvatská Nová Ves. Do roku 2006 sem patřila i Ladná, která se 

následně osamostatnila.  Břeclaví prochází významný železniční uzel evropského významu. 

Kříží se zde železniční koridory, po kterých je vedena dálková osobní i nákladní doprava.  

V blízkém okolí se nachází např. soutok Moravy a Dyje, chráněná krajinná oblast Pálava či 

Lednicko-valtický areál, který je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO. V okolí Břeclavi se nachází také lužní lesy, které se jinde v Evropě téměř 

nevyskytují. Břeclav bývá nazývána jako „srdce Podluží“ a žije bohatým folklórním 

životem. Lidové krojové zábavy se zde konají po celé léto a jejich vrcholem jsou tradiční 

Svatováclavské slavnosti konané v Břeclavi na konci září. [22] 
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 Následující graf 3.1 znázorňuje  vývoj počtu obyvatel žijících v Břeclavi mezi lety 

2002 až 2011. 

Graf 3.1 Vývoj počtu obyvatel  

 

Zdroj: http://www.czso.cz, v lastní zpravování 
[17]

 

 

 Pokles v počtu obyvatel v roce 2006 způsobilo již zmíněné odtržení městské části 

Ladná, která se následně stala samostatnou obcí a v současnosti čítá okolo 1 200 obyvatel.  

V posledních dvou letech počet obyvatel v Břeclavi lehce vzrostl, k 31. 12. 2012 je 

evidováno 25 015 obyvatel. Pokles v období 2002 až 2006 není nikterak markantní, jedná 

se zde především o přirozený pohyb obyvatelstva v České republice.  

3.2 Zabezpečení a náplň sportu v rámci Městského úřadu Břeclav 

Sport bezpodmínečně k Břeclavi patří. Oblast sportu spadá na Městském úřadě 

v Břeclavi pod Odbor školství, kultury mládeže a sportu. Tento odbor vykonává 

přenesenou a samostatnou působnost na úseku školství, kultury, mládeže a sportu 

v rozsahu stanoveném Městskému úřadu jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností.  Výkony státní správy na úseku školství, mládeže a sportu jsou: 

 zpracovávat plány rozpisů rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro 

školy a školská zařízení v působnosti obce s rozšířenou působností,  

 předkládat krajskému úřadu rozpracované analýzy hospodaření s finančními 

prostředky ze státního rozpočtu za školy v oblasti jeho působnosti, 
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 přebírá záznamy ze školních matrik a dokumentací škol a školských zařízení 

v obvodu jeho působnosti a odevzdává je krajskému úřadu, 

 dohlíží a předává statistické výkazy o vzdělání z oblasti školství v rámci v rámci 

obvodu obce s rozšířenou působností.  

Městský úřad v Břeclavi vykonává samosprávu na úseku školství, mládeže a sportu těmito 

jednotlivými kroky: 

 vykonává funkci zřizovatele  vůči sportovnímu zařízení „Tereza“ a školským 

příspěvkovým organizacím,  

 zabezpečuje konkurzní řízení a na jeho základě předkládá návrh Radě města na 

jmenování ředitelů školských příspěvkových organizací, 

 spolupracuje se školskou a sportovní komisí zřízenou Radou města Břeclav,  

 podporuje rozvoj sportovních a zájmových organizací,  

 zpracovává a následně odevzdává orgánům města žádosti zájmových subjektů 

z oblasti sportu o dotace z rozpočtu města Břeclav,  

 zabezpečuje podklady pro určení výše úhrady neinvestičních nákladů na žáky 

jiných obcí, 

 zajišťuje pro orgány města návrh stanovení výše příjmů a výdajů všech 

příspěvkových organizací, vůči kterým vykonává funkci zřizovatele,  

 dohlíží na kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací do oblasti sportu. [21] 

Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sportu se předkládají 

prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu. Poskytování této finanční podpory se 

řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi, které schválili 

zastupitelé města.  

 Pro podporu a rozvoj sportu v Břeclavi je důležitá nejen samotná existence Odboru 

školství, kultury, mládeže a sportu (dále jen ŠKMS), ale také jejich personální stránka. 

Tabulka 3.1 porovnává celkový počet pracovníků Městského úřadu Břeclav s počtem 

zaměstnanců v odboru školství, kultury, mládeže a sportu v letech 2006 -2011. Tato 

tabulka s přesnými údaji je obsažena jako příloha č. 5. Z uvedených hodnot v tabulce je 

patrné, že ačkoliv ubývá počtu zaměstnanců na Městském úřadě v Břeclavi, tak Odbor 

ŠKMS si stále drží stabilní počet pěti úředníků. Z toho vyplývá, že pro město Břeclav je 

tento odbor velmi důležitý. Přeci jenom je odbor velmi rozsáhlý a snižování počtu 
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zaměstnanců odboru by mohlo způsobit problémový chod jednotlivých oblastí sportu, 

školství a kultury. 

Výdaje odboru školství, kultury, mládeže a sportu za sledované období 2006 – 2011 

jsou znázorněny v tabulce 4.2. 

Tabulka č. 3.2 Výdaje odboru školství, kultury, mládeže a sportu (v tis. Kč)  

Výdaje  
2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 24 131,4 30,98 25 633,5 30,23 32 203,5 31,63 

Kultura 17 104,9 21,96 19 538,8 23,04 26 915,8 26,43 

Školství 36 656,4 47,06 36 777,2 43,37 39 676,9 38,97 

Cestovní ruch 0,0 0,00 2 516,6 2,97 2 595,8 2,55 

Ostatní 0,0 0,00 326,8 0,39 427,9 0,42 

Celkem 77 892,7 100 84 792,9 100 101 819,9 100 

 

Výdaje  
2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 32 124,2 29,79 41 036,0 30,00 25 981,6 28,35 

Kultura 26 168,9 24,27 35 841,8 26,20 18 151,2 19,81 

Školství 41 138,0 38,15 41 350,0 30,23 44 503,2 48,57 

Cestovní ruch 7 544,9 7,00 18 186,4 13,30 2 878,7 3,14 

Ostatní 857,5 0,80 367,0 0,27 116,8 0,13 

Celkem 107 833,5 100 136 781,2 100 91 631,5 100 

Zdroj: upraveno dle závěrečných účtů MÚ Břeclav  

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší objem finančních prostředků odboru 

školství, kultury, mládeže a sportu je směřován do oblasti školství. Na školství je 

v průměru vynakládáno okolo 40 % celkových výdajů příslušného odboru. Druhou největší 

položkou je oblast sportu. Tato položka zahrnuje výdaje na provoz sportovních zařízení 

v majetku obce, podporu sportovních oddílů ve formě dotace, zájmové činnosti 

sportovních a neziskových organizací v oblasti rekreace, sportu apod. V letech 2006 až 

2011 bylo vynakládáno v průměru okolo 30 % z celkových výdajů odboru školství, 

kultury, mládeže a sportu. V posledním sledovaném období je vidět mírný pokles v oblasti 

sportu. Tento pokles je především dán tím, že město od tohoto roku finančně podporuje 

pouze mládež v jednotlivých sportovních oddílech. Mezi další významnou položku lze 

zařadit oblast kultury, která ve sledovaném období dosahuje velmi vysokých hodnot, a 

z toho vyplívá, že se Břeclav v posledních letech také zaměřila na rozvoj kultury na svém 
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území. Posledními položkami ve výdajích odboru školství, kultury, mládeže a sportu jsou 

oblast cestovního ruchu a ostatní. Položka ostatní zahrnuje mezinárodní spolupráci, správní 

poplatky apod. Pro lepší přehlednost je uveden graf 3.2, který znázorňuje podíl výdajů na 

sport k celkovým výdajům odboru školství, kultury, mládeže a sportu.  

Graf 3.2 Podíl výdajů na sport k celkovým výdajům Odboru ŠKMS (v tis. Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů MÚ Břeclav  

 

 Příjmy odboru školství, kultury, mládeže a spotu za sledovnané období 2006 – 2011 

jsou zachyceny v tabulce 3.3, která je součástí přílohy č. 6. Pro lepší přehled jsem do 

jednotlivých složek zařadil pouze příjmy plynoucí z daného sektoru. Ve složce ostatní jsou 

pak zařazeny investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a kraje. Ve sledované 

období se příjmy odboru ŠKMS pohybovaly přibližně ve stejném intervalu, jen v roce 

2011 byl větší nárůst způsobený získáním dotace ze státního rozpočtu na rekonstrukci 

městské knihovny. Tato dotace činila přes 6 mil. Kč. Příjmy ze sportu se pohybují 

v průměru okolo 21%. Největší příjem finančních prostředků plyne z pronájmů movitých a 

nemovitých sportovních věcí a zařízení v majetku obce (krytý bazén, letní koupaliště). Ve 

složce kultura jsou zařazeny příjmy z pronájmu městského kina a muzea. U cestovního 

ruchu jsou největšími položkami příjmy z poskytování a prodeje výrobků a služeb 

turistického informačního centra. Všechny tyto finanční částky vychází ze závěrečných 

účtů města za příslušné období.  
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3.2 Financování sportu městem Břeclav 

 Město Břeclav financuje oblast sportu na svém území samostatně, tzn., že 

nekooperuje s žádnou jinou obcí v blízkosti, jak v pořádání sportovních, tak i převážné 

části kulturních akcí.  

 Po prozkoumání závěrečných účtů města Břeclav v letech 2006 až 2011 je pro lepší 

přehled uvedena struktura tohoto výkazu v oblasti sportu. Položky zabývající se sportem 

jsou zahrnuty v paragrafu §34 Tělovýchova a zájmová činnost, který se dále dělí na §341 

Tělovýchova a §342 Zájmová činnost a rekreace. Oba paragrafy se dále dělí na §3412 a 

§3419, resp. §3421 a §3429. Toto je základní struktura, podle které je možné se lépe 

orientovat a hledat tok finančních prostředků propojených s oblastí sportu v územních 

rozpočtech. 

 V závěrečných účtech města se nachází tyto nedaněné příjmy spojené s oblastí 

sportu a to položky týkající se §341 Tělovýchova, přesněji §3412 Sportovní zařízen 

v majetku obce a §3419 Ostatní tělovýchovná činnost.  Finanční prostředky pod složkou 

§3419 jsou z vratek nevyčerpaných dotací poskytovaných obcí v předešlých letech. Kromě 

§341 do této skupiny patří i položky §342 Zájmová činnost a rekreace, konkrétně §3421 

Využití volného času dětí a mládeže a §3429 Ostatní zájmové činnosti a rekreace. Jediným 

daněným příjmem spojeným s oblastí sportu je položka 1351 Odvod výtěžku 

z provozování loterií. Tyto finanční prostředky musí být dle zákona 202/1990 Sb. o 

loteriích a jiných podobných hrách využity na veřejně prospěšné účely. Město Břeclav 

takto získané finanční prostředky využívá pro odbor školství, kultury, mládeže a sportu.  

Kapitálové příjmy Břeclavi spojené se sportovní činností vyplývají z darovacích 

smluv na přesně stanovené projekty, kterými jsou např. dětská hříště, cyklostezky apod. 

Tyto finanční prostředky jsou evidovány pod §3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 

Další položku, kterou lze zařadit do příjmů v obecních rozpočtech jsou přijaté dotace, 

jejichž názvosloví bylo změněno v roce 2007 na přijaté transfery, které máme investiční a 

neinvestiční. Ve sledovaném období Břeclav nevykazovala v závěrečných účtech žádné 

investiční transfery do oblasti sportu, uvádí zde pouze neinvestiční transfery, které jsou 

zastoupeny položkami 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů, 4122 

Neinvestiční přijaté dotace od krajů, 4129 Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní 

úrovně. V některých letech se vyskytují finanční prostředky pod výše zmíněnými 

položkami a naopak v jiném roce zase nedošlo k žádným investičním či neinvestičním 



 

 

40 

 

dotacím daného charakteru do oblasti sportu. Největší přijatá částka ve sledovaném období 

byla v roce 2011 z kraje, která směřovala na podporu „Memoriálu Ivana Hlinky“ a to 

částkou 488 tis. Kč. Memoriál Ivany Hlinky je spíše znám ve světě pod názvem Světový 

pohár juniorů do 18 let a koná se v Břeclavi od roku 2002. Každoročně získává Břeclav 

největší příjmy z pronájmu sportovních zařízení, kterých je vlastníkem a pronajímá je 

soukromým subjektům. Zde se jedná především o zimní stadion, krytý bazén, letní 

koupaliště a fotbalový stadion. 

Výdaje jsou zastoupeny položkami §3412 Sportovní zařízení v majetku obce, 

§3419 Podpora sportovních oddílů, §3421 Využití volného času dětí a mládeže a také 

§3429 Zájmová činnost, rekreace, sport. Pro lepší přehlednost výdajů vynaložených na 

sport je uveden graf 3.3. 

 
Graf č. 3.3 Výdaje vynaložené na sport v letech 2006 až 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování dle závěrečných účtů MÚ Břeclav  

 

Jak je na první pohled z grafu patrné, městu každoročně vzrůstaly výdaje na 

sportovní zařízení v majetku obce (zimní stadion, fotbalový stadion, krytý bazén,  letní 

koupaliště), zde se jedná především o podporu na provoz a údržbu sportovišť. Rozdíl 

výdajů v roce 2006 a 2011 vzrostl téměř o 70%. Podpora sportovních oddílů měla také 

rostoucí trend, ale v roce 2011 s novým zastupitelstvem přišla změna. Od tohoto roku 

v Břeclavi putují finanční prostředky z obecního rozpočtu pouze na podporu mládeže v 

jednotlivých sportovních oddílech. Podmínky pro získání finanční podpory se zpřísnily a 

také toto zpřísnění vede k šetření obecního rozpočtu. Výdaje na využití volného času dětí a 
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mládeže se stabilně pohybovalo v průměru okolo 2,5 mil. Kč., kromě roku 2007, kdy tato 

částka přesáhla jen lehce 850 tis. Kč. Zájmová činnost, rekreace a sport mají ve 

sledovaném období také stabilní trend, jen v roce 2011 se hodnota výdajů pohybovala 

výrazně pod průměrem. Tento pokles je dán také rozhodnutím zastupitelstva podporovat 

pouze mládež z rozpočtu města Břeclavi. Na tělovýchovnou činnost stabilně připadne 

lehce přes 60% celkových výdajů na sport. Město Břeclav nejvíce dotacemi podporuje 

fotbalový a hokejový oddíl, jedná se zde především o finanční podporu na provoz a údržbu 

sportovišť.   

Nejvýznamnější investicí ve sledovaném období byla v roce 2010 revitalizace 

sportovního areálu ZŠ Slovácká, kdy město Břeclav přispělo do projektu z rozpočtu zhruba 

20 mil. Kč. Na této základní škole se nachází sportovní třídy, které mají více hodin tělesné 

výchovy než v ostatních třídách. Sportovní areál mohou za poplatek využívat sportovní 

oddíly či široká veřejnost. K dispozici zde je fotbalové hřiště s přírodním povrchem, dvě 

víceúčelové hřiště s tvrdým povrchem (tenis, volejbal, basketbal, házená a florbal). Další 

větší investice proběhly v letech 2009 a 2011, kdy se v centru Břeclavi postupně budovaly 

dvě nové cyklostezky, které byly hrazeny z rozpočtu obce. Nachází se na místech, kde je 

velmi frekventovaná doprava a právě tyto cyklostezky zde usnadňují cyklistům pohyb po 

centru Břeclavi. Jejich celková délka činí něco málo přes dva kilometry.  

3.3 Podíl sportu na celkovém rozpočtu Břeclavi 

 Ve sledovaném období měl rozpočet města téměř vždy rostoucí charakter. Zlom 

nastal, jak již bylo zmíněno, s příchodem nového zastupitelstva v Břeclavi a následným 

zpřísněním podmínek podpory sportovních oddílů v obci a šetřením obecního rozpočtu. 

Např. v roce 2011 byl rozpočet města snížen o více jak 270 mil. Kč než předcházející rok. 

Na druhou stranu je potřeba říci, že město Břeclav ve sledovaném období (2006 – 2011) 

dosáhlo kladného výsledku hospodaření ve výši 74 mil. Kč. Tabulka 3.4 znázorňuje podíl 

sportu k celkovému rozpočtu města Břeclavi.  
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Tabulka 3.4 Podíl sportu k celkovému rozpočtu Břeclavi (v tis. Kč)  

  

2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

rozpočet města 626 512 100 498 880 100 601 475 100 

sportu 24 131,4 3,85 25 633,5 5,14 32 203,5 5,35 

 

  

2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % 

rozpočet města 702 036 100 782 840 100 503 924 100 

sportu 32 124,2 4,58 41 036,0 5,24 25 981,6 5,16 

Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů MÚ Břeclav  

 

 Z tabulky vyplývá, že sport má své stabilní místo v rozpočtu města a každoročně se 

výdaje na sport pohybují okolo 5% z celkového rozpočtu Břeclavi. Je to dáno i širokou 

základnou sportovních odvětví, která se v Břeclavi nachází. Výdaje na odbor školství, 

kultury, mládeže a sportu se průměrně pohybují kolem 16% z celkového rozpočtu města, 

čímž se řadí k jedněm z nejvíce podporovaných odborům z obecního rozpočtu.  

 Příjmy z loterijních a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb. dává město 

Břeclav na podporu sportu a kultury. Tyto příjmy dosahovaly za rok 2012 okolo 18 mil. 

Kč. Za rok 2013 město plánuje získat z hazardu až 18,5 mil. Kč. Město vytvořilo tři 

základní pilíře, na které se zaměřuje v oblasti sportu. Finanční prostředky tedy putují na 

činnosti sportovních oddílů, výpomoc při úhradě nájemného a na jednorázové sportovní 

akce. Další možností příjmu do sportu jsou výherní automaty. V roce 2010 Břeclav získala 

okolo 5 mil. Kč. Od novely zákona se částka navýšila několikanásobně. Podle odhadů se 

může částka v roce 2013 pohybovat okolo 30 mil. Kč. Zastupitelé města se ale rozhodly, že 

do roku 2014 chtějí úplně zrušit provozovny s výherními automaty a tím přijít o vysoké 

finanční prostředky. Vedení města se tak muselo rozhodnout mezi ekonomickým přínosem 

z heren či bezpečností a sociální situací v obci. Při rozhodování zastupitelstva byly 

hlavními aspekty bezpečnost, snížení kriminality, kvalita života a neúměrný růst sociálních 

výdajů. Od roku 2012 město nepovoluje na svém území provoz žádných nových 

provozoven s výherními automaty a pouze čeká, až vyprší lhůta provozovatelům, kteří 

dostali svá povolení v minulosti. 
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3.4 Rozdělování finančních prostředků jednotlivým sportovním oddílům 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, podpora sportu (dle zákona č. 115/2001 Sb. o 

podpoře sportu) patří mezi povinnosti obce. Město Břeclav se nejen podílí na financování 

sportu a sportovních zařízení, ale také koordinuje činnosti sportovních subjektů ve 

prospěch obce. Dále také dohlíží na efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Břeclav si 

klade za cíl umožnit svým občanům provozovat sport ve všech formách, jelikož si 

uvědomuje jeho nezastupitelnou úlohu v životě všech obyvatel, zejména pak dětí a 

mládeže. Kvůli tomu byla zřízena sportovní komise, jejíž náplní je realizace sportovní 

politiky ve městě. Je to jeden z hlavních poradních orgánů Rady města v oblasti sportu. 

 Sportovní subjekty žádají o finanční podporu (dotaci) na odboru školství, kultury, 

mládeže a sportu. Poskytování finanční podpory se řídí platnými Zásadami o poskytování 

dotací z rozpočtu města Břeclavi schváleným zastupitelstvem města v roce 2009 a lze je 

poskytnout jak fyzickým tak i právnickým osobám v oblasti sportu. Žádosti posuzuje 

sportovní komise Rady města Břeclavi, která následně dává svá doporučení zastupitelstvu 

města.  Platné dokumenty, které jsou důležité pro vyřízení žádosti o poskytnutí veřejných 

dotací včetně platných Zásad o poskytnutí datací z rozpočtu města Břeclavi, žádosti o 

poskytnutí dotace či smlouvy o poskytnutí dotace jsou uvedeny na internetových stránkách 

Městského úřadu Břeclav, resp. v informačních dokumentech odboru ŠKMS.  Dalším 

důležitým podkladem je nově vytvořená tabulka bodovaných požadavků, podle které 

sportovní komise Rady města Břeclavi schvaluje či zmítá doporučení o poskytnutí finanční 

podpory jednotlivým sportovním oddílům. Tabulku bodovaných požadavků uvádím jako 

přílohu č. 7. [26] 

 Finanční podpora pro sportovní oddíly se poskytuje na základě řádně uzavřené 

písemné smlouvy o poskytnutí dotace a v příslušném termínu je bezhotovostním převodem 

odeslána na účet žadatele. Částky zpravidla bývají rozděleny na dvě poloviny a zasílány ve 

dvou splátkách na účet příjemce. Dotace nejsou převoditelné na jakýkoliv jiný subjekt a 

není možné z něj financovat činnost jiného sportovního či nesportovního subjektu. Přijaté 

dotace musí být přesně využity na účel, kvůli kterému byly získány. Jestliže nebyla využitá 

celá částka dotace, musí žadatel nevyčerpanou část dotace vrátit. Všechny tyto finanční 

operace musí být doloženy příslušnými doklady a řádně vedeny v účetní knize. Na 

poskytování dotací není ze zákona žádný právní nárok a důvody zamítnutí žádostí se 

žadatelům nesdělují. 
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 Z rozpočtu města Břeclavi jsou v současnosti poskytovány dotace na účelové 

prostředky, energie (energie, teplo, voda) a na provoz celkem 31 sportovním oddílům.  

Tabulka 3.5, která je součástí přílohy č. 8 uvádí přehled čerpání dotací z rozpočtu města 

Břeclavi na podporu a rozvoj sportovních oddílů ve sledovaném období. 

 Největší finanční prostředky z rozpočtu města na podporu sportu putují do oddílu 

ledního hokeje. V roce 2010 činily dotace necelých 9 mil. Kč. Nejnákladnější je údržba 

ledové plochy. Od roku 2011 výrazně klesly dotace, jelikož město od tohoto roku směřuje 

dotace pouze na činnost mládeže a to ve všech sportovních odvětvích. Druhým nejvíce 

podporovaným sportem je místní fotbalový klub MSK Břeclav. Každoroční dotace se 

pohybovaly okolo 3,5 mil. Kč a v roce 2011 směřovalo z rozpočtu Břeclavi na podporu 

mládeže 2 mil. Kč. TJ Lokomotiva Břeclav dostávala na provoz 1 mil. Kč, v současnosti je 

to 800 tis. Kč. Tato finanční částka slouží na provoz tělovýchovné jednoty, je to nezisková 

organizace, a na údržbu sportovišť, která jsou součástí tohoto areálu. Některé sportovní 

oddíly dostávají dotace pravidelně, převážně se jedná o ty kluby, které mají nejvyšší 

členskou základnu z pohledu mládeže, jiné sportovní oddíly získávaly dotace, ale 

v současnosti jsou bez dotace, jelikož nemají vůbec či jen minimální počet mládežnické 

kategorie. Sportovní kluby jako např. judo, hokejbal či nohejbal v Břeclavi zanikly, kvůli 

nízkému počtu zájemců o tyto sporty. Nejbližší hokejbalový oddíl se nachází v Hodoníně a 

nohejbalový klub v Hustopečích či Brně. Z pohledu celkových financí je vidět, že město 

Břeclav každoročně podporovalo sportovní kluby. Celkové finanční částky rostly až do 

zmiňovaného roku 2010. Od následujícího roku směřovaly dotace výhradně na podporu a 

rozvoj mládeže v jednotlivých oddílech. Nelze opomenout, že se z rozpočtu také financuje 

mezinárodní turnaj ledních hokejistů do 18 let, v České republice známy spíše pod názvem 

„ Memoriál Ivana Hlinky“. V průměru město na tuto sportovní akci přispívá 350 tis. Kč.  

 Břeclav samozřejmě podporuje i individuální sportovce na nejvyšší výkonnostní 

úrovni. Převážně se jedná o jednorázovou finanční podporu při účastni na vrcholných 

akcích typu Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Zde lze uvést např. krasobruslařku 

Lucii Myslivečkovou, brokovou střelkyni Lucii Rylichovou, kulturistu Milana Obořila či 

veslaře Martina Mikýska. 
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3.4.1 Sportovní komise Rady města Břeclavi 

 Rada města Břeclavi v souladu se svou působností a pravomocí podle zákona č. 

128/2008 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zřídila Sportovní komisy Rady města 

Břeclavi jako svůj poradní orgán. Rada města Břeclavi vymezuje Sportovní komisi okruh 

úkolů v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. Mezi hlavní úkoly 

Sportovní komise patří spolupráce při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu, 

spolupráce při vytváření dotačních programů ve sportu, motivace sportovních oddílů o 

získávání dotací z jiných zdrojů než obecního rozpočtu, předkládá návrhy a připomínky při 

přípravě investičních akcí v oblasti sportu, spolupracuje s odborem školství, kultury, 

mládeže a sportu při každoročním vyhlašování ankety o nejlepší sportovce města Břeclavi,  

koordinuje pořádání sportovních akcí apod. Současná 14ti členná komise byla založena 

v roce 2010. Nové zastupitelstvo si vždy volí svoji sportovní komisi. 

Shrnutí 

 Břeclav se značně snaží podporovat oblast sportu na svém území. Tento fakt 

dokazují i výdaje, které zastupitelé města každoročně vynakládají z rozpočtu města na 

sport. Pozitivní je i fakt, že finance získané z hazardu putují do oblasti sportu ve velké 

míře. Další nemalé finanční prostředky do sportu je možné získat z výherních automatů, 

ale jak již bylo zmíněno, zastupitelé města dávají přednost bezpečnosti v ulicích města a 

snaží se co nejrychleji ukončit působení těchto poskytovatelů. Při rozdělování dotací 

jednotlivým sportovním oddílů vypomáhá „Sportovní komise“ jakožto poradní orgán.  

Tyto dotace jsou od roku 2011 poskytovány pouze na podporu a rozvoj mládeže 

v jednotlivých sportovních klubech.  

3.5 Sportoviště v jednotlivých městských částech Břeclavi 

 Jak již bylo zmíněno, Břeclav je rozdělena na tři městské části (Břeclav, Poštorná, 

Charvatská Nová Ves), ve kterých se nachází široká škála sportovních areálů. Tyto 

sportovní areály jsou využívány sportovními oddíly, samotnými obyvateli Břeclavi, ale i 

obyvateli nedalekých obcí.  
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Městská část Břeclav 

 Mezi největší sportovní areály této části města bezpochyby patří TJ Lokomotiva 

Břeclav, kde svou základnu má v současnosti 9 sportovních oddílů. Dále se zde nachází 

hokejový stadion, fotbalový stadion, tenisové kurty, volejbalové kurty, veslařský areál, 

letní koupaliště, krytý bazén, hřiště na rugby a veřejné vnitrostátní letiště.  

Městská část Poštorná 

 V této městské části se nachází sportovní areál MSK Břeclav, kde jsou dvě 

fotbalová hřiště, volejbalové kurty, hala na stolní tenis a squash, tenisová hala a areál 

jezdeckého klubu.  

Městská část Charvatská Nová Ves 

 V poslední městské části města Břeclav je vybudováno jedno fotbalové hřiště a 

víceúčelová sportovní hala.  

 Český statistický úřad na svých stránkách uvádí, že k 31.11 2011 bylo evidováno 

na území Břeclavi 33 sportovních zařízení, z toho největší počet, tělocvičen, celkem 16 

včetně školních.  

3.6 Využití sportovních zařízení  v Břeclavi 

 Výše zájmu se o jednotlivé druhy sportu i jednotlivá sportoviště značně liší. Je to 

dáno zejména popularitou daného sportovního odvětví. Existují i rozdíly v ochotě 

sportovních oddílů poskytovat (i za úplatu) svoje sportoviště a sportovní zařízení 

neorganizované veřejnosti. Jednou z možností, jak rozšířit možnosti pro sportování, je i 

výhodnější organizace ve využívání stávajících sportovních zařízení v Břeclavi. 

Městská část Břeclav 

 Velmi intenzivně je využívána multifunkční hala TJ Lokomotiva Břeclav, kde se 

nachází velká tělocvična, posilovna, squashové kurty, kuželky, horolezecká stěna, spinning 

a nejrůznější formy kondičních cvičení. V tělocvičně pravidelně trénují a odehrávají svá 

sportovní utkání volejbalisté, basketbalisté, florbalisté a badmintonisté. Venkovní areál 

tělovýchovné jednoty nabízí fotbalové hřiště a atletický ovál, kde provozují své tréninkové 

jednotky místní atletický a fotbalový oddíl, dále se ve venkovním areálu nachází 
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basketbalové hřiště, kurty na plážový volejbal a hřiště na malou kopanou. Vedle tohoto 

velkého areálu je vybudováno letní koupaliště s jedním velkým 50m bazénem a dvěma 

dětskými bazénky. Za letním koupalištěm je umístěn krytý bazén, který disponuje jedním 

25m bazénem a jedním dětským bazénkem. Důležitým sportovním zařízením městské části 

je i víceúčelový zimní stadion, kromě ledního hokeje a krasobruslení se na stadionu 

v letních měsících hraje in- line hokej a pořádávají se zde nejrůznější sportovní a kulturní 

akce. Dále se v této části nachází fotbalový stadion, který má dvě hrací plochy a využívají 

je mladí nadějní fotbalisté městského fotbalového klubu. Na břehu řeky Dyje je vybudován 

veslařský areál, vedle tohoto areálu se nachází čtyři antuková hřiště. Dva kurty jsou 

tenisové a dva volejbalové. Tenisová hala s tvrdým povrchem leží nedaleko těchto kurtů. 

Na druhém břehu řeky Dyje se nachází hřiště na rugby. Toto hříště je víceúčelové a slouží 

také široké veřejnosti pro nejrůznější sportovní aktivity. Nedaleko tohoto areálu je 

vybudováno středisko volného času, kde sídlí taneční klub, střelecký klub a klub zdravého 

pohybu (nordic walking, jogging).  Na okraji městské části Břeclav se nachází veřejné 

vnitrostátní letiště, kde má své sídlo břeclavský aeroklub. 

Městská část Poštorná 

 V této městské části se nachází fotbalový stadion, kde svá sportovní utkání 

odehrávají dospělí fotbalisté městského fotbalového klubu. V areálu fotbalového stadionu 

je vybudováno jedno travnaté fotbalové hřiště a jedno hřiště s umělou trávou III. generace, 

venkovní volejbalové kurty a hala stolního tenisu a šachů. Vedle tohoto sportovního areálu 

je squashové centrum, které také nabízí širokou škálu kondičních cvičení. Dalším 

sportovním areálem v této části je sportovně-relaxační centrum, které nachází tenisové 

kurty, jak s pevným, tak i antukovým povrchem. Provoz je zde rozdělen na letní a zimní 

sezónu, v letní sezóně se hraje na odkrytých dvorcích, a v zimní sezóně jsou tenisové 

dvorce překryty přetlakovou halou Techtex. Součástí sportovního centra je posilovna a 

tělocvična pro kondiční cvičení. Nelze opomenout ani jezdecký areál, který leží 

v nejjižnější části této městské části. Jsou zde dva větší výběhy a velká venkovní jízdárna.  

Městská část Charvatská Nová Ves 

 V poslední městské části se vybudována víceúčelová sportovní hala, která slouží 

pro sportovní oddíly moderní gymnastiky, karate a volejbalu. Hala je součástí ZŠ Kpt. 

Nálepky. Dále se zde nachází fotbalový stadion, který využívá místní fotbalový oddíl TJ 

Charvatská Nová Ves. 
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3.6.1 Ohrožená sportoviště 

 V Břeclavi jsou tři sportoviště, která se nachází v záplavovém území, jelikož jsou 

situovány hned vedle břehu řeky Dyje. Jedná se o fotbalový stadion, který leží v městské 

části Poštorná, dále pak veslařský areál a tenisové kurty, které spolu přímo sousedí a 

nachází se v městské části Břeclav také na břehu řeky. Posledním sportovištěm, které je 

takto ohroženo, je hřiště na rugby (víceúčelové sportoviště), které ležící na protějším břehu 

od veslařského areálu. Jinak se v Břeclavi nenachází žádné sportoviště, které by v 

současnosti bylo ohroženo liniovými stavbami či vlastnickými vztahy (vlastní záměry 

majitelů, vysoké finanční požadavky, změny ve využití sportoviště apod.) V těchto 

záplavových oblastech se nevyplatí plánovat jakýkoliv rozvoj v oblasti sportu. Z tohoto 

pohledu jsou přípustné pouze rekonstrukce stávajících sportovišť a to takovým způsobem, 

aby nemohlo dojít k významnému znehodnocení stávajícího majetku při případných 

záplavách.  

3.6.2 Informovanost veřejnosti o sportovní činnosti 

 Intenzitu využití sportovních zařízení v obcích určuje i dostupnost a dostatek 

informací o poskytovaných sportech, vybavenosti a volnému vstupu pro veřejnost 

v jednotlivých sportovních zařízeních. Občanům Břeclavi chybí informace o tom, zdali je 

zařízení využíváno pouze pro tělovýchovné jednoty či sportovní kluby anebo je otevřené i 

pro širokou veřejnost. Velkou nabídku možností v tomto směru nabízí internet nebo zřízení 

speciálního informačního střediska pro oblast sportu v Břeclavi. 

 Prostřednictvím webových stránek města Břeclav je možné zřídit portál, který by 

poskytoval nejdůležitější informace o možnostech sportovního vyžití přímo ve městě či 

nedalekém okolí. Rozčlenění sportovního vyžití podle sportovních odvětví či sportovních 

zařízení, umožní zájemcům nalezení rychlých a přehledných informací, včetně kontaktních 

údajů na jednotlivá sportovní zařízení a nabízené aktivity.  

 Sportovní informační centrum (SIC) je možnost, jak široce informovat veřejnost o 

sportovním dění a vyžití ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Hlavní 

náplní centra by bylo zajišťovat aktuální informace o možnost i aktivního sportování 

v Břeclavi, o akcích pro neorganizované děti a mládež, o akcích pro neorganizovanou 

veřejnost či zdravotně postižené sportovce. Dále také přehled nabídek kurzů a seminářů 
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pro zvyšování kvalifikace sportovních lektorů, organizátorů sportovních akcí apod. Dalším 

úkolem by bylo všechny tyto informace publikovat na příslušném portále města Břeclavi. 

Mezi doplňkové služby je možné zařadit koordinaci spolupráce mezi jednotlivými 

tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby či propagace aktivně tráveného volného 

času a zdravého způsobu života.  

Shrnutí 

 Z hlediska struktury a rozmístění sportovních zařízení nejsou shledány výrazné 

nedostatky.  Největší plochu se sportovišti má městská část Břeclav, je to dáno také tím, že 

tato část je nejpočetnější a nachází se v centru obce. Jako pozitivní je fakt, že v každé 

městské části se nachází alespoň dvě sportoviště, kde mohou občané provozovat své 

volnočasové aktivity. Všechna sportoviště jsou velmi dobře dostupná.  

 Na základě zjištěných informací lze vyvodit, že ve využitelnosti jednotlivých 

sportovních zařízení jsou značné rezervy. Nelze jednoznačně zdůvodnit, proč nedochází 

k plnému využívání sportovních zařízení ve městě Břeclavi. Využitelnost sportovních 

zařízení ovlivňuje charakter sportovní činnosti, velikost členské základny sportovních 

organizací, poloha, přístup pro širokou veřejnost či kvalita sportovního nářadí a náčiní. 

Obecně lze ale říci, že nejvíce jsou v Břeclavi využívány tělocvičny. Jedním z kroků, které 

mohou směřovat ke zlepšení využitelnosti sportovních zařízení je spolupráce se 

sportovními organizacemi a školami. Nejméně jsou využívány sportovní plochy pro 

specializované druhy sportů.  

 Zřízení sportovního informačního centra bude finančně náročné zejména na 

rozpočet města Břeclavi, ale vybudování funkčního informačního systému umožní 

dostupnost informací pro širokou veřejnost a tím i zvýšení počtů zájemců o aktivní trávení 

volného času a zdravého způsobu života.  

3.7 Urbanistické ukazatele organizované dobrovolné tělesné výchovy a sportu  

 Jelikož na Městském úřadě v Břeclavi nemají údaje o průměrné ploše sportovních a 

tělovýchovných zařízení na jednoho obyvatele, byl proveden výpočet v  diplomové práci. 

 Základním a také jediným podkladem k výpočtu toho ukazatele byl územní plán 

města Břeclav, který byl poskytnut Městským úřadem v Břeclavi. V územním plánu jsou 
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plochy pro sportovní a rekreační vyžití vyznačeny „základní žlutou“ barvou. Tato žlutě 

vyšrafovaná plocha je označená dvěma způsoby. Buď O s – plochy pro sportovní zařízení 

nebo Osk – plochy pro sportovní zařízení s možností koupání. Do oblasti sportu a rekreace 

v územním plánu patří ještě jedna složka a tou je Zr – plochy soustředěné k rekreačnímu 

zájmu. Touto plochou jsou myšleny převážně zahrádky a prostory pro volný pohyb občanů 

v přírodě. Kvůli velmi zkresleným údajům, je tato poslední položka vynechána a ve 

výpočtech, a zahrnuty jsou pouze plochy pro sportovní zařízení (Os) a plochy pro sportovní 

zařízení s možností koupání (Osk). V územním plánu jsou vyznačeny dvě žluté barvy. První 

„základní žlutá“ barva jsou, jak již bylo zmíněno, plochy pro sportovní a rekreační vyžití a 

druhá „signální žlutá“ barva, kterou jsou vyznačeny občanská vybavení. Při výpočtech je 

důležité tyto dvě barvy nezaměnit. V oblasti pro sport a rekreace je nepřípustné, aby se 

nacházely objekty výroby, benzinová čerpadla, činnosti zhoršující kvalitu prostředí apod.  

 Uzemní plán města Břeclav je v měřítku 1:5000 a nachází se jako příloha č. 17. Při 

důkladném měření bylo naměřeno 124,15 cm2 plochy pro sportovní a rekreační vyžití, což 

odpovídá ve skutečnosti podle měřítka 310 375 m2. Dle údajů z Českého statistického 

úřadu žije v Břeclavi 25 015 obyvatel. Tento poslední platný údaj je k 31. 12. 2012. Takže 

z naměřené hodnoty a počtu obyvatel žijících v Břeclavi vyplývá, že na jednoho obyvatele 

připadá v průměru okolo 12,4 m2. Ovšem tato naměřená hodnota může být lehce zkreslená, 

neboť měření v územním plánu je velmi obtížné. Jednotlivé sportovní a rekreační plochy 

nemají pravidelné obrazce a tím se ztěžuje jejich přesný výpočet.  

 Tato naměřená hodnota se zdá být poměrně vysoká, srovnáme- li naměřenou 

hodnotou v Uherském Hradišti, kde připadá průměrně na jednoho obyvatele okolo 9 m2. 

Ale při důkladném zkoumání je vidět, že tato hodnota je reálná. V Břeclavi se nachází 6 

fotbalových hřišť, hřiště na rugby, zimní stadion, velký sportovní areál TJ Lokomotivy 

Břeclav a letního koupaliště, krytý bazén apod. Všechny sportoviště nacházející se 

v Břeclavi byla popsána v kapitole využití sportovišť v Břeclavi. Tabulka 3.6 zobrazuje 

urbanistické ukazatele pro dobrovolnou tělesnou výchovu a sport.  
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Tabulka 3.6 Urbanistické ukazatele pro dobrovolnou tělesnou výchovu a sport  

Typ zařízení m2/obyv. 

Stadióny a hřiště 7,174 

Tělocvičny a sportovní haly 0,339 

Otevřené bazény 1,524 

Krytý bazén 0,088 

Ostatní 3,283 

Celkem 12,408 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Z tabulky vyplývá, že největších hodnot v přepočtu na m2/obyv. zaujímají stadiony 

a hřiště. Ve městě se nachází tři fotbalové a jeden hokejový stadion, dále pak hříště na 

tenis, volejbal apod. Když se vezme v potaz velkost jednoho hřiště, pak tyto hodnoty 

rostou velmi rychle. Kopaná má v Břeclavi velkou tradici hlavně díky nejznámějšímu 

klubu na okrese a druhému v Jihomoravském kraji, kterým byl FC TATRAN Poštorná. 

V duchu tradice fotbalového klubu je kopaná jedním z nejpopulárnějších sportovních 

odvětví na Břeclavsku.  Druhou největší hodnotu dosahuje položka ostatní, do které jsou 

zařazeny sportoviště, jako jsou veslařský areál, střelecký areál, jízdárna apod. Díky své 

velké rozloze dosahuje i letní koupaliště v Břeclavi značné hodnoty v přepočtu na m2/obyv. 

Dalšími v pořadí jsou tělocvičny a sportovní haly, kterých je postaveno v Břeclavi celkem 

šest a v neposlední řadě nelze opomenout ani krytý bazén. 

 Při výpočtu ukazatelů pro dobrovolnou tělesnou výchovu a sport byly zkoumány i 

parky. Parky jako takové mají plnit funkci estetickou a relaxační. Občané je využívají 

převážně k odpočinku, popř. zde tráví příjemný čas v „kousku přírody“, ale v parku se 

samozřejmě dají provozovat i nejrůznější sportovní aktivity. V územním plánu města 

Břeclavi z roku 2010 je vyznačeno šest ploch, které jsou vedené jako parky. V současnosti 

se ve městě nachází parků pouze pět. Tato zjištěná hodnota je považována za velmi 

nedostatečnou vzhledem k velikosti rozlohy města a počtu obyvatelů. Velkým problémem 

je fakt, že pouze jeden park, který se nachází přímo v centru města, lze považovat za 

regulérní park, kde mohou občané města trávit svůj volný čas a provozovat nejrůznější 

volnočasové aktivity. Ostatní parky tyto funkce nesplňují nebo jen částečně. I z průzkumu, 

který byl proveden za pomoci dotazníkového šetření, vyplynulo, že občanům Břeclavi 

chybí parky, kde by mohli aktivně trávit svůj volný čas. Jak již bylo zmíněno, ve městě se 
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nachází podle územního plánu šest parků a je jejich rozloha činí 33 375 m2. Při 25 015 

obyvatelích je průměrná plocha parků 1,8 m2 /obyv. Pokud odečteme park, který je 

v územním plánu znázorněn, ale ve skutečnosti neexistuje, tak se dostaneme na průměrnou 

hodnotu 1,3 m2/obyv. Dle informací, které byly zjištěny z dotazníkového šetření, je tato 

hodnota velmi nízká resp. nedostačující k velikosti města a počtu obyvatel.  

Shrnutí 

 Podle výpočtů, které byly provedeny, se v Břeclavi nachází dostatečné množství 

sportovišť, ať již venkovních či vnitřních. Dokazuje to i celková naměřená hodnota, která 

je 12,4 m2/obyv. a je značně vyšší než např. naměřená hodnota v Uherském Hradišti, které 

má téměř srovnatelný počet obyvate l. Z pohledu parků je vypočtená hodnota velmi nízká, 

jelikož 1,3 m2/obyv. na 25 tis. město je velmi málo. Velikost a kvalita parků také 

neodpovídá jejich možnostem.  

3.8 SWOT analýza 

 Není možné nahlížet na oblast sportu jako přesně ohraničenou a omezenou. Jak již 

bylo několikrát zmíněno, oblast sportu se překrývá i s jinými oblastmi, jako je školství, 

kultura, cestovní ruch apod. Tímto se propojují zodpovědnosti lidí pracujících v těchto 

oblastech. Hlavním úkolem je dosáhnout optimálního propojení zdrojů a existujících 

předpokladů pro rozvoj těchto oblastí.  

Silné stránky 

 Významný zájem představitelů města o rozvoj a podporu sportu, 

 Finanční podpora rozvoje sportu ze strany města,  

 Široká nabídka tělovýchovných jednot a sportovních klubů zaměřených na různé 

druhy sportů a pohybových aktivit,  

 Podpora města při pořádání sportovních akcí pro veřejnost,  

 Dostatek sportovních příležitostí pro děti a mládež,  

 Vysoká vybavenost sportovišť na počet obyvatel města ve srovnání 

s doporučenými ukazateli v ČR. 
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Slabé stránky 

 Malé množství jednoduchých otevřených sportovišť a rekreačních ploch pro 

neorganizovaný sport a pohybové aktivity, 

 Jednosměrná lokalizace sportovních zařízení na území města (rozdílná dostupnost 

pro obyvatele jednotlivých částí města),  

 Špatná informovanost občanů o sportovních akcích, zařízeních a dění ve sportu na 

internetových stránkách, plakátech, brožurách apod. 

 Obtížné získávání některých informací o hospodaření sportovních subjektů, kterým 

město Břeclav poskytuje dotace ze svého rozpočtu,  

 Špatný přehled využívaných tělovýchovných a sportovních zařízení (jak ve 

vlastnictví města, tak i soukromých subjektů), 

Příležitosti 

 Spolupráce s krajem na zlepšení sportovní infrastruktury v oblasti školství, 

 Vybudování volně přístupných prostor pro obyvatele jednotlivých městských částí 

(parky a veřejná prostranství k rekreačně sportovním aktivitám) 

 Zaměření se na využití Evropských fondů při podpoře sportu (cyklotrasy apod.),  

  Lednicko-valtický areál a cyklostezky (propojení cestovní ruchu a sportu),  

 Pozemky na území města Břeclavi, které mohou být potencionálně využity pro 

sportovní aktivity v přírodě (jednoduchá otevřená sportoviště), 

 Spolupráce města, škol a rodičů při podpoře sportu a zapojení dětí do různých 

sportovních aktivit. 

Hrozby 

 Pokles zájmu dětí a mládeže o sportovní volnočasové aktivity,  

 Zaměření Břeclavi více na podporu kulturní oblasti na úkor sportovní,  

 Velký nárůst konkurence ve sportovním odvětví,  

 Nepříznivý vývoj ekonomické situace v posledních letech,  

 Absence celorepublikové metodiky financování sportu za pomoci grantů a dotací 

poskytovaných městy (obcemi). 
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Shrnutí 

 Jak již ze SWOT analýzy vyplývá, jedním z nejdůležitějších faktorů je, že 

představitelé Břeclavi mají zájem podporovat město v oblasti sportu a také, že se v obci 

nachází široká škála sportů, a každý občan si může vybrat sport svému srdci blízký. 

Důležitý je dostatek sportovní příležitostí pro děti a mládež, jelikož je potřeba převážně 

mladistvé vést ke sportu. Od toho se následně odvíjí i snížení kriminality a vandalství 

v obci. Mezi slabé stránky jednoznačně patří špatná informovanost občanů o sportovních  

příležitostech, akcích apod. V kapitole informovanost veřejnosti o sportovních akcích jsou 

uvedeny příklady, jak je možné tomuto předejít. Příležitosti zde jsou jednoznačně v 

zaměření se na propojení sportu a cestovního ruch, jelikož okolí Břeclavi nabízí překrásné 

kulturní či přírodní skvosty propojené s nabídkou těch nejkvalitnějších vín. Dále je také 

vhodné se zaměřit na využití Evropských fondů při podpoře sportu. Převážně zde čerpat při 

vytváření finančně náročnějších akcí, jako je např. výstavba cyklostezek, modernizace 

sportovišť apod. Mezi hrozby patří jednoznačně pokles zájmu dětí a mládeže o pohybové 

aktivity. V dnešním světě nejmodernějších IT technologií děti dávají přednost vysedávání 

u počítače či televize, než provozování sportovních aktivit se svými vrstevníky a rozvíjet 

se nejen po fyzické stránce. Mezi hrozby se také řadí nepříznivý vývoj ekonomické 

situace, kdy např. rodiče nezvládají financovat převážně náročnější sporty svých dětí. Jako 

příklad lze uvést lední hokej a golf.   

3.9 Společenská odpovědnost firem (CSR)  

 V Břeclavi se zabývá společenskou odpovědností firem pouze jedna společnost, 

přesněji jde o GUMOTEX, a. s.  Je to dáno i tím, že tato firma je ekonomicky velmi silná a 

stabilní ve svém odvětví. Z pohledu sportu tento podnik pravidelně podporuje rozvoj 

sportu v Břeclavi, podporuje velké i malé sportovní oddíly v různých sportovních 

odvětvích ať už formou materiální či finanční pomoci.  V posledních letech se převážně 

jedná o formu materiálové pomoci, kdy například se podnik domluvil s místním 

fotbalovým klubem MSK Břeclav a pořídil fotbalové dresy, na kterých je na přední straně 

znázorněno logo GUMOTEXU. Názorná ukázka dresu MSK Břeclav je uvedena jako 

přílohu č. 9. Takovýchto materiálových pomocí se sportovními kluby je celá řada. 

GUMOTEX se také snaží podporovat místní kulturní a sportovní akce, na kterých tento 
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podnik spolupracuje převážně se samotným městem Břeclav. Všechna tato spolupráce se 

koná převážně na regionální úrovni.  

 Bohužel, jak již bylo zmíněno, GUMOTEX je jedinou firmou, která se z větší části 

snaží podporovat oblast sportu v Břeclavi. Další velká společnost, jako je Moraviapress, 

a.s. nepodporuje žádný sportovní klub či sportovní aktivity v Břeclavi. Za zmínku stojí i 

firma RACIO Břeclav, která se snaží také podporovat sportovní aktivitu v obci, podporuje 

několik málo sportovních klubů a každoročně pořádá městský cyklistický závod, ale 

v porovnání s GUMOTEXEM tato podpora nedosahuje ani přibližných kvalit. 

3.10 Srovnání výdajů na sport s jiným městem 

 Pro meziměstské srovnání bylo vybráno město Hodonín. Hodonín je třetím 

největším městem v Jihomoravském kraji, kde žije něco málo přes 25 tis. obyvatel. Kromě 

toho je největším sousedním městem Břeclavi, které je vzdáleno necelých 25 km. Právě 

z hlediska počtu obyvatel a rozlohy je ideálním městem pro srovnání. [23] 

 Hodonín je bezpochyby sportovní město, což dokazuje širokou nabídkou sportů na 

svém území. Je zde evidováno okolo 13 tis. registrovaných sportovců z Hodonína a 

blízkého okolí. Mezi nejpopulárnější sporty zde patří bezpochyby hokej, kopaná a atletika. 

Dále se zde výborně daří např. házené a stolnímu tenisu.  

 Městský úřad v Hodoníně nemá přímo zřízený odbor, jehož součástí by byl i odbor 

sportu jako je tomu v Břeclavi. Nalezneme zde odbor školství a mládeže, který se také 

zabývá oblastí sportu. V Hodoníně je zřízena sportovní komise, která má v současnosti 9 

členů. Náplň sportovní komise je totožná jako v Břeclavi, tudíž je to hlavní poradní orgán 

pro Radu města Hodonína v oblasti sportu. Zabývá se rozvojem sportu ve městě, 

schvalování či zamítání dotací pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, podílí se na 

přípravě investičních akcí v oblasti sportu, spolupracuje při vyhlašování ankety o 

nejlepšího sportovce města Hodonína apod. Data pro srovnání těchto dvou měst byly 

získány ze závěrečných účtů města Hodonín a to za období 2006 až 2011.  Následující graf 

č. 3.4 znázorňuje srovnání rozpočtů obou měst. [24] 
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Graf č. 3.4 Srovnání rozpočtů měst v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů závěrečný účtů 

 Ze srovnání rozpočtů obou měst je zřejmé, že obě města hospodařily přibližně se 

stejným rozpočtem, který se nějak zásadně nevychyloval. Hodonín dosahuje největšího 

rozpočtu v roce 2008, kdy ze svého rozpočtu pomáhal financovat rekonstrukci letního 

koupaliště. V posledním zkoumaném období bylo zjištěno, že města hospodaří téměř 

s identickým rozpočtem. Výdaje obou měst na odbor školství, kultury, mládeže a sportu 

porovnává graf č. 3.5 

Graf 3.5 Výdaje měst na odbor školství, kultury, mládeže a sportu (v tis. Kč)  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů závěrečný účtů 

 Zde je na první pohled patrné, že výdaje měst do příslušného odboru jsou také 

velmi obdobné. Nejvíce finančních prostředků putuje z městského rozpočtu do oblasti 

školství, a to jak v Hodoníně, tak i Břeclavi. V Hodoníně sídlí 16 školských zařízení a 
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v Břeclavi 17. Po školství následuje oblast sportu a na třetím místě je kultura. Toto pořadí 

rozčlenění finančních prostředků v odboru ŠKMS z rozpočtu města mají obě srovnávaná 

města totožné. Následující graf č. 3.6 zobrazuje výdaje vynaložené čistě na oblast sportu.  

Graf 3.6 Výdaje měst vynaložených na oblast sportu v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů závěrečný účtů 

 Při důkladném prozkoumání bylo zjištěno, že obě srovnávaná města financují 

oblast sportu téměř totožně ve sledovaném období. Není možné, ovšem přehlédnou výdaj 

na sport v Hodoníně v roce 2008. Tento markantní růst způsobilo financování letního 

koupaliště v Hodoníně z rozpočtu částkou přesahující 70 mil. Kč. Celková náklady na 

přestavbu koupaliště činily 227 mil. Kč. Touto rekonstrukcí patří letní koupaliště 

v Hodoníně mezi nejmodernější zařízení v celé České republice. Dále pak v tomto roce 

byly dofinancovány některé investiční akce v oblasti sportu.  Toto jsou hlavní dva důvody, 

kvůli kterým výdaje na sport dosáhly v roce 2008 částky téměř 160 mil. Kč. I v roce 2006 

se výrazněji liší výdaje. Vyšší výdaje oproti Břeclavi byly způsobeny financováním 

víceúčelové haly z rozpočtu města Hodonína. V současnosti se v Břeclavi nachází 31 

sportovních oddílů a v Hodoníně je těchto oddílů 29.   

Jelikož v obou městech má největší členskou základnu lední hokej a kopaná, bylo 

vytvořeno i srovnání těchto dvou sportovních odvětví z pohledu průměrné návštěvnosti za 

sezónu. V grafu č. 3.7, který je obsažen v příloze č. 10, jsou srovnána obě sportovní 

odvětví. Data vychází z uplynulé sezóny 2011/2012.  
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 Ačkoliv patří lední hokej a kopaná k nejpopulárnějším sportům z hlediska členské 

základny v obou srovnávaných městech, průměrné návštěvy tomu zdaleka neodpovídají. 

Nejvyšší průměrnou návštěvu mají hokejisté Hodonína, kteří hrají II. ligu – skupinu 

„Střed“ a jejich průměrná návštěva dosáhla 1175 diváků. Hokejisté Břeclavi hrají stejnou 

soutěž jako Hodonín, ale jejich průměrná návštěva se pohybovala okolo 356 diváků. I když 

oba kluby mají výborné zázemí a ideální podmínky pro rozvoj, přeci jen v Hodoníně je 

hokej populárnější a návštěvnost na mistrovském utkání je znatelně větší. Ideální 

podmínky dokazují i každoroční turnaje MS juniorů v ledním hokeji, které se v Hodoníně a 

Břeclavi konají. Hodonín se každoročně pohybuje na špici tabulky a netají se pomyšlením 

na druhou nejvyšší soutěž ledního hokeje v ČR. Hokejisté Břeclavi se pravidelně umisťují 

ve středu tabulky. Ve fotbale hrají vyšší soutěž fotbalisté MSK Břeclav, kteří hrají 

Moravskoslezskou fotbalovou ligu (MSFL), což je třetí nejvyšší soutěž v ČR. Fotbalisté 

RSM Hodonín hrají Moravskoslezskou divizi – skupinu „D“, která je čtvrtá nejvyšší 

fotbalová soutěž v ČR. Fotbalisté Břeclavi se ve své soutěži pravidelně umisťují 

v nejvyšších patrech tabulky. V Hodoníně je situace opačná, kdy se místní fotbalový klub  

nachází převážně v dolních patrech tabulky. I díky vyšší soutěži a kvalitnějším soupeřům 

navštěvuje v Břeclavi fotbal vyšší počet diváků než v Hodoníně. Ovšem o nějaký převratný 

rozdíl se nejedná. V sezóně 2011/2012 byl tento rozdíl pouhých 70 diváků.  

 Tato nízká divácká návštěvnost je dána i tím, že v obou městech je velmi mnoho 

rozmanitých sportů a lidé si vybírají podle svých priorit. Slabou návštěvnost na 

fotbalových stadionech značně ovlivňuje i počasí. V Břeclavi jsou dvě zastřešené tribuny a 

v Hodoníně jen jedna. 

Shrnutí 

 Při srovnání obou měst bylo zjištěno, že hospodaří přibližně se stejným rozpočtem 

a na odbor školství, kultury, mládeže a sportu vynakládají zhruba také stejné finanční 

částky. Jelikož mají téměř stejný počet sportovních oddílů, tak také do oblasti sportu 

plynou víceméně stejné částky, pomineme- li významnou finanční investici na rekonstrukci 

letního koupaliště v Hodoníně. Z pohledu sportovních oddílů je na tom lépe Břeclav, ve 

které se hraje větší počet nejvyšších soutěží. 
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3.11 Dotazníkové šetření 

 Pro lepší zmapování obyvatel Břeclavi v oblasti sportu bylo zvoleno dotazníkové 

šetření. Tento průzkum byl zaměřen na obyvatele Břeclavi a blízkého okolí, u kterého je 

vysoká pravděpodobnost, že také dojíždí za sportem právě sem. Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 446 respondentů všech věkových kategorií. Tento průzkum probíhal za pomoci 

tištěné podoby dotazníku, který je součástí přílohy č. 12, dále pak pomocí sociálních sítí, 

na kterých byl umístěn tentýž dotazník v elektronické podobě a v neposlední řadě byl 

dotazník také vyvěšen v elektronické podobě na oficiálních stránkách města Břeclav.  

 Jak již bylo v úvodu zmíněno, průzkumného šetření se zúčastnilo 446 respondentů 

všech věkových kategorií. Grafy 3.8 a 3.9 znázorňují pohlaví resp. věkovou kategorii 

dotazovaných respondentů. 

Graf 3.8 Pohlaví a graf 3.9 Věková kategorie dotazovaných respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 Dotazníkové šetření se účastnilo o něco více žen, než můžu. Je to dáno převážně i 

demografickou strukturou v Břeclavi, kde podle posledního šetření Českého statistického 

úřadu žije 51,6 % žen a 48,4 % mužů. Z pohledu věkové kategorie dotazovaných se 

podařilo zahrnout všechny věkové skupiny počínaje žáky základních škol a konče 

důchodci. Největší počet dotazovaných je ze skupiny 21 – 30 let a to převážně díky tomu, 
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možno oslovit velmi velký počet osob žijících v Břeclavi. Graf 3.10 zobrazuje nejvyšší 

dosažené vzdělání dotazovaných osob a graf 3.11 sportovní aktivitu. 

Graf 3.10 Nejvyšší dosažené vzdělání a Graf 3.11 Četnost sportovní aktivity  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 U nejvyššího dosaženého vzdělání, je údaj lehce zkreslen tím, že základní vzdělání 

mají zatím studenti a převážná část důchodců, kteří dotazník vyplňovali.  Jinak dle 

předpokladů v Břeclavi žije nejvíce občanů se středoškolským vzděláním s maturitou. 

Obyvatelé s vysokoškolským vzděláním se převážně stěhují za prací do větších měst. 

Z grafu 3.11 lze odvodit, že z celkového součtu respondentů třetina vůbec nesportuje, zde 

se jedná především o důchodce. Druhá třetina aktivně sportuje minimálně jednou týdně a 

poslední třetina dotázaných sportuje více jak třikrát týdně. Do této kategorie patří převážně 

poloprofesionální a profesionální sportovci.  Jednotlivé skupiny obyvatelstva jsou detailně 

znázorněny z pohledu týdenní sportovní aktivity v příloze č. 11. 

 U studentů byly naměřené hodnoty velmi pozitivní. 87 % dotázaných sportuje 
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modelářství, sběratelství apod.) nebo různými zdravotními problémy.  
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 Podle získaných informací ve skupině ekonomicky aktivního obyvatelstva sportuje 

44 % dotázaných minimálně jednou týdně. Nesportujících obyvatel je také značné 

množství. Působí zde více faktorů, které ovlivňují tuto skutečnost. Např. rodiče podporují 

zájmy svých dětí a na své koníčky již nezbývá čas či finance z rodinného rozpočtu, 

nedostatek volného času tráví pasivně u televize nebo mají jiné zájmy nežli je sport. Do 

skupiny lidí, kteří sportují vícekrát týdně, patří převážně poloprofesionální a profesionální 

sportovci či amatéři „nadšenci“.  

 Dotazníkovým šetřením u skupiny seniorů vyplynulo, že převážná část nesportuje. 

Je možné předpokládat, že jejich zdravotní stav nedovoluje nějakou větší fyzikou zátěž 

nebo dávají přednost jiné formě relaxace, např. zahrádkaření. Téměř každý dvanáctý 

dotázaný důchodce tvrdil, že sportuje minimálně jednou týdně. V dotazníku se objevily i 

odpovědi, že sportují vícekrát týdně. Jedná se především o celoživotní sportovce, kteří si 

život bez sportu nedovedou představit a provozují svou oblíbenou sportovní aktivitu i 

v penzi (např. tenis, plavání apod.). Graf 3.12 zobrazuje aktivní sportovce, kteří jsou 

registrovaní v některém ze sportovních oddílů a graf 3.13 jaká sportoviště obyvatelé 

Břeclavi preferují.  

Graf 3.12 Registrovaní sportovci a graf 3.13 Preference sportovišť v Břeclavi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V celkovém součtu bylo o něco málo aktivních sportovců, kteří nejsou registrování 

v žádném sportovním oddíle. Podrobnější rozbor jednotlivých skupin je uveden v příloze č. 

12. Z nich vyplývá, že více jak 2/3 dětí a mládeže je registrováno v některém sportovním 
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oddílu. Je důležité, aby mladí sportovci byly pod dozorem kvalifikovaného trenéra, který 

dohlíží na jejich správný rozvoj.  

 U zbylých skupin dotazovaných je trend opačný. Většina aktivně sportujících 

dospělých a seniorů není registrována v žádném sportovním klubu. U důchodců je tento 

rozdíl ještě markantnější nežli u mladších obyvatel. Mezi toto minimální procento 

registrovaných se řadí již zmínění „celoživotní sportovci“.  Značné množství starších 

občanů preferuje turistiku, tedy kombinaci sportu v přírodě s poznáváním krajiny, 

památek, lidí a zvyků. Větší část respondentů oslovil poměrně mladý sport, kterým je 

Nordic Walking. Jde o běžnou chůzi za pomoci speciálních hůlek, které jsou základním 

pilířem tohoto sportu. Dále se v dotazníkovém šetření hojně vyskytovala i cyklistika, která 

je v okolí Břeclavska velmi populární a to hlavně tím, že je zde vybudováno dosti 

cyklostezek, které spojují různé kulturní památky v okolí.  

 V porovnání sportovišť obyvatelé Břeclavi o něco více preferují venkovní 

sportoviště. Sportovat na čerstvém vzduchu je pro ně příjemnější, i když na druhou stranu 

jsou omezeni sezónností. Grafy v příloze č. 13 zobrazují preference jednotlivých skupin. 

Mezi dětmi a mladistvými mírně převládají sporty provozující se v tělocvičnách a halách. 

Mezi lidmi v produktivním věku je to přesně obráceně nežli u nejmladší skupiny. Větší 

část z nich preferuje sportovní aktivity provozované ve venkovních prostorech. Zde je to 

převážně závislé na sportu, který provozují. Mezi poslední skupinou, kterou jsou důchodci, 

dopadl průzkum zcela jednoznačně. Drtivá většina preferuje sportování ve venkovních 

prostorech. Podle získaných informací z dotazníkového šetření je mezi touto sociální 

skupinou velmi oblíbená turistika a cyklistika.  

 Převážná část respondentů odpověděla kladně na otázku, zdali si myslí, že je 

sportování důležité. Je zde tedy předpoklad, že občané Břeclavi vědí o prospěchu sportu na 

jejich zdraví. Samozřejmě se objevily i záporné odpovědi. U dětí a mládeže to byly 

ojedinělé případy, u starších osob byl výskyt o něco málo větší.  Takto vyplnili dotazníky 

lidé, kteří převážně nemají kladný vztah ke sportu a o oblast sportu se nikterak nezajímají. 

U seniorů bylo také velmi mnoho kladných odpovědí, lze tedy předpokládat, že i starší 

občané vědí, proč je pohybová aktivita prospěšná pro jejich zdraví. Bohužel výsledky 

dotazníků tomu neodpovídaly, jelikož z dotázaných důchodců převážná většina nesportuje, 

což dokazuje graf v příloze č. 11. Následující graf 3.14 zobrazuje procentuální spokojenost 
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občanů s nabídkou sportovního vyžití v jejich městě a graf 3.15 zdali si myslí, že město 

Břeclav dostatečně podporuje sport na svém území.  

 

Graf 3.14 Spokojenost se sportovním vyžitím a graf 3.15 Podpora sportu městem 

Břeclav 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu spokojenosti lze vyvodit závěr, že obyvatelé města jsou s nabídkou 

sportovních aktivit převážně spokojeni. Jak již bylo v průběhu práce zmíněno, na území 

Břeclavi se nachází 31 sportovních oddílů a je zde tedy velká pravděpodobnost, že každý 

z občanů si najde sportovní aktivitu, která je mu blízká. U záporných odpovědí občanům 

města převážně scházely prostory pro in- line bruslení a motoristické sporty. Prvně 

jmenovanému problému bude věnována další části práce a u motoristických sportů se zde 

vyskytuje problém nerealizovatelnosti, jelikož ve městě není dostatečně velká základna pro 

toto odvětví sportu a hlavím důvodem je finanční nákladnost tohoto druhu sportu. Ve 

městě se nachází jedna motokárová dráha, ostatní motoristické sporty se provozují 

v nedalekých městech. Největší zastoupení motoristického sportu zde má bezkonkurenčně 

Brno. V příloze č. 14 je graficky znázorněna spokojenost obyvatel s nabídkou sportu dle 

jednotlivých sociálních skupin. Z těchto grafů vyplývá, že nejvíce spokojení jsou důchodci, 

jelikož jejich požadavky nejsou tak náročné a téměř všechny potřebné sportoviště se 

nachází v Břeclavi popř. v jeho nejbližším okolí (příroda). Zbylým dvěma skupinám 

dotazovaných převážně chyběly již zmíněné plochy pro in- line bruslení. 
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 Na otázku, jestli si obyvatelé města myslí, že město podporuje rozvoj sportu 

dostatečně, více jak 80 % dotazovaných respondentů odpovědělo kladně. Nedávno vyšel 

článek v městském zpravodaji, kde bylo popsáno, jak město Břeclav podporuje sportovní 

činnost na svém území. I díky tomuto článku mají lidé přehled, jak se jejich město zapojuje 

do rozvoje a podpory sportu. Následný graf 3.16 mapuje, kolik si lidé myslí, že utratí 

finančních prostředků měsíčně za své sportovní aktivity a graf 3.17 jak je výdaj na 

sportovní aktivity nákladný k rodinnému rozpočtu.  

Graf 3.16 Měsíční výdaj finančních prostředků za sport a graf 3.17 Podíl výdajů na 

rodinném rozpočtu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z celkového šetření si polovina dotázaných myslí, že měsíčně za své sportovní 

aktivity utratí do 200 Kč. Této částky převážně dosahují aktivní sportovci, kteří navštěvují 

nejrůznější cvičení v halách a tělocvičnách. Dále je zde možné zařadit i fotbalisty na 

nižších úrovních a obdobné sporty. Velmi záleží na nákladnosti provozovaného 

sportovního odvětví a také výši soutěže. Přeci jenom sporty provozované na nižších 

úrovních budou méně finančně náročné pro domácí rozpočet, nežli sporty v nejvyšších 

soutěžích. Mezi finančně náročné sporty se jednoznačně řadí lední hokej či tenis. Nesmíme 

opomenout, že do skupiny do 200 Kč patří pasivní sportovci (diváctví), ale i občané, kteří 

se nevěnují žádné sportovní aktivitě. Detailnější shrnutí finančních prostředků 

vynaložených za sport v jednotlivých sociálních skupinách jsou obsaženy v příloze č. 15. 
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 Mezi studenty bylo nejvíce odpovědí zaznamenáno do 200 Kč. Podle informací 

z průzkumu tato sociální skupina o něco více preferuje haly a tělocvičny. Např. místní 

volejbalový oddíl má výši členských příspěvků pro mládež stanovenou na 1 tis. Kč, dále je 

potřeba chrániče kolen, kvalitní obuv popř. sportovní dres. Souhrnná částka se může 

pohybovat okolo 2 tis. Kč ročně a tedy měsíční výdaje do 200 Kč. Druhou nejvíce 

zastoupenou položkou byla kategorie do 500 Kč. Zde se dá předpokládat, že se jedná o 

něco více finančně náročnější sporty a taky aktivnější sportovce. Do kategorie nad 1 tis. Kč 

se řadí již zmíněné finančně náročnější sporty. Zde je potřeba brát v potaz vysoké náklady 

na náčiní a nářadí, ale také na pronájem sportoviště (hokej, tenis). Při analýze této sociální 

skupiny mohlo dojít k lehce zkresleným údajům. Naskytuje se zde otázka, zdali studenti 

počítali se všemi výdaji, které jejich sport obnáší nebo do výdajů započítali pouze některé 

výdaje (hokejka, kopačky, permanentka do fitness centra apod.) Velmi hojně je u studentů 

zastoupena i kategorie nad 1 tis. Kč. Zde se řadí např. hokejisté, tenisti apod. V těchto 

sportovních odvětví se částky vynaložené na sport pohybují v několika tisících až 

desetitisících ročně.  

 U dospělých obyvatel lze předpokládat, že brali v potaz všechny výdaje spojené 

s jejich sportovní aktivitou. Z výsledků je patrné, že většina dotázaných si myslí, že 

měsíční výdaje za sport u nich nepřekročí hranici 200 Kč. Třetina dotázaných si myslí, že 

měsíční výdaj je do 500 Kč. Zde lze předpokládat, že se jedná o halové sporty, nejrůznější 

druhy kondičního cvičení apod. Vše také ovlivňuje výše členských příspěvků. Např. 

volejbalistky místního oddílu TJ Lokomotiva Břeclav mají členské příspěvky ve výši 3 tis. 

Kč za sezónu. U fotbalistů na nižších úrovních se částka pohybuje okolo 500 Kč za sezónu. 

Jak je tedy zřejmé, že velmi také záleží na tom, zdali se jedná o halový sport, kde se musí 

započítávat také nájem tělocvičny či haly nebo jde o venkovní prostory, kde se částky za 

nájem sportoviště pohybují v podstatně nižší cenové kategorii. U vyšších částek se 

převážně jedná o finančně náročné sporty a o sporty, kde si sportovec platí lekce 

specializovaného trenéra.  

 Mezi seniory uvádí většina dotázaných, že jejich měsíční výdaj za sport spadá do 

kategorie do 200 Kč. Do této kategorie převážně spadají pasivní sportovci a také aktivní 

sportovci, kteří mají např. jednorázový výdaj za nákup hůlek na Nordic Walking popř. 

kvalitní trekingovou obuv či jízdní kolo. Ostatní cenové kategorie nikterak nevybočovaly 

z nastoleného trendu předešlých dvou skupin.  
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 Při dotazování respondentů na otázku, jaký je podíl vynaložených finančních 

prostředků k celkovému rodinnému rozpočtu, uvedla více jak polovina, že se jedná o  

přijatelný. Z této informace lze vyvodit, že i když ekonomická situace rodin v současnosti 

není úplně ideální, je alespoň malá část finančních prostředků vyčleněna z rodinného 

rozpočtu na sportovní aktivity. Převážně u rodin s malými dětmi se rodiče snaží 

podporovat své ratolesti na úkor sebe. U rodin, kde se jejich děti už osamostatnily, zbývá 

na jejich volnočasové aktivity více finančních prostředků a času. Zde je tedy předpoklad, 

že se aktivní relaxaci věnují více. Téměř čtvrtina dotazovaných uvedla, že je tento výdaj 

zatěžující či velmi zatěžující. Zde se jedná především o sporty, které jsou finančně velmi 

náročné popř. sporty na vrcholové úrovni. Další faktor může být, že na tvorbě rodinného 

rozpočtu se podílí pouze jeden rodič a v tomto případě jsou výdaje na sport velmi 

zatěžující. Celkové hodnoty mohou být lehce zkreslené, jelikož nejmladší respondenti ještě 

nemají takový přehled, jak je jejich zájmový kroužek finančně náročný k celkovému 

rodinnému rozpočtu. Z pohledu důchodců se nejčastěji objevovala odpověď zanedbatelná. 

Zde je návaznost na to, že tato skupina obyvatelstva převážně preferuje turistiku a 

cyklistiku. V těchto sportovních odvětvích nejsou výdaje na provoz nikterak závratné, 

převážně se jedná o dlouhodobý jednorázový výdaj (obuv, kolo apod.) popř. členský 

příspěvek. Např.  Klub českých turistů (KČT) má členské příspěvky okolo 200 Kč ročně.  

 Z průzkumu vyplynulo, že obyvatelům v Břeclavi nejvíce schází prostor s kvalitním 

povrchem pro in- line bruslení. Přeci jenom tento sport se stává čím dál více populárnějším. 

Jeho výhodou jsou převážně nízké náklady na provoz a pohyb v přírodě na čerstvém 

vzduchu. V Břeclavi přímo není žádný prostor, který je vyhrazen přímo pro bruslaře. 

Nachází se zde dvě nové cyklostezky s kvalitním povrchem, které ale měří necelé 2 km. 

Vyznavači tohoto sportu tedy musí jezdit po silnicích, což samozřejmě ohrožuje zdraví 

samotných bruslařů, ale také ostatních účastníků silničního provozu. Ještě jedna možnost 

pro vyznavače tohoto sportu se nabízí hned za Břeclavským zámkem. V lokalitě zvaném 

Kančí obora začíná cyklostezka, která vede lužním lesem a spojuje Břeclav a Lednici. 

Celková délka je zhruba 10 km. Povrh je zde asfaltový, ale v lesích je často na silnici hlína 

od těžkých zemědělských strojů, které v lesích pracují, nejrůznější haluze a listí, které 

zasahuje na tuto cyklostezku. Dále se na cestě nacházejí výmoly, které se stávají 

nebezpečnými pro in-line bruslaře. Cyklistům nic z tohoto výčtu nevadí a hravě je zdolají, 

ale pro bruslaře je to velmi obtížné. Dále se v dotaznících objevovala sportoviště jako 

aquapark, dětská hřiště, motoristické sportoviště apod.  
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Shrnutí 

 Díky poměrně velkému počtu respondentů všech věkových kategorií bylo 

dotazníkové šetření velmi objektivní. Pro lepší orientaci a přehlednost byli respondenti 

rozděleni do tří sociálních skupin na mladistvé, dospělé a seniory. Tyto sociální skupiny 

pak byly dále zkoumány dle jednotlivých dotazníkových otázek. Originální dotazník je 

součástí přílohy č. 16. Za velmi přínosné považuji zmapování jednotlivých skupin 

z pohledu četnosti pohybové aktivity, odhad finančních prostředků vynaložených měsíčně 

za sport a také průzkumu mezi občany, jaká sportoviště jim v Břeclavi scházejí.  
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4. Výsledky výzkumného šetření, návrh doporučení 

4.1 Diskuze 

 Na tomto místě je vhodné shrnout některé argumenty, které již byly popsány v mé 

práci. Financování oblasti sportu v dané obci je velmi důležitým prvkem, jak vyplívá 

z některých částí této práce. Bez značné podpory této oblasti by převážná část sportovišť a 

sportovních oddílů nemohla fungovat. Fungovala by jen taková sportoviště, která mají 

největší členskou základu a měla kvalitní a silné sponzory. Nehledě na to, že by se 

naskytovala možnost navýšení členských příspěvků a to, by mohlo mnohé zájemce o daný 

sport odradit.  

Prvním silným argumentem potvrzujícím hypotézu je, že z obecního rozpočtu 

každoročně putuje do oblasti sportu okolo 5%. V části, kde se rozebírají příjmy 

z loterijních her, bylo zjištěno, převážná část těchto příjmů směřuje do oblasti sportu. 

Určitě se dá polemizovat nad rozhodnutím zastupitelů o zrušení všech výherních automatů 

ve městě. Finanční prostředky, které je možné dle zákona z tohoto druhu hazardu získat, 

mohly být využity na podporu a rozvoj sportu a nejen jeho. Rozhodnutí zastupitelů města 

má své opodstatnění, rozhodli se oželet tyto finanční prostředky na úkor bezpečnosti a 

sociálního klidu. Musíme také brát na vědomí, že bezpečnost občanů je jedna 

z nejdůležitějších věcí, které musí město na svém území zabezpečit. Ve sledovaném 

období město podporovalo téměř všechny sportovní oddíly. Rozhodující při rozdělování 

dotací byla výše členské základny a počet oddílů mládeže. Od roku 2011 Břeclav finančně 

podporuje pouze mládež v jednotlivých sportovních oddílech.  

Velmi významným argumentem pro potvrzení hypotézy byla analýza jednotlivých 

sportovišť a jejich využitelnosti. Při analýze bylo doloženo, že sportoviště jsou využívána 

ve značné míře a žádnému sportovišti v současnosti nehrozí zánik. Na území města se 

nachází velký počet sportovních oddílů a je zde velký předpoklad, že si každý občan najde 

sport svému srdci blízký. Jako pozitivní se jeví i fakt, že v každé městské části jsou 

nejméně dvě sportoviště.  

Následný úkol dokázal, že v Břeclavi jsou podmínky pro rozvoj v oblasti sportu 

ideální. Na území města se nachází dostatek ploch pro sportovní aktivity obyvatel.  

Parametr urbanistické normy je velmi pozitivní. Vypočtená hodnota 12,4 cm2 na obyvatele 
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je ve srovnání např. s Uherským Hradištěm či Vyškovem značně vyšší. Ovšem tato 

hodnota se zdaleka nepřibližuje původně plánovaným 17 m2/obyv. Lehce znepokující je 

fakt, že se na území města nachází velmi málo parků, kde mohou občané aktivně trávit 

svůj čas. V současnosti se naskytují dvě lokality, kde je možné vybudovat relaxační zóny a 

to vykácený prostor u rybníka Včelínek a v okolí břeclavského zámku. 

 Výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 446 respondentů, ukázaly, že 

sportují převážně vzdělaní lidé. Převážná část dotázaných si myslí, že aktivní pohyb je 

zdraví prospěšný. Z průzkumu je možné vypozorovat, že lidé se snaží sportovat, jestliže 

mají chvilku volného času pro sebe. Zde se jedná především o studenty a ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo. Senioři vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dávají přednost 

relaxaci v jiné podobě. Samozřejmě, že se mezi seniory najdou i lidé, kteří aktivně sportují 

v pokročilejším věku. V Břeclavi se nachází široké spektrum sportovišť, převážná část 

dotazovaných je s nabídkou sportu spokojena. Jedná se zde o sporty, které jsou 

nejpopulárnější. V kapitole, která se zaměřuje na financování oblasti sportu z městského 

rozpočtu, bylo zjištěno, že Břeclav vkládá do této oblasti nemalé prostředky. I obyvatelé si 

převážně myslí, že město se snaží podporovat sport na svém území. Přes 80 % respondentů 

si myslí, že město nezahálí v podpoře místního sportu. Při zjišťování sportovišť, které ve 

městě schází, bylo s velkým ohlasem vytýkáno, že se zde nenachází stezky s kvalitním 

asfaltovým povrchem pro in- line bruslaře. Podle informací z dotazníků mají obyvatelé 

města velký zájem o tento sport. Mezi nesporné výhody tohoto sportu patří, že nezatěžuje 

tolik kolena a obratle, proto mohou tento sport provozovat i osoby s nadváhou, dále také 

dochází ke zvyšování celkové obecné aerobní vytrvalosti a efektivity metabolismu. Nelze 

opomenout ani fakt, že je to optimální pohybová aktivita pro spalování tuků a pořizovací 

cena bruslí, není až tak vysoká. I díky enormnímu zájmu respondentů, jsem se zaměřil na 

vytyčení tras speciálně pro in- line bruslení a uvádím jej jako návrh v mé diplomové práci.  

 Při hledání vhodných lokalit pro stezky na in- line bruslení, bylo hlavním úkolem 

najít takové lokality, kde se bruslaři nebudou setkávat s dopravními prostředky a trasy 

povedou mimo frekventované komunikace. Břeclav se rozléhá téměř na úplné rovině, 

takže i z tohoto pohledu je to ideální místo pro bruslaře. Žádné velké stoupání zde 

v žádném případě nehrozí. Pro lepší přehlednost jsem trasy vyznačil v územním plánu 

města odlišnými barvami. Dle mého názoru si myslím, že se mi trasy podařily zmapovat 

celkem obstojně. Z pohledu náročnosti jsou všechny trasy navrhnuty tak, aby je zvládli 

úplní začátečníci, ale na své si přijdou i zdatnější vyznavači tohoto sportu. Lokality jsou 
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převážně navrhnuty podél řeky Dyje a v okolí lužních lesů, kde se nachází ideální místo 

pro tyto stezky. Při tvorbě jednotlivých stezek hrála dostupnost velkou roli. Jednalo se zde 

především o to, aby tyto trasy byly pro bruslaře dostupné z jakékoliv městské části a 

nemuseli někam z dlouhavě dojíždět. Při vytváření tras bylo myšleno i na parkovací plochy 

a různá občerstvení. U každé stezky se nachází parkoviště a minimálně jedna hospoda či 

restaurace. Velký problém zde bude samozřejmě s financováním. Zde bude potřeba se 

zaměřit na Evropské fondy, zapojit do akce také MŠMT a v neposlední řadě zažádat o 

podporu také Jihomoravský kraj. 

4.2 Návrh plochy pro in-line bruslení 

 Jelikož z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce občané města Břeclav 

postrádají kvalitní plochy pro in- line bruslení, byl vypracován návrh, kde by bylo možné 

tyto stezky vybudovat. Tyto stezky mohou sloužit jak in- line bruslařům, cyklistům, tak i 

vyznavačům pěší turistiky. Navrženy byly tři stezky, které jsou vyznačeny v územním 

plánu, jenž je součástí přílohy č. 17 a pro lepší přehlednost, je každá tato stezka vyznačena 

jinou barvou. 

 První stezka (červená) začíná hned na začátku ulice Na Pěšině, kde je i malé 

parkoviště pro motorová vozidla. Od tohoto místa povede stezka okolo splavu řeky Dyje a 

Domova seniorů až k víceúčelovému hřišti. Po tuto část vede asfaltový povrch, takže je 

potřeba jen rekonstrukce tohoto povrch. Dále už je potřeba vybudovat kvalitní asfaltový 

povrchu. Od víceúčelového hříště stezka pokračuje dále po břehu řeky Dyje souběžně 

s ulicí Antonína Dvořáka. Na konci této ulice končí obydlená oblast a naváže se na ulici 

Říční, která je asfaltová s kvalitním povrchem. Cesta slouží ke spojení města se 

zahrádkářskou kolonií, která se nachází nedaleko. Provoz je zde minimální a z pohledu in-

line bruslařů a cyklistů bezpečný. Tato asfaltová cesta nás zavede až k „Areálu na vodě“, 

kde se nachází pohostinství. Od tohoto areálu stezka naváže opět na břeh řeky Dyje a 

povede podél řeky až k mostu, který spojuje obec Ladnou a Lednicko-valtický areál 

(LVA). Zde stezka končí a bude pokračovat stejnou trasou nazpět. Navržená trasa měří 

okolo 12 km. 

Při tvorbě této stezky se naskytla ještě jedna možnost, jak by mohla pokračovat. A to tak, 

že stezka neskončí u mostu spojující Ladnou a LVA ale bude dále pokračovat do obce 

Ladná, kde povede okrajem této obce. Po ulici Masarykova a Na Trkmance vede trasa 
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k čističce odpadních vod, kde naváže zpět na původní stezku. Stezka má délku okolo 14 

km. Stezka vede přes územní plán obce Ladná, který není k dispozici, proto se touto 

potencionální stezkou v  práci dále zabývat nebudeme.  

 Druhá stezka (fialová) má výchozí bod u veslařského areálu, kde se nachází také 

velké parkoviště a pohostinství. Stezka je situována na protilehlý břeh řeky, nežli první 

popisovaná stezka (červená). Lemuje břeh řeky až k oblasti Kančí obora a následně kolem 

rybníku Včelínek dále do městské části Poštorná. Hned za rybníkem se nachází 

frekventovaná silniční komunikace, která spojuje městské části Poštorná a Charvatská 

Nová Ves s Břeclaví. Zde by byl navržen podjezd pod tímto mostem, ale je potřeba dbát na 

to, aby sjezd pod most a následný výjezd zpět na hráz byl pozvolného klesání, resp. 

stoupání a to převážně s ohledem na bezpečnost jednotlivých bruslařů. Od mostu stezka 

zase lemuje břeh řeky okolo sportovního areálu MSK Břeclav a dále až k železničnímu 

mostu, který spojuje Břeclav a Vídeň. Zde stezky končí a stejná trasa povede zpět 

k výchozímu bodu, kterým je veslařský areál. Celková délka této trasy činí okolo 10 km. 

 Poslední navrhovaná stezka (oranžová) má svůj začátek u zimního stadionu, kde se 

nachází také velké parkoviště a dvě pohostinství. Od zimního stadionu vede trasa přes 

Kančí oboru do  lužního lesa a tímto lesem vede dále až na pomezí dvou městských částí 

Poštorné a Charvatské Nové Vsi. Stezka ale nevede přímo do těchto částí, při výjezdu 

z lužního lesa se odbočí na hráz a po této hrázi povede trasa přímo k rybníku Včelínek. U 

rybníka se budou střetávat dvě stezky a to tato oranžová s fialovou. Od rybníku povede 

trasa buď zpět ke Kančí oboře a zimnímu stadionu, kde je výchozí bod této trasy, nebo je 

možné navázat na fialovou stezku a dále pokračovat na konec fialové stezky 

k železničnímu mostu či naopak na druhou stranu k veslařskému areálu. Dálka původního 

oranžového okruhu činí okolo 5km. Velkou výhodou je zde napojení na fialovou stezku a 

tím i navýšení celkové délky trasy. Tento návrh stezky je ovšem o něco náročnější na 

údržbu, jelikož polovina trasy je vedená lesem. Je třeba brát v potaz, že bude potřeba 

občasné údržby v úseku, který je veden lesem a obzvláště na podzim. Bezesporu mezi 

výhodu této stezky patří velké využití cyklistů z Charvatské Nové Vsi a největšího sídliště 

v Břeclavi (Valtická), kteří jezdí za prací do centra Břeclavi a mohou se touto stezkou 

vyhnout hustému silničnímu provozu. Momentálně vede tímto lesem písková cesta.  
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5. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo  analyzovat oblast sportu ve městě Břeclav 

z pohledu nabídky jednotlivých sportovních aktivit a z pohledu financování městem. 

Hlavní úkol teoretické části byl stanoven, vyhledat a stručně popsat teorie, které se vztahují 

co nejblíže k tématu koncepce sportu. Tento stanovený úkol byl splněn. Nejprve byly 

popsány základní definice a pojmy ve sportu. Dále pak se pak teoretická část zaměřuje na 

postavení a význam sportu ve společnosti, sportu jako veřejnému statku, politice sportu 

v České republice. Druhá polovina teoretické části se věnuje financování tělesné kultury, 

jak ze soukromých, tak i veřejných zdrojů, SWOT analýze a úplný závěr je věnován 

přehledu financování sportu z veřejného sektoru v České republice za sledované období 

2006 až 2011. 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat nabídku sportovišť v Břeclavi a 

tento cíl byl splněn.  Dílčí úkoly stanovené pro splnění cíle praktické části byly následující. 

Analyzovat finanční prostředky, které putují do oblasti sportu z místního rozpočtu, 

analyzovat sportoviště v jednotlivých městských částech a zmapovat jejich využitelnost. 

Dále pak aplikovat urbanistické normy sportovních a tělovýchovných zařízení. Nakonec 

provést dotazníkové šetření s obyvateli města a zjistit, zdali jsou spokojeni s nabídkou 

sportovišť. Na závěr navrhnout řešení, jak by mohla mnou navrhovaná stezka pro in- line 

bruslení vypadat.  

 To, že byla prokázána hypotéza, je dokladem toho, že v Břeclavi jsou ideální 

podmínky pro rozvoj nejrůznější sportovních aktivit a záleží pouze na občanech města, 

zdali tyto podmínky využijí.  

Na úplný závěr chci dodat, že cíl diplomové práce a jednotlivé dílčí úkoly se mi 

podařilo splnit. Práce bude poskytnuta vedoucím odboru školství, kultury, mládeže a 

sportu a bude záležet pouze na nich, zdali návrhy obsažené v této práci využijí či nikoliv. 
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Příloha č. 1 Rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu 

 

 

Zdroj: NOVOTNÝ, J., et al. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 129s. ISBN 978-80-

7357-666-0. 
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Příloha č. 2 Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu 

(v mil. Kč) 

 

 

Zdroj: Zdroj: statistické ročenky České republiky 

 

Příloha č. 3 Dotace ze státního rozpočtu na podporu sportovní reprezentace  (v mil. 

Kč) 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková finanční dotace –  

  státní rozpočet 
355,912 359,991 479,716 444,276  458,644  714,617  

Český olympijský výbor 16,000 5,500 28,200 17,096  21,000  16,215  

Český paralympijský výbor 10,319 10,319 13,519 11,319  11,819  11,319  

Sportovní svazy 320,612 335,091 376,116 394,080  409,952  663,402  

Unie zdravotně postižených  

 sportovců ČR 
5,814 5,814 5,814 5,814  5,814  5,814  

České hnutí speciálních  

 olympiád  
0,867 1,067 1,067 1,067  1,167  0,867  

ostatní svazy, hnutí a výbory 2,300 2,200 55,000 14,900  8,892  17,000  

Zdroj: Zdroj: statistické ročenky České republiky 
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Příloha č. 4 Výdaje státního a územních rozpočtů na kulturu a sport (v mil. Kč) 

 

 

Zdroj: Zdroj: statistické ročenky České republiky, vlastní úprava 2013 

 

 

Zdroj: statistické ročenky České republiky, v lastní úprava 2013 
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Příloha č. 5 Počet zaměstnanců Městského úřadu Břeclav 

 

Zaměstnanci 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odbor školství, kultury, mládeže a sportu 5 5 5 5 5 5 

Ostatní zaměstnanci MÚ Břeclav 215 203 206 194 190 201 

Celkem 220 208 211 199 234 206 

Zdroj: Interní materiály MÚ Břeclav ,  

 

 

Příloha č. 6 Příjmy Odboru školství, kultury, mládeže a sportu (v tis. Kč) 

 

Příjmy 
2006 2007 2008 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 1 225,6 28,69 1 387,6 40,82 1 120,6 21,26 

Kultura 586,6 13,73 712,7 20,97 2 321,7 44,04 

Školství 2 291,5 53,64 125,0 3,68 1 429,3 27,11 

Cestovní ruch 0,0 0,00 325,1 9,56 194,1 3,68 

Ostatní 168,0 3,93 848,6 24,97 205,6 3,90 

Celkem 4271,7 100 3 399,0 100 5 271,3 100 

 

Příjmy 
2009 2010 2011 

Kč % Kč % Kč % 

Sport 733,5 14,34 846,7 16,98 1 199,2 8,66 

Kultura 2 352,8 46,01 2 218,9 44,49 3 049,9 22,02 

Školství 813,2 15,90 308,0 6,18 1 937,5 13,99 

Cestovní ruch 1 103,7 21,58 202,1 4,05 940,8 6,79 

Ostatní 110,9 2,17 1 412,1 28,31 6 721,6 48,53 

Celkem 5 114,1 100 4 987,8 100 13 849,0 100 

Zdroj: Závěrečné účty města Břeclav, v lastní úprava 2013 

  



 

 

 

Příloha č. 7 Tabulka bodovaných požadavků 

 

Zdroj: [27]   



 

 

 

Příloha č. 8 Přehled dotací z rozpočtu města jednotlivým sportovním oddílům (v Kč) 

Sportovní oddíl  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aeroklub Břeclav 0 15 000 50 000 30 000 20 000 0 

Akvabely Břeclav  0 0 0 97 000 0 0 

Bors Břeclav (tenis) 0 0 0 0 42 000 12 000 

FAK Břeclav (kopaná) 9 000 15 000 30 000 10 000 30 000 5 000 

HC Dyje Břeclav (led. hok.) 2 320 000 3 930 000 7 860 000 8 910 000 8 910 000 2 035 930 

Horolezectví  15 000 15 000 10 000 10 000 15 000 26 000 

Jezdecký klub 0 20 000 45 000 50 000 50 000 0 

Junák 0 10 000 0 70 000 140 000 5 000 

Karate klub  0 0 0 50 000 20 000 13 000 

Kraso Břeclav  700 000 700 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Moderní gymnastika  120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 100 000 

MSK Břeclav (kopaná) 3 500 000 3 500 000 3 800 000 3 800 000 3 500 000 2 000 000 

MSK Břeclav (stol. tenis) 300 000 350 000 410 000 500 000 500 000 500 000 

Rugby 0 0 0 0 0 0 

Sbor dobr. hasičů 10 000 10 000 15 000 12 000 25 000 10 000 

SK Duhovka (volejbal) 52 000 49 000 60 000 40 000 40 000 30 000 

Slov. tenisový klub 150 000 50 000 75 000 270 000 165 000 20 000 

Slov. veslařský klub  85 000 187 000 120 000 200 000 200 000 200 000 

Sokol Ch. N. V. (kopaná)  115 000 100 000 195 000 205 000 282 000 70 000 

Cyklistika  0 0 10 000 15 000 40 000 19 000 

Tatran Poštorná (šachy) 21 000 45 000 20 000 20 000 40 000 20 000 

Tatran Poštorná (volejbal)  40 000 49 000 90 000 50 000 60 000 60 000 

TJ Lokomotiva (areál)  1 000 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 800 000 

TJ Lokomotiva (atletika) 320 000 320 000 550 000 550 000 550 000 550 000 

TJ Lokomotiva (badmint.) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

TJ Lokomotiva (basketbal) 40 000 45 000 69 000 40 000 40 000 20 000 

TJ Lokomotiva (florbal) 10 000 10 000 10 000 0 0 0 

TJ Lokomotiva (hokejbal) 2 500 2 500 2 500 - - - 

TJ Lokomotiva (ku lturist.) 0 0 0 0 0 0 

TJ Lokomotiva (nohejbal) 1 250 1 250 - - - - 

TJ Lokomotiva (volejbal) 20 000 30 000 30 000 60 000 20 000 70 000 

TJ Lokomotiva (squash) 10 000 10 000 0 0 0 10 000 

WSC Břeclav (softbal) 0 0 0 0 20 000 12 000 

Celkem 8 850 750 10 593 750 15 381 500 16 719 000 16 439 000 7 397 930 

Zdroj: Interní materiály MÚ Břeclav, v lastní úprava 2013 

  



 

 

 

Příloha č. 9 Sponzorovaný dres MSK Břeclav firmou Gumotex, a. s. 

 

 

Zdroj: [25] 

 

 

Příloha č. 10 Průměrná návštěvnost nejpopulárnějších sportů v Břeclavi a Hodoníně 

 

 

Zdroj: Interní materiály sportovních oddílů, vlastní úprava 2013 
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Příloha č. 11 Četnost sportovní aktivity jednotlivých sociálních skupin 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 12 Registrace obyvatel ve sportovních klubech 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 13 Preference sportovišť jednotlivých skupin 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 14 Spokojenost občanů města s nabídkou sportovních aktivit 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 15 Vynaložené finanční prostředky jednotlivých sociálních skupin za sport  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 16 Dotazník  

 

Zdroj: vlastní zpracování 


