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1. Úvod 
 

Tématem této diplomové práce jsou možnosti sportovního vyžití na Karvinsku. Za 

přínosné jsem shledala porovnání měst Havířov, Karviná a Bohumín, které v posledních 

letech usilují o zlepšení kvality života svých obyvatel a proto trvale rozšiřují nabídku 

sportovního vyžití. Pro komparaci byl zvolen vzorek tří měst tak, aby byla zastoupena, jak 

velká města Karvinska – Karviná a Havířov, tak i menší či střední města, jež jsou 

reprezentována právě Bohumínem. Také problematiku finančních nákladů rodinných 

rozpočtů a dotací měst spojených se sportem v jednotlivých městech, považuji za podnětnou. 

Cílem této práce je analýza a komparace možností sportovního vyžití několika 

vybraných měst Karvinska. Prostřednictvím SWOT analýzy zhodnotit silné a slabé stránky 

měst, příležitosti a hrozby v oblasti sportu. Dále pak prostřednictvím rozhovoru se zastupiteli 

zjistit jaký je postoj magistrátů ke sportovnímu vyžití na území jednotlivých měst. Pomocí 

dotazníku vyhodnotit spokojenost občanů se sportovním vyžitím na Karvinsku. Na základě 

získaných informací pak navrhnout změny. 

Jako výzkumné metody jsem použila analýzu a komparaci, které mi umožnily 

porovnat jednotlivá města z hlediska počtu sportovních areálů a sportovních aktivit, jež lze 

v jejich prostorách vykonávat. Provedla jsem také komparaci finančních dotaci plynoucích 

do oblasti sportu a společností spravujících sportovní areály, ze zdrojů měst. Dále byla 

využita SWOT analýza, metoda dotazování a metoda pozorování. 

Zajímal mě rovněž postoj zastupitelstva k pohybové rekreaci a názor občanů na 

kvalitu služeb v této oblasti.  

Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První, je tvořena teoretickým 

vymezením klíčových pojmů a druhá, jejich aplikací v oblasti vytyčeného tématu. Výsledky, 

které jsem získala, mě přivedly v druhé části práce k návrhům zlepšující sportovní vyžití 

výše zmíněných měst Karvinska. 
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Tělesná kultura 

Tělocvičná aktivita 

Materiální zabezpečení a zařízení 

Instituce 

Vzdělávání 

Politické, zákonodárné a organizační opatření 

Věda o TK 

Ekonomická opatření 

Popularizace a propagace TK 

2. Vymezení klíčových pojmů 
 

2.1 Sport – Součást tělesné kultury 

Sport je složkou tělesné kultury a ta je součástí obecné kultury. Kultura je souhrn 

sociálně přijatých materiálních či nemateriálních, současných i minulých výsledků lidské 

činnosti, přijímaných jednou generací a předávaných generacím následujícím v podobě 

kulturního dědictví. [2] 

„Definice pojmu „tělesná kultura“ vychází z kinantropologie. Kinantropologie (kin = 

pohyb, antropos = člověk, logos – věda), tedy vědecký základ této oblasti, považuje tělesnou 

kulturu za část kultury a celého kulturního dědictví národa.“ (Hobza a Rektořík, 2006, str. 

9). [5] 

Tělesná kultura se vyvozuje z kultury obecné, je souborem norem a hodnot ve sféře 

pohybové aktivity lidského těla, v oblasti utužování zdraví a pohybového zdokonalování. 

Součástí tělesné kultury je tělesná výchova, sport a pohybová rekreace (viz Obr. 2.1). [2] 

Obrázek 2.1: Subsystémy činností a aktivit tělesné kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 48s. 

ISBN 80-70677-82-1. 
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Pohybová rekreace zprostředkovává kultivaci kreativních sil člověka, má značný vliv 

na tělesný, sociální a intelektuální rozvoj osobnosti. Jde o neustále se rozvíjející koncept 

využití svého volného času, o modelování osobnosti a jejím dalším rozvoji v psychické, 

somatické i psychosociální oblasti. Přitom by měla uspokojovat potřeby jako odpočinek, 

vzdělání a zábavu (viz Obr. 2.2). 

„Tělesná výchova se uskutečňuje během pedagogického procesu, v němž se využívá 

jako hlavního prostředku tělesných cvičení, sloužících k všestrannému zdokonalování 

člověka a k rozvoji jeho osobnosti. V tělesné výchově není tělocvičný výkon hlavním cílem, 

ale prostředkem.“ (Hobza a Rektořík, 2006, str 9) [5] 

 

Obrázek 2.2: Subsystémy tělesné kultury

 

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 11 s. ISBN 80-

86929-04-3. 

 

2.2 Sport – Symbol zdravého životního stylu 

Životní styl bývá charakterizován jako způsob života vyjadřující cítění lidí, celé 

společnosti nebo národa v daném historickém okamžiku. Způsoby života se rozumí lidský 

a výrobní vztah, způsob budování, trávení volného času, bydlení atd. 

Zdraví je velmi často chápáno jako celkové blaho tělesné, duševní a sociální. 

Zdraví životní styl představuje tu formu života společnosti, jež zdůrazňuje 

a podporuje zdraví jako složku nejpodstatnější. 
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Věda již dokázala, že patřičně zvolené pohybové aktivity vykonávaná v prostředí 

k tomu určenému ve vhodné době a rozsahu přizpůsobeném věku jedince, přispívají 

k celkovému zdraví člověka a k udržení jeho tělesné a duševní kondice. 

Je mnoho determinantů způsobů života, tj podmínek, jež znatelně ovlivňují utváření 

životního způsobu. Budeme-li chápat zdravý životní styl v kontextu sportovní činnosti, pak 

najdeme determinanty, jež značně ovlivňují fakt, který je důvodem, proč jsou pohybové 

aktivity nedílnou součástí života jedince. 

 

Determinanty zdravého životního stylu: 

 demografické – osídlení, množství obyvatel, mobilita obyvatel, lokalita, v níž 

obyvatelé žijí a kde bydlí 

 obecné - podnebí, vegetace, klima přírodní prostředí 

 sociální – profese, kultura, vzdělání, ekonomika, náboženství, rasová příslušnost, 

etnická příslušnost 

 vázané na osobnost – temperament, zájmy, druh osobnosti, koníčky, volný čas 

Determinanty volby způsobu trávení volného času: 

 druh práce 

 výchova, rodina 

 žebříček hodnot 

 vzdělání 

 pohlaví, stáří, rodinný stav 

 temperament, druh osobnosti 

 finanční zázemí 

 

Sport má značný společenský charakter, je odrazem životního způsobu a nepochybně 

také nedílnou součástí společenského dění. Plní úlohu jak aktivní zábavy pro sportovce, tak 

pasivní zábavy pro diváky. Důležitá je rovněž role sportovního diváctví, které je 

prostředkem sociální interakce. Na tribuny různých stadionů dochází velké množství 

fanoušků, kteří spolu konverzují, vyměňují si názory a formují postoje. Sportovní události 

v populárních sportech se stávají zálibou široké veřejnosti. Jsou sledovány masami 

bezprostředně na místě a ještě větší množství je sleduje prostřednictvím televize či 

rozhlasu.[2] 
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Sociální prvky, které se promítají, ze sportovní činnosti do reálného života jsou 

formování vlastní osobnosti, seberealizace, společenská privilegia, navazování kontaktů, 

rozvržení volného času, jednodušší socializace a adaptace, bohatší způsob života atd. 

Do sportovního výkonu vkládá sportovec mnoho aspektů spojených s jeho způsobem 

života a sociálním postavením. Je nutné mít materiální zázemí – sportoviště, výstroj 

i výzbroj, sociální zázemí – čas určený pro tělovýchovné aktivity, ale také pro regeneraci 

a odpočinek. Nezbytné je také pochopení rodiny, v pracovním kolektivu a organizace 

volného času i aktivit, které ho naplňují. 

Sportovní činnosti jde rozčlenit na výkonnostní, rekreační a vrcholové: 

Odlišnost vrcholového sportu od jeho rekreační formy spočívá v tom, že vrcholový 

sport lze specifikovat tendencí dosáhnout co nejlepšího výsledku i výkonů v soutěži. Sport je 

pro sportovce na krátkou dobu hlavní profesí. 

Výkonnostní sport je zázemím pro sport vrcholový, jedná se o podávání výkonů 

v soutěžích, ale sport není hlavní profesí. 

Pojmem rekreační sport lze pojmenovat činnosti, které jedinec vykonává mimo 

pracovní dobu, ve chvílích volna. Cílem této činnosti je regenerace sil, relaxace či 

odpočinek. [1] 

 

2.3 Sport a kvalita života 

„Kvalita života by měla být alternativním ukazatelem k DPH. Měla by objektivněji 

vypovídat o celkové úrovni života a jednotlivých státech. Sport jak společenský fenomén zde 

hraje nezastupitelnou roli.“ (Novotný, 2011, str.89 ) 

Českou i slovenskou populaci lze rozdělit do několika skupin: 

Aktivně sportující 

Nejedná se pouze o osoby, které aktivně pravidelně cvičí, ale také část populace, 

která provozuje sportovní aktivity občas, když k tomu mají vhodné podmínky. Do této 

skupiny patří 37,3% populace.  

Osoby, které již nesportují a necvičí 

Zde řadíme osoby, které již aktivně nesportují, ale řadu let se sportovním aktivitám 

věnovali. Do této skupiny patří 35% populace. 
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Pasivní zájemci o sport 

Jedná se například o čtenáře či diváky, zajímající se o sport pouze pasivně. Věnuje se 

sportu pouze tím, že jej sleduje v médiích, tzn. v televizi, rádiích či tisku. Do této skupiny 

patří také aktivně sportující a dříve aktivně sportující populace, čili tato skupina čítá cca 52% 

obyvatelstva. 

Osoby, které se o sport vůbec nezajímají 

V České republice tvoří tato skupina 20% populace. Dosti zarážející je skutečnost že 

o sport zcela nejeví zájem 1/5 osob ve věku starším než 15 let. [11] 

Tělesná kultura jako společenský jev 

V životě společnosti je tělesná kultura uspořádaná do systému tělesné kultury. Je to 

historický podmíněné rozložení tělesné kultury v životě určité společnosti. Historické zázemí 

je utvářeno ekonomickými, materiálními a organizačními podmínkami, jež jsou základem 

k vybudování systému tělesné kultury. Interakci těchto tří oblastí graficky ilustruje níže 

uvedený obrázek (viz Obr. 2.3). 

 

Obrázek 2.3: Sociokulturní trojčlenka 

     O 

 

   S    K 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie 

tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: Grada, 2011,7 s. Expert (Grada). ISBN 80-7078-691-4. 

O – Osobnost jako subjekt jednání 

S – Společnost jako soubor osobností 

K – Kultura jako skupina hodnot a norem, které vytváří společnost [1] 
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2.4 Rekreační sport 

Synonymem tělocvičné rekreace je také pohybová rekreace, rekreační sport, 

rekreační tělesná výchova, zájmová tělesná výchova či také sport pro všechny. Dle Petra 

Linharta je pohybová rekreace definována jako rekreační sport, v němž se obvykle 

nevyskytují profesionální sportovní výkony, ale vede spíše k rekreaci člověka, rozvíjení 

společenských kontaktů, duševní zdatnosti, posiluje fyzickou kondici a podporuje rozvoj 

volních vlastností. [1] 

„Rekreace“ představuje pasivní nic nedělání, ale také pohybové aktivity, které jsou 

součástí tělocvičné rekreace a někdy je při jejich vykonávání vyšší kalorický výdej než při 

klasickém pracovním procesu. Tělocvičná rekreace je rovněž spojena s navazováním nových 

vztahů, získávání kontaktů a společenským kontaktem. V tělocvičné rekreaci je hlavním 

cílem naučit se nejrůznější sportovní činnosti, rozšířit své vědomosti v oblasti sportu či 

změnit životní styl. Jedním z hlavních úkolů tělocvičné rekreace je kompenzovat pracovní 

zatížení, rozvíjet fyzické schopnosti i duševní rovnováhu nebo má sloužit k rozptýlení, 

zábavě a relaxaci. 

Důvody neúčasti v tělocvičné rekreaci 

 nedostatek času 

 pohodlnost 

 nedostatek příležitostí 

 nešikovnost 

 málo možností k pohybu 

 nedostatek sportovních areálů (hřišť, tělocvičen, bazénů atd.) 

 

„Volný čas“ je oblast lidského života, ve které si člověk může zvolit, jakou činnost 

bude vykonávat. Oproti pracovnímu procesu, kde se vyskytuje slovíčko „musím“ je zde 

pojem „můžu, ale nemusím“, což skýtá určitý pocit klidu a blaha. 

Dumazedier zavedl pojem „polovolný čas“, který je specifický skutečností, že jsme si 

činnost v něm vykonávanou zvolili sami, ale je více méně podmíněná a tak se stává 

závazkem. V rámci dne je možné rozdělit čas na pracovní, vázaný a vlastní volný čas. 

Vázaný čas je spojen s uspokojováním svých fyziologických potřeb, úklidem domácnosti 

a s dopravou do a ze zaměstnání. Pracovní čas je čas po dobu trvání práce. 

Na to kolik má člověk volného času má vliv mnoho faktorů jako jsou věk, vzdělání, 

pohlaví, finance, profese, zájmy a záliby, bydliště, charakter jedince, zdravotní stav. [1] 
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2.5 Faktory ovlivňující současný růst a sociálně ekonomický význam 

sportu 

V současné době ovlivňuje společenský, ekonomický a politický význam sportu celá 

řada faktorů. 

 zvyšování množství volného času 

 nárůst pohybových aktivit a nových sportů 

 zvyšující se množství zařízení, který nabízejí stejné pohybové aktivity, zvláště 

v oblasti fitness 

 zvýšení výroby zboží souvisejícího se sportem 

 nárůst nových technologií výroby zboží souvisejícího se sportem 

 zvýšení marketingu ve sportu 

 rostoucí význam sponzoringu 

 vývoj sportovní reklamy 

 zvýšení zájmu masmédií o sport 

 globalizace sportu 

 zvýšení zisku 

 větší množství pracovních míst poskytovaných sportem 

 zvýšení množství časopisů souvisejících se sportem 

 větší možnosti v oblasti vzdělání ve sportu [2] 

 

2.6 Marketing sportu 

Marketing sportu je velmi ovlivněn speciální tržní situací, jejímž vlivům jsou nabídka 

tělovýchovy a sportu vystaveny. Jedná se o specifické vlastnosti sportovních produktů, 

propagace i prodej. Důvodů těchto specifik je celá řada. Prvním z nich je skutečnost, že sport 

je nehmotný a subjektivní, čili zkušenosti zákazníků se sportovními podniky se velmi liší. 

Jelikož jsou podniky vykonávající svou činnost v oblasti sportu nekonzistentní a jejich 

výsledky jsou nepředvídatelné, tudíž pracovníci ze sekce marketingu nemají vliv na řadu 

činitelů (zranění, počasí, emoce atd.). Sport je záležitostí velmi emotivní a je zde silná 

„prožitkovost“. [3] 
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2.6.1 Sportovní produkt 

Marketing je založen na koncepci lidských potřeb, ty můžeme charakterizovat jako 

pocit nedostatku. Můžeme do nich zařadit fyzické potřeby (oblečení, potravu, pocit tepla 

a bezpečí) potřeba sounáležitosti, individuální potřeby, jako potřeba poznání a seberealizace. 

Všechny tyto potřeby jsou nedílnou součástí člověka. 

Potřeba 

Lidské potřeby jsou projevovány pomocí touhy a přání. Jsou formovány dle osobních 

charakteristik a kultury. Přání, která člověk má, jsou utvářena společností, v níž člověk tráví 

čas a také předměty, kterými jsou potřeby uspokojovány. 

Touhy a přání 

Většina lidí má omezené zdroje ke splnění svých přání a tužeb. Z toho důvodu si volí 

výrobky a služby, které jim za hodnotu prostředků, které mají, poskytnou co největší 

uspokojení. Plnění přání a tužeb formuje také poptávku. Lidé požadují výrobky s takovými 

vlastnostmi, které nejlépe uspokojí jejich touhy a přání. 

Poptávka 

Je založena na kupní síle zákazníků a je výsledkem lidských přání, tužeb či potřeb. 

Základním úkolem úspěšných firem je sledovat a zkoumat co mají spotřebitele rádi, jak 

používají výrobky, sledují neuspokojené potřeby zákazníků a hledají výrobky a služby, které 

jsou řešením problémů. 
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Obrázek 2.4: Maslowova teorie potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Maslowova pyramida. Filozofie úspěchu [online]. 2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.filosofie-uspechu.cz/jak-motivovat-zamestnance/maslowova_pyramida/ 

Produkt 

Jedná se o různé služby, výrobky, zkušenosti, místa, osoby, informace či myšlenky, 

tedy o každý druh zboží, který lze směňovat, použít, spotřebovat a je při tom schopen 

uspokojit přání a potřeby zákazníka. 

Pro sféru tělesné výchovy a sportu je pojem „produkt“ poněkud nezvyklý a ne zcela 

přesný. Na trh přispívá tělesná výchova a sport jak produkty materiální, tak nemateriální 

povahy. Materiální produkty mají stejný charakter jako zboží, nemateriální sportovní 

produkty jsou jiné než typické zboží a tudíž jsou na trh dodávány specifickým způsobem. 

Produkt můžeme definovat jako jakýkoli statek, který se vyskytne na trhu za účelem 

uspokojení přání, potřeb či tužeb. Je to jakýkoliv statek, který je schopen uspokojit lidské 

potřeby (viz Obr. 2.4). Součástí produktů určených k výše zmíněnému účelu jsou také 

služby, což jsou aktivity, které nemají hmotnou povahu a vlastnické právo. 

Služby 

Jejich povaha je nehmotná, jsou realizovány prostřednictvím určitých činností 

a užitků, díky kterým spotřebitel nabývá určitou výhodu. [7] 
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Materiální produkty: 

 sportovní náčiní, 

 sportovní nářadí, 

 sportovní výstroj 

 a jiné produkty v sekundární oblasti sportu 

 

Nemateriální produkty: 

a) základní 

 sportovní akce 

 cvičení 

 rekreační akce 

 regenerační akce 

 služba – výsledek sportovního produktu 

 

b) produkty spojené s nějakou osobou 

 činnost trenérů 

 činnost sportovců 

 činnost poskytovatelů těchto služeb 

 

c) myšlenkové produkty 

 výzkum v oblasti sportovní a tělovýchovné 

 vývoj kinantropologie 

 váha zážitků v oblasti tělovýchovy  

 média šířící informace o sportu a činnosti v této oblasti 

 

d) vedlejší produkty tělovýchovných zařízení 

 reklamní akce 

 společenské akce 

 pojištění ve sportovní oblasti 
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 vstupné, doprava 

 hostinské služby [3] 

 

2.7 Kvalita služeb 

Hlavním faktorem pro spotřebitele je skutečnost, jak vnímají hodnotu, kterou jím 

nabízí daný výrobek či služba. Z tohoto důvodu je kvalita poskytované služby v oblasti 

sportovního vyžití zcela klíčová. 

Hodnota pro zákazníka 

Je to vlastně hodnota, kterou zákazník získá rozdílem, mezi vlastnictvím či užíváním 

výrobku a náklady, které musí vynaložit na jeho pořízení. Zákazníci často jednají pouze na 

základě hodnoty služby či výrobku, kterou vnímají. 

Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka je spojena s tím jak zákazník vnímá výrobek, který si 

zakoupil. Záleží, zda bylo naplněno očekávání zákazníka či ne. 

Kvalita 

Váže se na hodnotu, kterou zákazník vnímá a ovlivňuje funkci výrobku nebo služby. 

Lze jí definovat také jako situaci kdy výrobek nemá žádné vady ani nedostatky. [7] 

 

2.8 Subjekty působící v tělesné kultuře 

Strana nabídky skýtá velké množství různých subjektů, jejichž institucionální rámec 

je určen v každé zemi historickým a kulturním vývojem, odvíjí se však také od současné 

politické situace a velikostí nabídky. Determinován je rovněž ekonomickými podmínkami 

podpory produktů a služeb tělesné kultury, ať už od státních, samosprávných orgánů 

či individuálními zdroji. [5] 

  



18 

Tělesná kultura je podporována dvěma způsoby: 

 Institucionálně: 

o Subjekty nabízející produkty tělesné kultury 

 Finančně: 

o Přímo – materiální podporou subjektů propagujících výrobky TK 

o Nepřímo – k tomuto účelu určená daňová politika 

 

Subjekty veřejného sektoru v TK 

Subjekty, jejichž úkolem je zajistit zabezpečení produktů a služeb TK (viz Obr. 2.5 

a Obr. 2.6). 

 

Obrázek 2.5: Členění národního hospodářství podle kritéria vlastnictví 

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

86929-04-3. 
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Obrázek 2.6: Zajištění produktů a služeb TK prostřednictvím subjektů veřejného sektoru 

 
Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006.22 s. ISBN 80-

86929-04-3. 

 

Subjekty zajišťující tělesnou kulturu ve státním a samosprávném sektoru: 

 tělesná výchova – školy, tělesná výchova v mateřské škole na základní, střední 

i vysoké škole, branná výchova na státních vysokých školách 

 pohybová rekreace – sdružení obcí, města, obce, příspěvkové organizace, ziskově 

orientované obchodní společnosti 

 vrcholový sport – financován prostřednictvím rezortních středisek vrcholového 

sportu 

 

Subjekty soukromého sektoru v TK 

Subjekty výše zmíněného sektoru jsou reprezentovány ziskovým a neziskovým 

sektorem (viz Obr. 2.7). 
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Obrázek 2.7: Zajištění produktů a služeb TK prostřednictvím subjektů soukromého sektoru 

 

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006.23 s. ISBN 80-

86929-04-3. 

 

Subjekty, zajišťující stranu nabídky produktů TK: 

 tělesná výchova – neziskové subjekty, privátní školy a další neziskové nestátní 

organizace 

 pohybová rekreace – ziskově orientované živnosti, obchodní společnosti (a.s., s.r.o.) 

– koncentrace ve sféře cestovního ruchu, nestátní neziskové organizace (OPS, OS) – 

komunální rekreace, sport pro všechny 

 vrcholový a výkonnostní sport – ziskové subjekty (živnost, obchodní společnost), 

neziskové subjekty [5] 

 

2.9 Služba zákazníkovi 

Význam služby roste spolu s rostoucími nároky a potřebami spotřebitelů, kteří 

očekávají jejich vysokou úroveň. Služba zákazníkovi je jakýmsi nástrojem konkurenční 

různorodosti nabídky. Základem je těsný a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Kvalita služby 

zákazníkovi je jedním z velmi důležitých prvků diferenciace podniku. Současně se neustále 

mění očekávání zákazníka, zvyšuje se význam služby pro zákazníka a je bezesporu nezbytné 

vytvoření strategie kladoucí důraz na vztah se zákazníkem. 
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Nepřetržitá pozornost by měla být v oblasti služby zákazníkovi. Tato pozornost 

spočívá ve sledování stupně uspokojení trhu a v přizpůsobování potřebám zákazníků. 

Některé podniky věnují příliš velkou pozornost získání nových zákazníků a zapomínají na ty 

stávající. 

Důkazem ziskovosti je: 

 stávající zákazníci nejsou nároční v oblasti obsluhy – nižší náklady 

 spokojený zákazník = dobré reference – větší zisky 

 služby pro zákazníky = konkurenční výhoda a zbraň 

 

Značný vliv ve službách má výběr lidských zdrojů a procesy. [3] 

 

2.10 Financování tělesné kultury 

Financování zajišťují dva zdroje, jedná se o soukromé a veřejné. Oblasti zdrojů mají 

své ekonomické důvody, ve velké části případů se prolíná financování z obou zdrojů, 

v souvislosti s tím je často zmiňováno více zdrojové financování tělesné kultury. Největším 

zdrojem tělesné kultury jsou rozpočty domácností vzhledem k rozšířenosti „sportu pro 

všechny“ (viz Obr. 2.8). 
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Obrázek 2.8: Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK J. et al. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006.52 s. ISBN 80-

86929-04-3. 

 

Jednou z nejvýznamnějších složek financování tělesné kultury je státní rozpočet 

a také místní rozpočty. [12] 

 

2.10.1 Veřejné zdroje financování tělesné kultury 

V tělesné kultuře se vyskytuje velké množství externalit, které jsou jak pozitivní tak 

negativní. K těm pozitivním řadíme vliv tělesné kultury na pracovní schopnosti, zdraví či 

výkonnost, čili souhrnně řečeno kladný vliv na obnovení a uchování lidského potenciálu. 

K negativním externalitám patří ekologický dopad některých sportů, zdravotní důsledky, 

přílišná komercionalizace atd. Pokud chceme hodnotit sport z makroekonomického 
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a mikroekonomického hlediska, nevyhneme se ekonomické interpretaci externalit. Jelikož je 

sportovní odvětví producentem spíše pozitivních externalit, je tedy nedostatkovým 

sortimentem, a proto je podporováno z veřejných prostředků a státního rozpočtu. Podpora 

financování ze státního rozpočtu a územních celků zahrnuje dotace: 

 místních rozpočtů – městské, obecní či krajské rozpočty 

 státního rozpočtu 

 dotace tělesné výchovy na školách 

 

Dotační politika 

K rozvoji sportu přispěly také veřejně prospěšné programy ve sféře sportu pro 

všechny, také v oblasti sportu pro zdravotně handicapované či mládeži na školách. V České 

republice jsou zastřešující sportovní organizace, prostřednictvím, kterých je sport tradičně 

a hierarchicky organizován (viz Obr. 2.9). Existuje zde mnoho sportovních oddílů, klubů, 

svazů, jednot atd. V ČR lze hovořit o velké masovosti sportu o čemž svědčí: 

 organizovaní členové ve sportu   cca 2 438 150 členů 

 neorganizovaní členové ve sportu   cca 4 000 000 členů 

 množství tělovýchovných sdružení a klubů  cca 40 000 

 majetek pro tělovýchovu a sport   cca 59,1 mld. Kč [12] 
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Obrázek 2.9: Programová dotační politika, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdrojů MŠMT 2005 

  

Státní sportovní reprezentace 

Sportovní reprezentace 

Resortní sportovní centra 

Program I. Sportovní reprezentace ČR 

Program II. Sportovní centra mládeže 
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Vysokoškolské sportovní centrum (MŠMT) 
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Program V. Sport pro všechny 

Program VI. Sport a škola 

Program VII. Sport zdravotně postižených 

Program VIII. Údržba a provoz TV a sp. zařízení 
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Program IX. Sportovní příprava 

Investice 

Sportovní gymnázia 
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2.10.2 Soukromé zdroje financování tělesné kultury 

V současné době lze financování tělesné kultury přiblížit takto: 

 snížení výdajů ze státního rozpočtu 

 zvýšení výdajů územních celků 

 snížení výdajů domácností 

 zvýšení výnosů z reklamy a poplatků médií 

 zvýšení podpory ze strany institucí a podniků [12] 

 

2.11 Regionální ekonomické aspekty tělesné kultury 

V nedávné minulosti došlo k rozvoji mikroregionů a regionů což přispělo 

k prosazování rozvojových plánů zaměřených na sport a pohybovou rekreaci jako součást 

investičních kapacit zaměřených na cestovní ruch. Tato strategie byla, dá se říct, základní 

pro regiony, kde poloha, osídlení, přírodní zdroje, či infrastruktura nedovolovali aplikaci 

více alternativ rozvoje. Základním dokumentem je plán rozvoje, který obsahuje informace 

o vnějších vztazích, demografické situaci a prognóze do příštích let, přírodním bohatství, 

podnikatelských záměrech, vztahu zemědělství a průmyslu, sociální a technické 

infrastruktuře či rozpočtové a majetkové situaci. Tento materiál doplněný o informace 

z oblasti sportu, komunální rekreace a tělovýchovy je výchozím pro syntézu a stanovení 

koncepce rozvoje pro tělesnou kulturu (viz Obr. 2.11). Výsledek může být doplňujícím 

materiálem pro: 

 potenciál regionu a bariéry v rozvoji 

 rozvoj investic a jejich následné krytí 

 strategie rozvoje regionu, mikroregionu a obce 
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Obrázek 2.10: Schéma Městského servisu sportů 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualiz. vyd. Praha: 

Ekopress, 2007, 34 s. ISBN 978-808-6929-293. 

 

Je obecně známo že tělesná kultura produkuje značné množství externalit. Externality 

přispívají ke kultivaci lidského potenciálu a z toho důvodu jsou subsystémy tělesné kultury 

podporovány prostředky z veřejných rozpočtů. Zdrojem těchto dotací jsou státní i územní 

rozpočty. Moderní sociální infrastruktura města se v současné době neobejde bez koncepce 

rozvoje tělovýchovy a sportu. Tuto strukturu buduje rovněž soukromý sektor. [12] 

 

2.12 Tělesná kultura a veřejný sektor 

Ve veřejném sektoru tělesnou kulturu zastupují školy prostřednictvím tělesné 

výchovy, či také pohybovou rekreací, kterou zajišťují zařízení veřejná i soukromá či také 

sportem výkonnostním a vrcholovým. Tělesná kultura je zajišťována takovými zařízeními, 

jako jsou hřiště, bazény, tělocvičny, posilovny, stadiony, veřejně přístupné plochy 

a střediska. Do této kategorie můžeme zařadit také volnou přírodu. Neodmyslitelnou částí 

pohybové rekreace jsou také multifunkční zařízení, která poskytují sportovní vyžití ve 

velkých městech. Tělesná kultura nabízí různé druhy statků: 
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 smíšený 

 pod ochranou 

 čistý veřejný 

 privátní 

 

Smíšený statek a statek pod ochranou 

K těmto statkům můžeme zařadit koupaliště, zimní stadión, stadión. Zde patří také 

nevylučitelnost ze spotřeby. Tento druh statků vykazuje někdy přetížení, ale podléhá 

kolektivní spotřebě. Velmi často se stává u individuálních i kolektivních sportů, že zvyšující 

se počet jejich provozovatelů přispívá k nižší kvalitě poskytovaného statku. 

Nejvíc využívanou právní formou v tělovýchově a sportu v ČR je občanské sdružení. 

U tohoto druhu organizace je diskutabilní třídění statků. Rozhodujícím prvkem začlenění 

statků do smíšených či do statků pod ochranou je skutečnost „kdo získává?“ z nabízené 

služby. V situaci kdy získává individuální spotřebitel, jde o statek pod ochranou, pokud 

získává spotřebitel a společnost jde o smíšený statek. U obou případů je spotřeba nedělitelná 

a je zde vylučitelnost ze spotřeby. 

 

Čistý veřejný statek 

Okolnosti vymezení veřejného statku jsou: nerivalita, nevylučitelnost ze spotřeby, 

nulové mezní náklady na spotřebu každého dalšího spotřebitele. 

Nevylučitelnost určují podmínky provozování určitých sportů, těmi jsou kupříkladu 

běh v přírodě, turistika, jízda na kole, lyžování v otevřené krajině, tělesná výchova. Tyto 

podmínky skýtají také nerivalitu, jelikož podmínky ve kterých jsou nabízeny, poskytují všem 

volný přístup. 

Jsou zde nulové mezní náklady na každého dalšího spotřebitele v oblasti kde fixní 

a variabilní náklady zařízení jsou totožné pro různé množství osob. S navyšujícím se 

množství sportujících nenarůstají náklady daného zařízení. 
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Privátní statek 

V této oblasti se jedná především o sport a pohybovou rekreaci. Tyto se odvíjí od 

příležitostí na trhu a od schopnosti uspokojit požadavky nestandardního zákazníka. Privátní 

nabídka je zajišťována především: 

 statky, které neprodukuje veřejný sektor 

 statky, které jsou při svém provozu ze společenského hlediska neutrální, či 

diskutabilní 

 statky, které jsou spotřebovávány dle osobních potřeb spotřebitele 

 

Zařízení, která díky svému provozu nabízejí různé druhy statků, mají podstatný vliv 

na jejich spotřebu, spotřebitele i provozovatele. Některé statky, které jsou poskytovány jako 

veřejné, mohou být nabízeny i bezplatně. V případě smíšeného statku je tomu jinak, 

poněvadž stát, město či obec přispívají na chod daného zařízení, což reguluje spotřebu výše 

zmíněného statku v daném místě. Cena a nabídka u soukromých statků je určena tržními 

atributy. [12] 

 

2.13 Metody výzkumu 

 

2.13.1 SWOT analýza 

Vede ke specifikování silných a slabých stránek či k vymezení příležitostí či hrozeb 

z vnějšího prostředí. Je to vstup pro primární výzkum a vstup pro sekundární analýzu. Silné 

a slabé stránky jsou určeny k charakterizaci vnitřního stavu města. Hlavní prvkem 

vyhodnocení jsou zdroje, jejich využití a také plnění cílů města. Z vnějšího prostředí pak 

zjišťujeme příležitosti a ohrožení. Toto prostředí obklopuje město a má na ní vliv 

prostřednictvím různých faktorů. [1] 

Aplikace SWOT analýzy je založena na zapsání co největšího množství faktorů do 

čtyř kvadrantů. Množství faktorů pro další zpracování záleží na rozsahu a cíli analýzy. Pro 

každý z kvadrantů je následně provedeno samostatné hodnocení či odhad kvalitativních 

charakteristik faktorů (závažnost/důležitost, výkonnost, atraktivita/síla atd.). Následně 

provedeme součet a zprůměrujeme hodnocení jednotlivých charakteristik, z čehož 
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dostaneme souřadnice, díky nimž provedeme grafické znázornění výsledků. Toto grafické 

znázornění nám vytvoří poziční mapu. 

Prvky vyskytující se v kvadrantech zastupující nejsilnější a nejslabší stránky či 

největší příležitosti a hrozby, jsou následně podrobeny dalšímu zkoumání. Výsledek SWOT 

analýzy je důležitý při tvorbě výzkumných hypotéz či formulování cílů. 

S strength 

W weakness 

O oportunities 

T threath [13] 

 

2.14 Techniky sběru dat 

Pro účely této práce bylo využito několik, níže uvedených, technik sběru dat. 

2.14.1 Dotazník 

Je to metoda sběru dat, jež probíhá na základě přímého či zprostředkovaného 

kontaktu mezi respondentem a výzkumníkem na základě předem připraveného seznamu 

otázek, které jsou prostředkem sjednocení podmínek a slouží také k zjednodušení při 

zpracování výsledků šetření. Vzorek respondentů musí odpovídat cílům výzkumu. 

Na základě různých způsobů kontaktů rozlišujeme různé typy dotazování. Podle 

druhu a rozsahu zjišťovaných dat, finančních a časových možností, vzorku respondentů 

či zkušenosti tazatele. Dotazování můžeme rozdělit na osobní, telefonické, online a písemné. 

Stavba dotazníku: 

 otázky se vztahují k hlavnímu problému 

 otázky tvoří uzavřený celek 

 brát v potaz únavu respondenta 

 jednoduché otázky na začátku dotazníku 

 srozumitelnost otázek 

 choulostivé otázky na konci dotazníku 

 nepokládat sugestivní či matoucí otázky [8] 
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Druhy otázek: 

Otevřené otázky 

Respondent, se vyjadřuje k problému a odpovídá vlastními slovy. Slabou stránkou 

otevřených otázek je náročnost jejich zpracování. 

 

Uzavřené otázky  

Respondent si vybírá z počtu možných odpovědí. 

 

Polootevřené otázky 

Mimo předem určených odpovědí existuje také možnost „jiná odpověď“, kterou 

může respondent zvolit v případě, že mu žádná z možností nevyhovuje. 

 

Druhy uzavřených otázek: 

 dichotomické – možnost odpovědí ano/ne 

 polytomické – výběr z uvedených odpovědí 

 polytomické výčtové – možnost výběru více odpovědí 

 polytomické stupnicové  - možnost výběru více odpovědí a seřazení jich podle 

důležitosti 

 filtrační – jsou závislé na předchozích otázkách „odpověděla-li jste na předchozí 

otázky negativně tak…“ 

 kontrolní – slouží ke kontrole věrohodnosti otázek [8] 

 

2.14.2 Pozorování 

Tento druh získávání informaci probíhá bez přímého styku s pozorovaným objektem, 

bez účasti pozorované osoby či bez intervence pozorovatele do pozorované reality. 

V průběhu pozorování sledujeme zkoumané osoby jaké je jejich chování a pocity. 

Pozorování je zpravidla využíváno v oblasti získávání evidenčních údajů 

Mezi výhody této metody patří nezávislost na ochotě či neochotě pozorovaného 

spolupracovat. V případě, že pozorovaná osoba neví o tom, že je sledována, nemůže 

záměrně ovlivnit své chování a tím znehodnotit získávané údaje o skutečnosti.  

Mezi nevýhody patří náročnost této metody, jejíž výsledek závisí na schopnostech 

interpretace získaných údajů pozorovatelem. Při použití této metody může dojít ke zkreslení 
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informací z důvodu jejich špatné interpretace. Pozorování je náročné také z hlediska času, 

který je nutné na něj vynaložit. Není příliš vhodné používat tuto metodu pro jevy, které se 

vyskytují jen sporadicky, nebo je komplikované jejich výskyt předurčit. 

Pozorování se dělí na: 

Pozorování v marketingovém výzkumu: 

 zřejmé x skryté 

 přirozené x uměle vyvolané 

 přímé x nepřímé 

 osobní x s pomůckami 

 strukturované x nestrukturované  

Pozorování v přirozených podmínkách 

 pozorování v přirozených podmínkách pozorovaného jevu 

Pozorování v uměle vyvolaných podmínkách 

 pozorování v podmínkách, které způsobují určitou situaci, která není běžná 

Elektronické pozorování  

 pomocí tohoto typu pozorování je možné získat velké množství údajů týkajících se 

práce s internetem [9] 

 

2.14.3 Rozhovor 

Osobní dotazování  

Má formu rozhovoru s respondentem. Úkolem tazatele je klást otázky, případně 

vyjmenovat alternativy odpovědí, dle předlohy vytvořené výzkumníkem. Tazatel postupně 

zaznamenává odpovědi. Ve srovnání s dotazníkovým šetřením je dotazování náročnější 

z hlediska organizačního, finančního i časového. Výhodou osobního rozhovoru je eliminace 

rizika nevrácení dotazníků, regulérností a úplností vyplnění. 
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Rozhovor je možné rozdělit na dva typy: 

Standardizovaný 

Tazatel se předem připraví, má předem určeno na co a jakým způsobem se bude ptát, 

je zde kladen důraz na dodržení pořadí otázek, formulaci a také předepsané odpovědi. 

 

Nestandardizovaný 

Je nazýván volný, nemá specifikovány závazné formulace a pořadí otázek. Je také 

předem připraven a záměrně veden takovým způsobem, aby budil dojem volného rozhovoru. 

Vzhledem ke společenské roli výzkumníka, lze rozhovor rozdělit následovně: 

 zjevný 

 zjevný neformální 

 skrytý 

 

Dle počtu zúčastněných osob se rozhovor dělí na: 

 individuální 

 skupinový [4] 
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3. Vlastní výzkumné šetření na Karvinsku 

 

3.1 Město Havířov 
Město Havířov se nachází v Moravskoslezském kraji, na jižním okraji ostravsko-

karvinské průmyslové oblasti, 11km jihovýchodním směrem od Ostravy. Je statutárním 

městem a čítá takřka 80 tis. obyvatel (viz Obr. 3.1).  

Havířov vznikl roku 1955 spojením Šenova, Šumbarku a Dolních Bludovic. 

Rozkládá se na 32,07 km² a je to nejmladší město na území České republiky. Havířov 

můžeme rozdělit do několika části: Město, Podlesí, Šumbark, Životice, Prostřední Suchá, 

Bludovice, Dolní Datyně a Dolní Suchá. Havířov je proslulý zejména kulturní akci Havířov 

v květinách, která se koná každoročně.
1
 

 

Obrázek 3.1: Mapa, vlajka a znak města2 

 

  

                                                 
1
Zdroj: Historie Havířova. Havířov [online]. 2012 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.havirov-

city.cz/historie-a-soucasnost/historie-havirova.html 
2
 Zdroj: Havířov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Hav%C3%AD%C5%99ova.png 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Statistické údaje města Havířov 

Havířov se stejně jako ostatní města v tomto regionu potýká s problémem vysoké 

nezaměstnanosti, která ovlivňuje způsob sportovního vyžití obyvatel tohoto města (viz. Tab. 

3.1 a Tab. 3.2). Obyvatelé volí raději takový druh pohybové rekreace, který mohou 

provozovat nezávisle na nějakém konkrétním vybavení či prostředí potřebném k výkonu 

daného sportu. 

 

Tabulka 3.1: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Havířov3 

Počet evidovaných uchazečů celkem 6679 

- dosažitelní uchazeči 6309 

- ženy 3398 

- osoby zdravotně postižené 739 

- absolventi 289 

- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 266 

- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 73 

- uchazeči věkové skupiny nad 60 let 259 

 

Tabulka 3.2: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Havířov4 

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v%) 13,21 

Volná pracovní místa celkem 200 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 33,4 

Průměrný věk uchazečů 40,5 

 

3.1.1 Sport ve městě Havířov 

Havířov můžeme zařadit k jedněm z významných sportovních středisek v regionu. 

V tomto městě jsou rozvíjeny jak kolektivní tak i individuální sporty a je současně líhní 

mladých sportovců, kteří reprezentovali a reprezentují toto město nejen na národní, ale 

                                                 
3
 Zdroj: Havířov. Ústav územního rozvoje [online]. 2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4405 
4
 Zdroj: Havířov. Ústav územního rozvoje [online]. 2011 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4405 
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dokonce i mezinárodní úrovni. Sport je v tomto městě velmi důležitým prostředkem 

rekreačního vyžití obyvatel.  

Na území Havířova se nachází velké množství sportovišť určených k výše 

zmíněnému účelu, mnoho z nich však nedisponuje dostatečnou kapacitou či vyhovujícím 

technickým stavem. Z toho důvodu město projevuje neustálou snahu se v této oblasti 

zlepšovat a nabízet svým obyvatelům co nejlepší sportovní a rekreační vyžití. 

Sportovní vyžití města Havířov a záležitosti s ním spojené jsou zajišťovány Odborem 

školství a kultury, který je rozdělen do několika pododborů, z nichž jeden je zaměřen přímo 

na oblast sportu. Ten se zabývá dotacemi ve sportu, celoměstskými sportovními akcemi, 

kroužky na základních a mateřských školách a různými projekty spjatými se sportem. 

Veřejná sportoviště na území Havířova má na starosti Správa sportovních 

a rekreačních Zařízení. 

V posledních několika letech se město Havířov začalo velmi hojně rozvíjet zvláště 

v oblasti sportu. Soustředilo se zejména na udělování dotací do oblasti mládeže a rozvoje 

města zaměřenou na sport, výstavbu nových víceúčelových hřišť, obnovu stávajících, 

výstavbu dětských hřišť a také rekonstrukci zastaralého sportovního zázemí. Město investuje 

také do rozvoje cyklostezek a cyklotras, které umožňují občanům tohoto města bezpečný 

a pohodlný pohyb na kole, kolečkových bruslích a jiných nemotorových vozidlech. Město 

Havířov poskytuje jedny z nejvyšších dotací určených na sport v České republice. 

 

3.1.2 Současné možnosti sportovního vyžití v Havířově 

Sport je v tomto městě koncentrován zejména ve sportovních klubech 

či tělovýchovných jednotách. Mládež, která není organizována v těchto organizacích, se 

může realizovat ve sportovních kroužcích, které jsou zřízeny v rámci škol, ty se posléze 

mohou utkat v rámci „Havířovské ligy“. Této ligy se mohou účastnit jak základní tak střední 

školy a je finančně podporována z rozpočtu města. Stejně tak i řadoví občané, kteří se věnují 

sportu, na rekreační úrovni mohou navštěvovat centra sportovního vyžití nacházející se na 

tomto území (viz Tab. 3.3). 

 

Sportoviště na území města Havířov můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Tělocvičny 

 Školní sportoviště (venkovní) a bazény 
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 Městská koupaliště a bazény 

 Víceúčelová sportovní zařízení 

 Rekreační zařízení 

 Veřejná sportoviště (v majetku města) 

 Stadiony a hřiště 

 

Centra sportovního vyžití města Havířov: 

 

Víceúčelová hala 

Víceúčelová hala je využívána zejména hokejisty z HC AZ Havířov 2010, 

krasobruslařskou mládeží, která je součástí Kraso klub Havířov, ale také širokou veřejností, 

která jej využívá k veřejnému bruslení. Ledovou plochu má k dispozici také amatérský 

hokejový klub ke svým aktivitám. V areálu haly je možné využít: ledovou plochu, bowling, 

squash. Víceúčelová hala je také místem, kde se konají následující aktivity: trénink 

krasobruslařů a hokejistů, hokejové zápasy, veřejné bruslení, bruslení škol a krasobruslařské 

soutěže. 

 

Městská sportovní hala 

Městská sportovní hala je určena zejména široké veřejnosti, sportovním oddílům 

a organizacím. Hala je využívaná také jak základními tak středními školami k hodinám 

tělocviku. Probíhají zde také volnočasové aktivity jako např. zumba, gymnastika, aerobik, 

badminton. Součástí areálu je také bazének, v němž se koná plavání kojenců, mateřských 

škol a batolat. Městská sportovní hala nabízí také možnost rehabilitace a masáží. Všechny 

výše zmíněné sportovní plochy je možné pronajmout široké veřejnosti. V areálu se nachází 

tyto prostory a objekty sportovního vyžití: malá tělocvična, velká tělocvična, sauna, bazén, 

fitness centrum, travnaté hřiště, minigolf a bar. 

 

Fotbalové areály 

Fotbalový areál je pod správou Sportovních a rekreačních zařízení města Havířov od 

roku 2008 a současně od této doby probíhá průběžná rekonstrukce celého areálu. Součástí je 

moderní zázemí v podobě sprch, šaten a sociálního zařízení. V současné době jsou užívána 

dvě fotbalová hřiště s umělou trávou. Další část areálu zabírá škvárové hřiště, které bude 

v budoucnu přetvořeno v travnatou plochu, neboť je nevyhovující. V provozu je pouze jedna 
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část tribuny, která patří pod správu Sportovních a rekreačních zařízení města Havířov, druhá 

část tribuny, spadající do vlastnictví RPG nebyla ještě zrekonstruována. Součástí areálu je 

také restaurace.  

 

Městské koupaliště 

Městské koupaliště bylo rekonstruováno v roce 2004 a 2006, od té doby nabízí 

širokou škálu atrakcí v podobě několika bazénů, tobogánu, generátoru vln, chrliče, 

nohejbalové a volejbalové hřiště a také stolní tenis. Koupaliště nabízí také možnost 

zapůjčení sportovního náčiní. Součásti areálu je i fitcentrum. Návštěvníci mohou využít dva 

nerezové bazény s atrakcemi z čehož jeden je určen pro děti a druhý pro kojence a batolata. 

Koupaliště nabízí také závodní plavecký bazén (50 m) a bazén se skokanskou věží (10 m). 

 

Bazén MSH 

Bazén Delfínek 

Bazén Městské sportovní haly zprostředkovává výuku plavání mateřských škol, 

rodičů s dětmi, rekondiční plavání žen a plavání batolat. Tyto aktivity jsou prováděny 

v areálu Bazénu Delfínek naopak výuka plavání základních škol, je realizována v prostorách 

Bazénu Šumbark. Výuku plavání zajišťuje Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále 

jen SSRZ) prostřednictvím trenérů z řad svých zaměstnanců. 

 

Sportovní hala Žákovská 

Hala je v provozu již od 1. září 2010. V této hale je možné provozovat následující 

sporty: florbal, volejbal, basketbal, futsal a badminton. Hala pojme kapacitu 360 diváků a je 

vybavena kvalitním zázemím v podobě šaten, sociálního a hygienického zařízení. Součásti 

areálu je bufet a parkovací plocha. Byl zde také na přelomu roku 2012/2013 zahájen projekt 

výuky míčových her dětí z vybraných základních škol.  

 

Sportovní areál Impuls 

Sportovní areál je určen pro širokou veřejnost a nachází se v něm lezecká stěna, 

kuželky a také fitcentrum. 

 

MZ kart arena 

V MZ kart areně najdeme krytou motorovou halu, která je určená pro veřejnost, 

v areálu si lze vypůjčit motokáry Honda. Součástí areálu je také bar. 
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Veřejná sportoviště 

Veřejná sportoviště jsou přístupná široké veřejnosti. Omezená jsou pouze časově a to 

v letních měsících, provoz je zajištěn do 21:00 a v zimních do 17:00. Výčet těchto sportovišť 

je následující: 

 Polyfunkční dětské sportoviště pro děti a mládež na ulici Fibichova 

 Multifunkční hřiště na ul. Gen. Svobody 

 Multifunkční hřiště na ul. Jedlova 

 Veřejné sportoviště pro míčové hry na ul. Kpt. Jasioka 

 Veřejné sportoviště na ul. Pujmanové 

 Veřejné sportoviště Nezvalova 

 Hřistě Nový svět 

 Lyžařský vlek 

 Hřiště u ZŠ Mládežnická v Havířově-Bludovicích 

 Hřiště u ZŠ 1. Máje v Havířově-Městě 

 Hřiště u ZŠ Gorkého v Havířově-Městě 

 Hřiště u ZŠ M. Kudeříkové v Havířově-Městě 

 Hřiště u ZŠ a MŠ Na Nábřeží v Havířově-Městě 

 Hřiště u ZŠ Žákovská v Havířově-Městě 

 Hřiště u ZŠ K. Světlé v Havířově-Podlesí 

 Hřiště u ZŠ Fr. Hrubína v Havířově-Podlesí 

 Hřiště u ZŠ Školní v Havířově-Šumbarku 

 Hřiště u ZŠ Jarošova v Havířově-Šumbark 

 Hřiště u ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích 

 Hřiště u ZŠ a MŠ Selská v Havířov-Bludovicích 

 Hřiště u ZŠ Zelená v Havířově-Životicích
5
 

 

                                                 
5
 Zdroj: Veřejná sportoviště. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov [online]. 2010 [cit. 2013-04-

19]. Dostupné z: http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste/ 

http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~fibichova/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~generala-svobody/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~jedlova/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~kpt-jasioka/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~pujmanove/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-nezvalova/
http://www.ssrz.cz/objekty~hriste~novy-svet/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~lyzarsky-vlek/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-mladeznicka/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-1-maje/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-gorkeho/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-m-kuderikove/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-a-ms-na-nabrezi/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-zakovska-v-havirove-meste/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-k-svetle-v-havirove-podlesi/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-fr-hrubina/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-skolni/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-jarosova/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-frydecka/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-a-ms-selska/
http://www.ssrz.cz/objekty~verejna-sportoviste~hriste-u-zs-zelena/
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Tabulka 3.3: Stručný přehled počtu sportovišť na území města Havířov6 

Koupaliště a bazény 4 

- z toho kryté bazény 3 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 33 

Tělocvičny (vč. Školních) 35 

Stadiony otevřené 3 

Stadiony kryté 1 

Zimní stadiony kryté i otevřené 1 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 29 

3.1.3 Cyklostezky a cyklotrasy na území města Havířov 

Cyklostezky 

„Pod zkratkou cyklostezka je zpravidla míněna Stezka pro cyklisty či Stezka pro 

chodce a cyklisty ve smyslu zákona č. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích. Je 

označena dopravními značkami, garantem je patrně dopravní odbor. Chování účastníků 

provozu na cyklostezce je dáno zmíněným zákonem. Šířka, povrch a další náležitosti 

cyklostezky jsou dány zákonnou normou.“
7
 

 

V současné době se objevil návrh (v rámci Regionálního operačního programu, dále 

jen ROP) na vytvoření cyklostezky kolem vodní nádrže Těrlicko. Tento projekt nebyl do 

dnešní doby zrealizován, jelikož nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy na území obce 

Těrlicko, z toho důvodu byla podána žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky pouze na 

území města Havířov. Náklady vyčíslené na výstavbu cyklostezky činí 84 mil. Kč. Projekt se 

nepodařilo do této chvíle zrealizovat, jelikož byl zamítnut. Je v plánu předložit tento projekt 

Regionální radě ke zpracování a opětovnému projednání.
8
 

 

Cyklotrasy 

„Zkratka cyklotrasa označuje jakoukoli trasu vyznačenou a vhodnou pro cyklisty. Její 

určení je zpravidla turistické, bývá označena značkami a šipkami žluté barvy a jejím 

                                                 
6
 Zdroj: Vybrané statistické údaje za obec. Český statistický úřad [online]. 2001-2013 [cit. 2013-04-19]. 

Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp? 
7
 Zdroj: Cyklostezky a cyklotrasy. NaKole.cz [online]. 2003-2013 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.nakole.cz/diskuse/1380-cyklostezky-x-cyklotrasy.html 
8
 Zdroj: Cyklostezka havirov terlicka prehrada. Havířov city [online]. 2001-2013 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.havirov-city.cz/dotace/cyklostezka-havirov-terlicka-prehrada-7.html 
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garantem bývá Klub českých turistů (dále jen KČT). Vyznačit ji ale pod křídly KČT asi může 

kdokoli. Nemůžu vyloučit ani místní trasy, které by s KČT neměly nic společného. Cyklotrasa 

pak vede po různých komunikacích, kromě jiných i po cyklostezkách. KČT pak cyklotrasy 

dále dělí podle náročnosti a účelu.“
 9

 

 

Na území města Havířov a v jeho blízkosti se nachází naučná stezka „Těrlické 

mokřady“, jež vede v oblasti meandrů řeky Stonávky. Délka stezky je zhruba 2,5 km a podél 

její trasy jsou umístěny informační tabule s naučnými poznatky o zvířectvu a rostlinách 

žijících v této oblasti. Cyklotrasa je přístupná celoročně a skýtá pro své návštěvníky 

příjemný cyklistický zážitek. Je propojená i s dalšími cyklotrasami nacházejícími se na 

území okolních měst i přilehlého Polska, tvoří tak spojující článek umožňující obyvatelům 

těchto měst strávení příjemných chvil jízdou na kole. (viz. Obr. 3.2) 

Obrázek 3.2:Mapa cyklotras na území města Havířov10 

 

 

3.1.4 Správa sportovních a rekreačních zařízení (SSRZ) 

Jedná se o příspěvkovou organizaci, která funguje od roku 1995 a jejímž 

zřizovatelem je město. Organizace sídlí v městské Víceúčelové hale. Jejím úkolem je 

                                                 
9
 Zdroj: Cyklostezky x cyklotrasy. NaKole.cz [online]. 2003-2013 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.nakole.cz/diskuse/1380-cyklostezky-x-cyklotrasy.html 
10

 Zdroj: Makroskopický model cyklistické dopravy. Havířov-city [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné 

z: http://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/12.-makroskopicky-model-cyklisticke-dopravy.html 
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poskytovat služby v oblasti sportu, zabezpečit činnost a také správu sportovních areálů, 

zajistit aktivity v oblasti rekreačního i vrcholového sportu. Mezi její další cíle patří 

poskytovat mládeži z různých sociálních vrstev sportovní vyžití, umožnit sport lidem bez 

rozdílu věku. O čemž svědčí skutečnost, že některá sportoviště pod správou SSRZ mohou 

občané využívat bezplatně. Správa sportovních a rekreačních zařízení se snaží podílet na 

zdravém životním stylu obyvatel města Havířov. SSRZ se zaměřila na rozvoj možnosti 

sportovního vyžití a proto se podílela na přestavbě sportovní haly Žákovského, kterou 

využívají basketbalisté, florbalisté, volejbalisté, házenkáři, futsalisté a další. 

 

Výčet činností SSRZ: 

Děti z mateřských a základních škol: 

 Výuka plavání 

 Squashové centrum je dětem k dispozici v dopoledních hodinách 

 Bruslení na městském stadionu, který je dětem k dispozici v dopoledních hodinách. 

 Pronájem Městské sportovní haly 

Ostatní: 

 Cvičení žen v bazénu. 

 Bruslení pro veřejnost (možnost pronájmu ledové plochy). 

 Hodiny na ledové ploše vyčleněny pro hokej a krasobruslení. 

 Pronájem Městské sportovní haly pro sportovní oddíly. 

 Pronájem Městské sportovní haly pro veřejnost. 

 Možnost využít dětské, volejbalové, basketbalové a házenkářské hřiště, atletický ovál, 

dráhu pro kolečkové brusle, tenisové kurty či zázemí pro skateboarding při Městské 

sportovní hale. 

 
Tabulka 3.4: Příspěvky na provoz SSRZ v letech 2008 - 201311  

  v tis. Kč 

Skutečnost Oček. Skutečnost r. 

2012 

Návrh r. 

2013 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 

27 046 31 810 37 613 35 390 35 131 34 957 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Havířov 

                                                 
11

 Zdroj: Příspěvky a dotace PO, Ostatní dotace a dary. Havířov-city [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné 

z: http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/06.prispevky-a-dotace-po-ostatni-

dotace-a-dary/stahnout_cz.html 
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Obrázek 3.3:Příspěvky na provoz SSRZ v letech 2008 - 2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Havířov 

 

Město Havířov navrhlo příspěvek na provoz Správy sportovních a rekreačních 

zařízení v roce 2013 ve výši 34 957 tis. Kč. V komparaci s předvídanými výdaji v roce 2012 

došlo k omezení výdajů o částku 174 tis. Kč (viz Obr. 3.3 a Tab. 3.4).
 
 

Další příspěvek od zřizovatele určený na provoz Správy sportovních a rekreačních 

zařízení je ve výši 2 000 tis. Kč. Tato částka je určena k úhradě pronájmu ledové plochy 

a dalších zařízení HC Havířov 2010, s.r.o. (muži) a HC AZ Havířov 2010, o.s. (mládež).
 12

 

Pro rok 2013 je rozpočtováno hospodaření Správy sportovních a rekreačních zařízení 

jako přebytkové (ve vedlejší hospodářské činnosti) a to ve výši 16 tis. Kč. 

 

3.1.5 Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností 

Cílem podpory a rozvoje sportu ve městě Havířov je vytvořit dobré zázemí pro sport 

a jeho rozvoj, nabídnout občanům širokou škálu možností sportovního vyžití na různých 

úrovních. Další motivem podpory a rozvoje jsou sportovní oddíly a jejich spolupráce. 

Město si stanovilo několik cílů, které by v nejbližších několika letech rádo 

zrealizovalo a jmenovitě jedná se o výstavbu Multifunkční sportovní haly, tento projekt 

město plánuje zrealizovat do roku 2018, následně výstavba krytého aquaparku, realizace 

taktéž do roku 2018, či postavení skateparku jehož výstavba by měla být zrealizována do 

roku 2014. 

                                                 
12

 Příspěvky a dotace PO,Ostatní dotace a dary. Havířov-city [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2013/06.prispevky-a-dotace-po-ostatni-

dotace-a-dary/stahnout_cz.html 
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Současně město dbá na podporu a rozvoj nejrůznějších sportovních aktivit z oblasti 

pořádání sportovních akcí pro různé věkové skupiny. Zaměřuje se rovněž na to, aby hřiště 

postavená při školách, byla zpřístupněna sportujícím občanům města, a snaží se 

o efektivnější financování činnosti v oblasti sportu města Havířov. 

 

Za potenciální zdroje rozvoje sportovních aktivit jsou považovány následující: 

 Privátní zdroje 

 Dotace z MMR 

 Programy EU 

 ROP Moravskoslezsko 

 Granty a dotace Moravskoslezského kraje 

 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 Rozpočet města Havířov 

 OP ČR (Polsko) 

 OP ČR (Slovensko)
13

 

 

Cílem je vytvořit pro občany města dostatečné zázemí pro sportovní vyžití, rekreaci 

a příjemné trávení volného času, prostřednictvím širší nabídky volnočasových aktivit, čímž 

se město snaží zkvalitnit život občanů. K tomuto účelu plánuje realizaci volnočasového 

areálu, jehož výstavba by měla být splněna do roku 2020 a rovněž výstavbu rekreační zóny 

určené pro volnočasové aktivity v lesoparku Stromovka, tento projekt je naplánován na rok 

2014. Dalším cílem z řad volnočasové infrastruktury je výstavba nových dětských hřišť, 

tento plán bude plněn průběžně.  

 

Realizaci výše zmíněných aktivit mají na starosti: 

 Magistrát města Havířov 

 Příspěvkové organizace města Havířov 

 Soukromé subjekty 

  

                                                 
13

 Zdroj: Strategie udržitelného rozvoje města Havířov 2012 – 2020 
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Město podporuje sport také nabídkou prostor, které jsou v majetku města pro účely 

významných sportovních událostí, či zapojuje své vrcholné představitele formou možnosti 

převzetí záštity nad sportovními akcemi. Podporuje také sport tím, že pomáhá klubům 

zaměřeným na vrcholový sport, poskytováním kontaktů na potenciální sponzory. 

 

Pro děti organizuje Dům děti a mládeže Asterix spoustu pohybových aktivit mezi ně patří: 

 break dance 

 DNs crew - street dance, diskotance, moderna, scénika 

 Electro dance – dynamický moderní tanec 

 Rarášek – cvičení, pohybové hry 

 Sportík – pohybové hry a dovednosti 

 Krteček – rozvoj pohybových dovedností a motoriky dětí 

 

3.1.6 Podpora sportovních aktivit z rozpočtu města 

Dotace jsou poskytovány subjektům ze sportovní oblasti, které podají žádost na 

Odbor školství a kultury v písemné formě. Odbor školství a kultury tyto žádosti zváží 

a projedná na Radě města Havířov a posléze vypracuje dokument, v němž bude 

specifikována výše dotace vyčleněna jednotlivým subjektům (viz Tab. 3.5).  
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Tabulka 3.5: Dotace do sportu na rok 201314 

 v tis. Kč 

Subjekty ze sportovní sféry – celkem 7300 

HC Havířov 2010, s.r.o. - muži 

HC AZ Havířov 2010, o.s. 

- mládež 

- rekonstrukce šaten (podíl města) 

3000 

 

4000  

1000  

Městský fotbalový klub Havířov 

TJ Dolní Datyně – fotbal 

TJ ČSAD Havířov – fotbal 

2900 

80 

80  

SK Baník Havířov – vzpírání 670  

SK Baník Havířov – stolní tenis 800 

Torpédo Havířov – florbal 600 

TJ Start Havířov – basketbal 800  

Tenisový klub Havířov 600  

PROSPORT – CZ – „ 670  

Střední škola řemesel a služeb Havířov – provoz krytého bazénu 

v Havířově-Šumbarku a zajištění plavání ZŠ a veřejnosti 

 

2100 

Vodní záchranná služba 100 

Sbor dobrovolných hasičů, o.s. – soutěž mladých hasičů 50 

Rezerva k rozdělení 300 

Ostatní dotace a dary – celkem 31650 

Celkem 56 700 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výroční zprávy města Havířov 

 

Oblasti poskytování dotací z rozpočtu města Havířov 

„Dotace je veřejná finanční podpora Havířova podle § 2 písmene j) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutá fyzickým 

a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich 

činností.“15 

  

                                                 
14

 Zdroj: Magistrát města Havířov 
15

 Zdroj: Informace získaná ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířov 
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Město Havířov poskytuje dotace na tyto oblasti sportu:
 
 

 organizování sportovních soutěží 

 účast na sportovních soutěžích 

 aktivity registrovaných sportovních subjektů 

 činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách 

 volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol 

 organizování akcí masového charakteru propagující sport a tělesnou výchovu 

 neinvestiční údržbu, opravu a obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele 

a souvisí s dotovaným projektem 

 pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví 

 činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti a v případech 

vzniku živelných katastrof a obecného ohrožení
16

 

  

                                                 
16

 Zdroj: Informace získaná ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířov 
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3.1.7 SWOT analýza 

Na základě, v teoretické části vymezené SWOT analýzy připojuji aplikaci tohoto 

nástroje v problematice možností sportovního vyžití v městě Havířov (viz Tab. 3.6). 

 

Tabulka 3.6: SWOT analýza města Havířov 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoký počet sportovních klubů 

 vysoký počet sportovišť 

 neustálý rozvoj volnočasových aktivit 

 zájem obyvatel o sportovní aktivity 

 široká základna sportujících 

 rozvoj zařízení pro volnočasové aktivity 

 vysoké dotace z rozpočtu města  

 čerpání dotací EU 

 dobře fungující systém péče o sport 

 celoměstské akce sportovního charakteru 

 zpřístupnění školní hřišť a sportovišť 

veřejnosti 

 dobré značení cyklostezek a cyklotras 

 absence zařízení multifunkčního charakteru 

 absence celosezónního komplexu 

 nedokonalý systém přerozdělování dotací 

 nevhodné podmínky pro některé adrenalinové 

sporty 

 nevhodné podmínky z hlediska životního 

prostředí 

 velký počet zastaralých sportovních hal 

 nízká kapacita některých sportovišť 

 

Příležitosti Hrozby 

 vybudování nových sportovišť 

 dostavba cyklostezek 

 používat vícezdrojové financování 

 čerpání dotací z rozvojových fondů 

 plány do budoucna v oblasti výstavby 

sportovního areálu 

 konkurence sousedících obcí v oblasti 

sportovního vyžití 

 narůstající náklady na provoz a opravy 

sportovišť 

 laxní přístup mládeže k otázce sportu 

 špatný technický stav některých sportovišť 

 málo finančních prostředků na plánované 

projekty 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Jednou z nesporných výhod města je počet sportovních klubů a sportovišť, které jsou 

k dispozici všem občanům města. Havířov se v mnohém zasadil, díky vysokým dotacím, 
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o rozvoj sportovních hřišť a aktivit s nimi spojených zvláště, že poskytuje jedny z nejvyšších 

dotací z rozpočtu města v České republice. Je zde velký potenciál rozvoje v oblasti 

multifunkčních sportovních areálů. Díky schopnosti města podnítit zájem občanů o sport 

jsou všechny centra sportovního vyžití plně využívána. Havířov si zakládá rovněž na 

mládeži, do níž je investováno velké množství peněz. Město si dává záležet také na 

samotném rozvoji zařízení pro volnočasové aktivity a výstavě nových dětských hřišť, na něž 

jsou čerpány dotace z fondů EU. Toto město se snaží přiblížit sport občanům formou 

nejrůznějších celoměstských sportovních akcí, hrazených z rozpočtu, či zpřístupněním 

školních hřišť a sportovišť široké veřejnosti za symbolický či nulový poplatek. Ke sportovní 

aktivitě občanů přispívá také dobré značení cyklostezek a cyklotras, které umožňují 

bezpečný a pohodlný pohyb po městě na kole, kolečkových bruslích a jiných nemotorových 

vozidlech. 

 

Slabé stránky 

Nepříznivým prvkem ovlivňujícím sportovní vyžití v Havířově je zcela jistě absence 

sportovního zařízení multifunkčního charakteru, či také zastaralé sportovních haly a jejich 

nedostatečná kapacita. Další vady na sportovní kráse tohoto města jsou v oblasti chybějícího 

celosezónního komplexu, který by umožnil plnohodnotné sportovní vyžití i v zimních 

měsících. Za nedostatek ve sféře sportu a činnosti s ním spojených tohoto města můžeme 

považovat poněkud nedokonalý systém přerozdělování dotací, což vyvolává u některých 

žadatelů jistou nespokojenost, s obdrženou výší dotace. Oslabujícím článkem sportovního 

vyžití tohoto města je dlouhodobě znečištěné ovzduší, které poněkud zhoršuje podmínky pro 

provozování některých sportovních aktivit a negativně působí na zdravotní potenciál sportu 

v tomto městě.  

 

Příležitosti 

Pro město je z hlediska příležitostí důležité vybudování nových sportovišť, které 

dokážou pojmout větší počet sportujících a poskytnou kvalitnější sportovní zážitek. Také 

dostavba cyklostezek a cyklotras na tomto území je důležitým prvkem rekreačního sportu 

v této oblasti, zvláště, že v případě cyklotras Havířov spojuje s okolními městy a stává se tak 

jak nízkonákladovou možností trávení volného času sportem, tak dopravním uzlem. 

K příležitostem můžeme zařadit také více zdrojové financování, či čerpání dotací 

z rozvojových fondů, které umožní výstavbu nových sportovních zařízení. Příznivým 
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faktorem do budoucna jsou rovněž plány na výstavbu nových sportovních areálů, o nichž 

město uvažuje. 

 

Hrozby 

Mezi hrozby můžeme zařadit konkurenci z řad sousedících obcí v oblasti sportovního 

vyžití, které je v okolí Havířova rovněž velmi lákavé, nebo také stále narůstající náklady 

spojené s údržbou a provozem sportovních areálů. V důsledku světové ekonomické krize se 

sportovní vyžití setkává s omezeními v oblasti zdrojů určených k financování sportu, což 

způsobuje, že některé sportovní haly a areály jsou ve špatném technickém stavu a rovněž 

plánované projekty na výstavbu nových center sportovního vyžití mohou být ohroženy. Také 

laxní přístup mládeže k otázce sportu se může stát důvodem snižujícího se počtu sportujících 

občanů. 

 

3.1.8 Rozhovor se zastupiteli města 

Rozhovor jsem vedla s paní Lucií Goreckou, DiS., která je zaměstnankyní Magistrátu 

města Havířov, odboru školství a kultury, do jehož sekce spadá také sport. Položila jsem 

následující otázky a získala jsem tyto odpovědi: 

1. Otázka: Kolik sportovních akcí je podporováno ve městě Havířov v průběhu roku? 

Specifikace je náročná, jelikož některé kulturní akce zahrnují také sportovní aktivity, ale těch 

přímo sportovních je zhruba 5. 

2. Otázka: Můžete mi prosím vyjmenovat nějaké akce celoměstského charakteru z oblasti 

sportu a kdo se podílí na jejich organizaci a financování? 

Financuje je město a jedná se o akce „Havířov se baví“, Sportovní víkend rodičů s dětmi 

(koná se v areálech pod správou SSRZ Havířov), Veřejné bruslení (účastníci si hradí sami) 

a Den země. 

3. Otázka: Jakým způsobem provádíte provoz a údržbu sportovišť v Havířově? 

Tuto činnost zajišťuje SSRZ (Správa sportovních a rekreačních zařízení města), stará se 

o veškerou údržbu a rozvoj v této oblasti. 
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4. Otázka: Jakým způsobem získáváte prostředky na provoz, výstavbu a údržbu sportovních 

zařízení ve městě Havířov?  

Většinou z fondů EU, grantů, různých dotací a také z rozpočtu města. Některá hřiště jsou 

zpřístupněna veřejnosti, za menší poplatek, který slouží k částečnému financování údržby. 

Na dotaci z fondů EU čeká ZŠ 1.máje a Mládežnická, které z těchto finančních prostředků 

chtějí uhradit úpravu hřišť. Tato hřiště by rovněž mohla využívat široká veřejnost.  

5. Otázka: Objevuje se v této oblasti i sponzoring? 

Více méně ne, jen velmi zřídka. V případě, že se někdo takový najde, jedná se o osoby z řad 

rodičů na základních či středních školách, kteří se rozhodnou poskytnout nějaký sponzorský 

dar určený např. na úpravu nějakého hřiště, ale spíš se s tím nesetkáváme. 

6. Otázka: Můžete uvést ještě nějaké další způsoby jakými je sport ve městě Havířov 

podporován? 

Největší podporou jsou dotace z rozpočtu města, které jsou nejvyšší v České republice. 

Město podporuje sport také věcnými dárečky pro sportovce na sportovních akcích, 

zapůjčením prostor pro sport, samozřejmě při spoluúčasti na dané sportovní činnosti. Odbor 

školství a kultury také hradí některé městské sportovní akce. 

7. Otázka: Dle informací, které jsem získala ze stránek Magistrátu města Havířov, není toto 

město obyvateli vnímáno jako plnohodnotné mezi jinými také z důvodu nedostatečné 

kapacity a prostranství pro volnočasové a sportovní aktivity. Co plánuje město pro zlepšení 

této situace? 

Plánuje výstavbu areálu volného času, ale momentálně není ještě nikdo schopen přesně říci, 

jak bude vypadat a co přesně se v něm bude nacházet, o všem se teprve jedná. 

8. Otázka: Čeho si nejvíce cení občané v oblasti sportu ve Vašem městě? 

Vhodných podmínek pro sport, dobré zázemí, kvalitní vybavení. 

9. Otázka: V čem vidíte největší problém současného sportu? 

Nezájem mládeže o sport a nedostatek finančních prostředků plynoucích do sportu. 

10. Otázka: Co se Vám nejvíce podařilo v oblasti sportu a co v blízké budoucnosti 

plánujete? 

Oprava haly Žákovská, renovace městské sportovní haly, obecně rekonstrukce a výstavby 

hřišť jako například multifunkční hřiště na ul. Generála Svobody. Povedlo se také z části 
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přispět městskému fotbalovému klubu na pořízení nového trávníku, z městského rozpočtu 

byla poskytnuta částka 4,3 mil. Kč a z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy částka 10 

mil. Kč. 

11. Otázka: Jakým způsobem se věnujete mládeži, matkám s malými dětmi a seniorům 

v oblasti sportovních činností, máte pro ně nějaké speciální programy? 

Pohybovou výchovu pro děti z mateřských škol, plavání, dětská centra, dětská hřiště, která 

jsou z části dotována z rozpočtu města. Pro seniory akce jako Pochod seniorů, Sportovní Hry 

na domově seniorů Luna, Turnaje v pinpongu, či cvičení seniorů v Centru volnočasových 

aktivit Horymírova, cvičení probíhá 2x týdně 2 hodiny, senioři mají na toto cvičení volný 

vstup, jelikož osobu, která procvičuje, platí město. 

12. Otázka: Poskytujete nějaké zvláštní dotace na sport pro děti, studenty a seniory? 

Město podporuje zejména dětský a mládežnický sport formou dotací, např. levnější vstupy 

na bazén pro studenty, děti a seniory, dětský lyžařský vlek v Šumbarku, Olympijské hry pro 

důchodce. 

13. Otázka: Jsou poskytované dotace dle Vašeho názoru dostačující? 

Jsou uspokojivé, město poskytuje jedny z nejvyšších dotací v České republice, ale peníze 

jsou zapotřebí neustále. Jak jsem už jedno zmínila hlavní podpora je zaměřena na mládež. 

14. Otázka: Jak jsou přerozdělovány peníze z loterijní a hazardní činnosti? 

Tyto peníze jdou do fondu veřejně prospěšných aktivit, odkud jsou dále přerozdělovány na 

různé účely, např. úpravy, výstavby a rekonstrukce sportovních areálů. 

15. Otázka: Z integrovaného plánu rozvoje města jsem se dověděla, že je nutná výstavba 

některých zařízení pro volný čas a to z důvodu nevyhovujícího stavu či nedostačující 

kapacity stávajících zařízení. Týká se to i sportovních zařízení? 

Ano, jedná se i o sportovní zařízení, mají nízké kapacity, ale vše by měl vyřešit areál 

volného času, jehož realizace se v budoucnu plánuje. Rovněž výstavba hřiště na Žákovské 

a obecně hřišť na ZŠ částečně napomáhá k zmírnění tohoto problému, jelikož jsou také 

určeny pro veřejnost.  

16. Otázka: Jakou mají právní subjektivitu Vámi dotovaná sportoviště? 

Takřka ve 100% jsou to občanská sdružení. 
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3.2 Město Bohumín 

Město Bohumín se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části 

přibližně 9 km od Ostravy. Sousedí s Polskem a rozkládá se na 48 km² (viz Obr.3.4). 

Město leží na soutoku Odry a Olše a bylo založeno přibližně ve 12. století. 

V současné době Bohumín čítá 29 tis. obyvatel a díky své strategické poloze je významným 

dopravním uzlem. Město se skládá z několika katastrálních území: Nový Bohumín, Starý 

Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Šunychl, Pudlov, Vrbice.
17

 

 

Obrázek 3.4: Mapka, vlajka a znak města Bohumín18 

 

 

Statistické údaje města Bohumín 

Značný vliv na počet sportujících obyvatel má zcela jistě, stejně jako u předchozího 

města, také jejich finanční situace, ta se odvíjí od možnosti získat kvalitní zaměstnání (viz 

Tab. 3.7 a Tab. 3.8). Jak je známo tato problematika je bodem úrazu Moravskoslezského 

                                                 
17

 Zdroj: O městě. Bohumín [online]. 2000-2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.mesto-

bohumin.cz/cz/o-meste/ 
18

 Zdroj: ORP Bohumín. Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/administrativni_mapa_spravniho_obvodu_bohumin_k_1_1_2010/$File/81

02geo10.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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kraje. Z důvodu vysoké nezaměstnanosti si ve městě Bohumín nemohou některé rodiny 

dovolit vykonávat placené sportovní aktivity, tak jak by si přáli a nejsou schopni hradit svým 

dětem sportovní kroužky. Proto, v případě dětských kroužků, rodiče mnohdy přivedou své 

děti pouze na první, bezplatné hodiny, ale když zjistí, že na další budou muset uhradit např. 

měsíční či půlroční poplatek, pak s dětmi již nepřijdou.  

 

Tabulka 3.7: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Bohumín19 

Počet evidovaných uchazečů celkem 1824 

- dosažitelní uchazeči 1699 

- ženy 939 

- osoby zdravotně postižené 213 

- absolventi 94 

- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 79 

- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 14 

- uchazeči věkové skupiny nad 60 let 36 

 

Tabulka 3.8: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Bohumín20 

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v%) 11,31 

Volná pracovní místa celkem 56 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 32,6 

Průměrný věk uchazečů 39,2 

 

3.2.1 Sport ve městě Bohumín 

O městě Bohumín je možné říct, zcela bez nadsázky, že doslova žije sportem. Razí 

heslo „Sport, jediná droga ve městě“ a snaží se jej naplňovat v plném slova smyslu. Toto 

město skýtá celou řadu možností jak trávit volný čas a to v průběhu celého roku (viz Tab. 

3.9). Nabízí řadu sportovních soutěží, zejména pro amatéry, turnajů a najdeme zde mnoho 

sportovních klubů, či tělovýchovných jednot.  

                                                 
19

 Zdroj: Bohumín. Ústav územního rozvoje [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: Zdroj: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4373 
20

 Zdroj: Bohumín. Ústav územního rozvoje [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: Zdroj: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4373 
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Bohumín každoročně pořádá pro své obyvatele řadu celoměstských sportovních akcí, 

pro tyto a jiné sportovní účely je město velmi kvalitně vybaveno. Dokáže nabídnout 

sportovní zázemí ať už v oblasti vodních sportů, cyklistiky, atletiky či také míčových sportů. 

Najdeme zde celou řadu sportovních akcí, které se zde konají již celou řádku let, tzn. že si 

zde vytvářejí určitou tradici, která jak je na mnoha sportovních disciplínách z různých oblastí 

sportu vidět, zcela jistě ujala.  

Mezi sporty, které zde našli zázemí pro konání svých soutěží patří florbal, silový 

čtyřboj a víceboj, ve němž zde bylo pořádáno mistrovství republiky, vzpírání, atletika či 

rovněž netradiční sport jakým je sportovní kulečník.  

V Bohumíně se také nachází dvě základní školy, které každoročně otevírají sportovní 

třídy a napomáhají tak vychovávat sportovně talentovanou mládež, na kterou je město 

obzvláště citlivé a snaží se jí co nejvíce podporovat. Výše zmíněné sportovní třídy jsou 

zaměřené na atletiku a hokej, proto není překvapením, že každé dva rok jsou pořádány 

městské olympijské hry, zaměřené zejména na atletiku, kde si děti mohou porovnat své 

sportovní schopnosti a dovednosti.  

Každoročně město Bohumín vyhlašuje své nejlepší sportovce a trenéry, čímž 

poukazuje na důležitost sportu v tomto městě a snaží se jej tímto způsobem také propagovat 

a odměňovat osoby, které se o rozvoj a šíření sportu v tomto městě přičiňují.  

Značná část sportovišť na území města spadá pod správu společnosti BOSPOR s.r.o., 

která má na starosti sportovní vyžití občanů města. 

 

3.2.2 Současné možnosti sportovního vyžití v Bohumíně 

Sport je v tomto městě chápan jako jakási chlouba, kterou je třeba neustále rozvíjet 

a šířit mezi občany. Což způsobuje, že na tomto území vznikají stále nové možnosti pro 

realizaci rekreačního sportu. Město Bohumín se v několika posledních letech snažilo 

o vytvoření modernějšího obrazu města, proto se zasadilo o výstavbu Hobby parku 

a modernizaci sportovišť. Své místo zde mají také vodní sporty, o jejichž rozšíření město 

neustále usiluje a ve spojitosti s tím má plány do budoucna. Pohybové aktivity v Bohumíně 

zajišťuje kromě společnosti BOSPOR s.r.o. také celá řada tělovýchovných jednot, 

občanských sdružení a sportovních oddílů.  

Největší koncentrace sportovišť se nachází na ul. Koperníkova a ul. Janáčkova. 

Velmi vyhledávaným místem pro trávení volného času je sportovně-rekreační lokalita 

v areálu parku Petra Bezruče. Celá lokalita je propojená s cyklotrasou. 
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Město nezahálí ani v oblasti péče o sportovní vyžití seniorů, organizuje pro ně turnaj 

v kuželkách na Kuželně u Masarykovy základní školy. 

 

Sportoviště na území města Bohumín: 

 Tělocvičny 

 Školní sportoviště (venkovní) 

 Bazény 

 Víceúčelová sportovní zařízení 

 Rekreační zařízení 

 Veřejná sportoviště (v majetku města) 

 Stadiony a hřiště 

 

Centra sportovního vyžití města Bohumín: 

Aquacentrum 

Celý areál je složen z plaveckého bazénu, jehož délka činí 25m, relaxačního bazénu, 

ve kterém se nachází chrlič vody, vodopád a masážní trysky a venkovního bazénu 

propojeného průplavem s vnitřní částí. Součástí Aquacentra je i 48m dlouhý tobogán, sauna, 

whirpool, brouzdaliště pro děti, masáže, solárium a občerstvení. Teplota vody se pohybuje 

v rozpětí od 28 ºC do 33 ºC v závislosti na typu bazénu. 

 

Adventure Golf 

Celý areál se nachází nedaleko krytého bazénu a čítá celkem 18 jamek. Má podobu 

zmenšeného tradičního golfového hřiště. Jelikož je hřiště přesnou kopií klasické golfové 

plochy, nachází se na něm také různé překážky v podobě boulí, vodních překážek, přesně jak 

je tomu u klasického golfu. Součástí golfového areálu jsou rovněž i tři petangová hřiště. Pro 

návštěvníky je připravena půjčovna golfových holí, míčku a poblíž vstupu také občerstvení. 

 

Fotbalová hřiště 

FK Bohumín hraje následující soutěže: muži A (krajský přebor), muži B (okresní 

přebor), dorost (krajská soutěž B), starší žáci (okresní přebor), mladší žáci (okresní přebor).  
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Hobbypark 

Tento park byl postaven pro děti ve věku od 1 do 18 let. Nacházejí se zde nejrůznější 

atrakce a součástí areálu je také WiFi. 

 

Dětské dopravní hřiště 

Jedná se o dráhu 370 m dlouhou, která umožňuje dětem nacvičit si různé dopravní 

situace, kterým mohou být vystaveny v každodenním dopravním provozu. Je zde simulován 

provoz křižovatek, železničních přejezdů, jednosměrek a přechodů pro chodce. Provoz 

tohoto hřiště je zajištěn společností BOSPOR s.r.o. 

 

Plážový volejbal 

Plážový volejbal se nachází v blízkosti aquacentra. Pro zájemce o tento sport je 

připraveno i betonové hřiště, v případě špatného počasí, které se nachází v areálu zimního 

stadionu, kde je možné si zapůjčit i potřebné sportovní potřeby. 

 

Bosport aréna 

Jedná se o zimní stadion, který byl zastřešen v roce 2000, což přispělo k jeho větší 

využitelnosti. V průběhu dalších několika let byly provedeny změny spojené s výstavbou 

nových šaten, sociálního zařízení, nových mantinelů, baru a s úpravou rozměrů kluziště. 

Zimní stadion je součástí areálu BOSPOR. V letních měsících jsou v hale provozovány 

sporty jako nohejbal, volejbal, tenis, stolní tenis a také badminton. 

 

Veřejná sportoviště 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Tyršová mezi ulicemi Tyršová, Seifertova a 1. máje 

 Kovové atrakce Hřiště Park P. Bezruče u ptačí voliéry 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Šunychelská mezi ulicemi Šunychelská, Mírová 

a Nerudova 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Nerudova u Sportcentra 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. K. Čáslavská na ul. Čáslavská 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Nerudova 1040 za poštou 

 Kovové atrakce, 2 pískoviště Hřiště Osvoboditelů 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Mírová  
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 Travnaté sportoviště, kovové atrakce Hřiště Slezská  

 Sportoviště, kovové atrakce Hřiště Jateční 

 Streetball, kovové atrakce, pískoviště Hřiště ČSA 

 Sportoviště, pískoviště Hřiště Okružní 

 Travnaté sportoviště Hřiště Kolonie Okružní 

 2 dřevěné atrakce Hřiště Rafinérský lesík 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Sv. Čecha 

 Dřevěný koutek pro nejmenší děti, kryté pískoviště Hřiště Minikoutek Sv. Čecha 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Štefánkova 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. k. nám. Budoucnosti 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Štefánikova 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. K. nám. Budoucnosti 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Kostelní 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Poděbradova 

 Kovo-dřevný dětský koutek Hřiště D. K. tř. D. E. Beneše 

 Škvarové sportoviště Hřiště Alešova 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Revoluční 

 Sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Bezručova 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. k. Záblatí 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Tovární I 

 2 sportoviště, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Tovární II 

 Dřevěný dětský koutek s lanovou dráhou Hřiště D. k. Tvární 

 Kovové atrakce, pískoviště Hřiště Stavařov 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. k. Skřečoň 

 2 sportoviště s tribunou Hřiště FIT areál Gliňoč 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. k. Nová Ves 

 2 travnatá sportoviště, písečné, kovové atrakce, pískoviště Hřiště Kališok 

 Dřevěný dětský koutek Hřiště D. k. Starý Bohumín 

 Streetball, kovové atrakce Hřiště U tenisových kurtů St. Bohumín 
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 Dřevěný dětský koutek, kovové atrakce Hřiště D. k. Vrbice 

 Travnaté sportoviště, streetball Hřiště Vrbice 

 Antukové sportoviště, kovové atrakce Hřiště Drátovenská 

 

Tabulka 3.9: Stručný přehled počtu sportovišť na území města Bohumín21 

Koupaliště a bazény 2 

- z toho kryté bazény 1 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 23 

Tělocvičny (vč. Školních) 18 

Stadiony otevřené 7 

Stadiony kryté - 

Zimní stadiony kryté i otevřené 1 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem neb správcem) 10 

 

3.2.3 Cyklostezky a cyklotrasy na území města Bohumín 

Cyklostezky 

Jelikož se v tomto mstě pohybuje velká část obyvatel na kole ať už za prací, či 

z důvodu pohybové rekreace, chce proto město zvýšit bezpečnost pohybu a atraktivitu 

Bohumína vybudováním cyklostezek. Cyklostezky tohoto města mají být propojeny tak aby 

usnadnily přístup k důležitým bodům města jako je Aquacentrum, nebo propojily jednotlivé 

části Bohumína. Řada cyklostezek je hrazena z regionálních dotací. 

 

Cyklotrasy 

Město Bohumín může nabídnout cyklistům několik cyklotras. Jedná se o 4, které 

vedou několika částmi Bohumína, jmenovitě trasy A, B, C, a D. Všechny tyto trasy končí 

u bohumínského Aqacentra. Trasa A vede k rybníku Skučák a je nejdelší (11 km). Trasa B 

vede kolem rybníka Nový Stav (8 km). Trasa C vede po lávce přes Odru (4 km). Trasa D je 

nejkratší a vede kolem kostela Narození Panny Marie (3 km). Část těchto tras navazuje na 

cyklotrasy jiných měst, čímž je propojuje. Ze Starého Bohumína je možné napojit se také na 

                                                 
21

 Zdroj: Vybrané statistické údaje za obec. Český statistický úřad [online]. 2010-2011 [cit. 2013-04-19]. 

Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&pro_1_154=59

9051&cislotab=MOS+ZV01&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
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polské cyklotrasy. V současné době se pracuje na cyklotrase vedoucí podél řeky Olše. Město 

pracuje také na cyklotrasách, které mají propojit jednotlivé části Bohumína s jeho centrem 

(viz Obr. 3.5) 

 

Obrázek 3.5: Mapa cyklotras na území města Bohumín22 

 

 

3.2.4 Bohumínská sportoviště spol. s.r.o. (BOSPOR spol. s.r.o.) 

Jedná se o společnost s ručením omezeným, která má na starosti ve městě Bohumín 

provoz a údržbu některých sportovních zařízení. Cílem společnosti Bohumínská sportoviště 

s.r.o. (dále jen BOSPOR s.r.o.), je poskytnout kvalitní sportovní vyžití pro občany různého 

věku a pohlaví.  

V rámci služeb Aquacentra je nabízena plavecká škola, kterou využívají nejen zdejší 

základní školy, ale také školy z okolí. Součástí nabídky této výuky je také doprava do 

Aquacentra aquabusem. Dále zde probíhají také hodiny aquaaerobicu, saunování, také pro 

základní školy a batolata. Také Adventure Golf si v Bohumíně našel své místo, byl otevřen 

v červnu 2012 a od té doby jej vyzkoušelo již 6 tis. návštevníků. Zimní stadion nabízí 

veřejné bruslení, diskotéky na ledě a výuka bruslení pro nejmladší. Stadion je využívat 

                                                 
22

 Zdroj: Mapa Bohumín. Mesto Bohumin [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: http://www.mesto-

bohumin.cz/data/mapy/mapa_bohumin_2012_cz.jpg 
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rovněž hokejovými kluby jak amatérskými tak profesionálními. V letních měsících plní 

stadion funkci víceúčelové haly. Pod správou této společnosti jsou následující centra: 

 

 Aquacentrum 

 Zimní stadion (Bospor aréna) 

 Hobbypark (součástí je i dětské dopravní hřiště) 

 Adventure Golf 

 Fotbalová hřiště 

 Plážový volejbal 

 

Výčet činností společnosti BOSPOR s.r.o.: 

Děti z mateřských a základních škol: 

 Plavecká škola 

 Saunování pro děti 

 Hobbypark pro děti od 1 d 18 let 

 

Ostatní: 

 Cvičení aqaaerobicu 

 Zábavný golf 

 Bruslení pro veřejnost 

 Škola bruslení 

 Diskotéky na ledě 

 Pronájem ledové plochy pro profesionální, amatérský či rekreační hokej 

 Možnost využití haly v letních měsících pro míčové sporty (badminton, tenis, 

volejbal, nohejbal a stolní tenis) 

 

 
Tabulka 3.10: Příspěvek na provoz spol. BOSPOR s.r.o. v letech 2008 - 2013 

 v tis. Kč 

Skutečnost Návrh r. 2013 
r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 

18005 18005 19434 20568 19155 25602 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Bohumín 
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Obrázek 3.6: Přehled příspěvků města spol. BOSPOR s.r.o. v letech 2008 – 2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Bohumín 

 

Jak je zřetelné z grafu (viz Obr. 3.6 a Tab. 3.10), částka, kterou poskytuje město na 

činnost společnosti BOSPOR s.r.. se od roku 2008 zvyšuje, mírné snížení této dotace bylo 

pouze v roce 2012. 

Obrázek 3.7: Plánek sportovišť pod zprávou společnosti BOSPOR s.r.o. 23 

 

 

                                                 
23

 Zdroj: Kde nás najdete. Borspor [online]. 2007-2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.bospor.info/cz/bospor/kde-nas-najdete/ 
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Roční obrat společnosti Bospor s.r.o. za rok 2012 činí 40 mil. Kč. Což je ve srovnání 

s předchozími roky 2011,2012 kdy byl obrat 28 mil. Kč, veliký nárůst, který svědčí 

o zvyšující se návštěvnosti sportovních a rekreačních středisek v této oblasti.  

 

3.2.5 Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností 

Cílem podpory rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních činností města 

Bohumín je zejména poskytnout občanům dostatečné sportovní vyžití, udržet tradici sportu 

v tomto městě, prostřednictvím rozšiřování, modernizace, či výstavby sportovních areálů pro 

rekreační, výkonnostní a vrcholový spor občanů. Projevuje se zde snaha o přilákání 

potenciálních zájemců o sport také z několika km vzdáleného Polska, s nímž je město 

Bohumín propojeno cyklotrasami a úzce s ním v této oblasti spolupracuje. Město se snaží 

vytvářet taky dobré prostředí pro vodáky, a proto nechalo vystavět na řece Odře nástupní 

místa pro vodáky.  

Mezi hlavní cíle zde patří výstavba nové víceúčelové haly, o níž se v současné době 

jedná a je zpracovaná projektová dokumentace. Nyní je jakousi náhradou této zatím 

plánované víceúčelové haly Bospor aréna, která se v letních měsících promění právě na 

obdobu víceúčelového hřiště.  

Město také spolupracuje s Polskem a pracuje na dostavbě cyklotras, čímž propojí 

příhraniční města jak v Polsku tak České republice. Jedním z projektů, které přispívají ke 

zkvalitnění sportovního vyžití je také regenerace Parku Petra Bezruče, jehož revitalizace 

byla spolufinancovány Evropskou Unií prostřednictvím Regionálních operačních programů. 

Je to největší souvislá zelená plocha na území Bohumína a z toho důvodu je také 

vyhledávaným centrem pohybové rekreace zdejších občanů.  

Dalším prostředkem podpory pohybových aktivit dětí a mládeže v tomto městě je 

výstavba dětského dopravního hřiště na, jehož realizaci byly rovněž využity peníze 

z Regionálních operačních programů, tzn. byly spolufinancovány Evropskou Unií. Hřiště je 

veřejně přístupné a jeho prostory jsou navrženy tak, aby jejich využití bylo víceúčelové. 

 

Za potenciální zdroje rozvoje sportovních aktivit jsou považovány následující: 

 Privátní zdroje 

 Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

 Programy EU 
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 ROP Moravskoslezsko 

 Granty a dotace Moravskoslezského kraje 

 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 Rozpočet města Bohumín 

 

Město si dalo za cíl zmodernizovat školní dvůr ZŠ Bezručov, jejíž předpokládaná 

hodnota činí cca 3 000 tis. Kč. Výsledkem modernizace dvora budou dvě hřiště (obnovení 

antukového, vytvoření nového travnatého). Současně dojde ke vzniku rozběhové dráhy 

a doskočiště pro skok daleký a také dráha pro rozběhy. Součástí projektu bude i instalace 

nových herních prvků. Celý projekt je spolufinancován z Regionálních operačních 

programů. 

Dalším projektem, který bude v městě Bohumín realizován je „Rákosníčkovo hřiště“ 

v hodnotě 1,5 mil. Kč, které město vyhrálo v soutěži obchodního řetězce Lidl. Momentálně 

se ještě diskutuje o umístění tohoto hřiště, ale s největší pravděpodobností se bude nacházet 

právě v blízkosti prodejny Lidl. 

Také Dům dětí a mládeže v Bohumíně nabízí dětem celou řadu sportovních kroužků. 

Patří k nim:  

 atletika 

 badminton 

 basketbal 

 florbal 

 školička – pohybové a míčové hry pro děti 

 fotbal 

 aerobik 

 bojová umění 

 dumping pro děti 

 volejbal 

 

3.2.6 Podpora sportovních aktivit z rozpočtu města 

V městě Bohumín dosáhly dotace určené na amatérský sport za rok 2012 celkové 

výše 4 095  tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem částka nižší, jelikož v roce 2011 



64 

činila tato suma 4 204 tis. Kč. Z existujících evidovaných sportovních klubů žádá o dotaci 

zhruba 92% (viz Tab. 3.11). Dotace poskytované výše zmíněným klubům jsou udělovány dle 

„Zásad pro poskytování dotací“. Pro tyto účely vedoucí jednotlivých sportovních klubů 

dokládají na Městském Úřadě města Bohumín, odboru školství, kultury a sportu informace 

o činnosti klubu, v rámci nichž vykazují zprávy o činnosti, či organizovaní akci, finanční 

vyúčtování, slovní hodnocení a také žádosti o dotace. O těchto žádostech pak rozhoduje 

komise sportu při radě města, která spolupracuje s radou města i s odborem školství, kultury 

a sportu. 

 
Tabulka 3.11: Dotace města Bohumín do sportu za rok 2012 

 v tis. Kč 

Tělovýchova 2 660 

Hokejový klub HC Bohumín 600 

Dotace na plavání 870 

Hasičský záchranný sbor 100 

Dotace na činnost ve sportu 3 149 

Dotace na jednotlivé akce ve sportu 630 

Dotace na opravy majetku sportovních subjektů 316 

Celkem 8 325 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Bohumín 

 

Oblasti poskytování dotací z rozpočtu města 

 

Město Bohumín poskytuje dotace na tyto oblasti sportu: 

 dotace na celoroční činnost klubů 

 dotace na pořádání jednotlivých akci 

 dotace na pořízení a opravy majetku ve vlastnictví klubu 

 dotace na rozvoj výkonnosti 
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3.2.7 SWOT analýza 

Na základě, v teoretické části vymezené SWOT analýzy připojuji aplikaci tohoto 

nástroje v problematice možností sportovního vyžití v městě Bohumín (viz Tab. 3.12) 

 
Tabulka 3.12: SWOT analýza pro město Bohumín 

Silné stránky Slabé stránky 

 koncentrace sportovišť na jednom místě 

 velké množství sportovišť 

 zájem obyvatel o rekreační sport 

 nově vybudovaný sportovně-rekreační 

areál 

 výstavba nového dětského hřiště 

 široká nabídka pohybových aktivit 

 plány na výstavbu nových parků 

 revitalizace městského parku 

 velké množství vodních ploch 

 spolupráce s Polskem (cyklotrasy) 

 podpora občanských sdružení a spolků 

v oblasti sportu 

 podpora mládežnického sportu 

 pořádání významných sportovních akcí 

 špatná kvalita ovzduší 

 nezájem mládeže o sport 

 vysoká nezaměstnanost – množství 

sociálně slabých rdin 

 chybějící víceúčelová sportovní hala 

 nepropojená síť cyklostezek 

 

Příležitosti Hrozby 

 vylepšení volnočasových aktivit 

 organizace sportovních akcí 

 získat investory pro velké projekty 

 modernizace a otevření nových školních 

hřišť 

 výstavba víceúčelové haly 

 rozšíření aquacentra a Hobbyparku 

 čerpaní fondů EU 

 zpřístupnění Odry a Olše vodákům 

 nové příležitosti pro vodáky 

 rozšíření cyklotras a cyklostezek 

 úprava stezek pro in-line bruslaře 

 rozvoj prostředí pro adrenalinové sporty 

 nabídka sportů konkurenčních měst 

 nižší dotace do sportu z městského 

rozpočtu 

 další růst nezaměstnanosti 

 odliv mladých občanů z města 

 demografický vývoj- stárnutí obyvatel 

 zhoršující se ovzduší – zdravotní obtíže 

 špatná reklama sportovišť ze strany města 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Většina sportovišť pod správou společnosti BOSPOR se nachází na jednom místě, 

což nabízí možnost výběru, či změny v plánu sportovních aktivit návštěvníků (viz Obr. 3.7). 

Obecně je toto město velmi bohaté co se týče možností sportovního vyžití, zvláště když 

porovnáme jeho velikost k počtu sportovních ploch. Je zde velmi zřetelná chuť pracovat na 

rozvoji v oblasti rekreačního sportu, což se projevuje také v neustálém rozvoji sportovně-

rekreačního areálu města. 

Rovněž zájem zdejšího obyvatelstva o pohybové aktivity dětí se projevuje v účasti 

v soutěži obchodního řetězce Lidl, díky níž město vyhrálo „Rákosníčkovo hřiště“, jehož 

výstavba bude brzy realizována. V oblasti sportu pro děti a mládež je toto město velmi 

vzorné, jelikož nabízí velké množství sportovních kroužků např. v rámci Domu dětí 

a mládeže, do nichž se děti mohou přihlásit.  

Takřka fundamentální části rekreačního sportu v tomto městě je městský park, který 

je po nedávné revitalizaci zdejší chloubou a skýtá tak možnosti sportovního vyžití jak pro 

děti tak dospělé. Bohumín v tomto směru nezahálí a kromě stávající plochy, kterou pokrývá 

park, plánují i výstavbu dalších. 

Také velké množství vodních ploch nacházejících se na tomto území umožňuje 

rozvoj vodních sportů. Je zde viditelná snaha podpory tohoto sportovního odvětví např. 

vytvořením nástupních místa pro vodáky na řece Odře, či obecně zpřístupnění řeky Odry 

a Olše pro tyto sporty. Rozšíření možnosti využívání těchto dvou toků se netýká pouze jejich 

vodní hladiny, ale také podél celého toku vniklých cyklotras, které jsou propojeny 

s okolními městy a sousedícím Polskem. 

Bohumín velice hojně podporuje různá občanská sdružení a spolky zabývající se 

sportem pro talentovanou mládež ať už na rekreační či výkonnostní úrovni. Ve spojitosti se 

sportovním vyžitím města Bohumín, jsou zde pořádány sportovní akce nejrůznějšího 

charakteru, což přispívá k rozšíření sportu do povědomí řadových obyvatel. 

 

Slabé stránky 

Jelikož město neustále bojuje s limity znečištění u tuhých látek a oxidu dusíku, které 

jsou několikanásobně překračovány, mnohé lidi tato situace odrazuje od výkonu některých 

sportovních aktivit prováděných mimo zastřešené haly. K tomuto jevu dochází zvláště 

v zimních měsících, kdy bývá smogová situace nejhorší.  

Problémem je i nezájem ze strany mládeže o sport a aktivity s ním spojené. Děti jsou 

líné a raději dávají přednost pasivní formě zábavy. Mnohdy je však tento jev doprovázen 
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také skutečností, že rodiče nemají dostatečné finanční prostředky, aby mohly svým dětem 

zaplatit pohybové kroužky. Tato situace jde ruku v ruce s vysokou nezaměstnaností na tomto 

území. 

Chybějícím článkem sportovního vyžití v Bohumíně je víceúčelová sportovní hala, 

na jejíž výstavbu se v současné době snaží město najít finanční prostředky a vhodné 

umístění. Mezi další chybějící článek sportovní skládačky patří i nepropojené cyklostezky 

v některých městských částech Bohumína, které by usnadnily cyklodopravu. 

 

Příležitosti 

Základním cílem města Bohumín je neustále zlepšovat a modernizovat volnočasové 

aktivity a přilákat tak co největší počet sportujících. V souvislosti s tím také organizace 

sportovních akcí velkého významu a rozsahu způsobí zvýšení zájmu o sport a přilákají 

investory, díky nimž, by mohla být realizována výstavba některých projektů určených např. 

k rekreačnímu sportu.  

Město plánuje také v blízké budoucnosti modernizaci a výstavbu dětských hřišť, dále 

také výstavbu víceúčelové haly, rozšíření Hobby parku či aquacentra. Tyto projekty by 

mohly být částečně financovány také z fondů EU a pomohly by pozvednout význam 

rekreačního sportu tohoto města na ještě vyšší úroveň. K tomu přispívá také záměr rozšíření 

možností pro vodáky, pro něž se plánuje provoz půjčovny lodí ve Starém Bohumíně 

a vodácká stezka po řece Odře i Olši. 

Záměrem Bohumína je rovněž zapracovat na rozšíření napojení cyklotras 

a cyklostezek na regionální a nadregionální úrovni. Realizace výstavby cyklostezek 

a cyklotras, k nejvíce vytíženým sportovním objektům ve městě, jako je např. aquapark, 

či výstavba cyklostezky a cyklotrasy mezi jednotlivými částmi města pomůže zlepšit 

prožitek z cykloturistiky. Také úprava stezek pro in-line bruslaře přiláká celou řadu 

sportujících obyvatel tohoto města. 

Netradiční příležitostí pro rozvoj města v oblasti sportu je ještě poněkud netradiční 

oblast adrenalinových sportů, která by přilákal nesporně celou řadu nadšenců nejen 

z Bohumína, ale také z okolí. Otevřela by dveře novým možnostem sportovního vyžití této 

části regionu. 

 

Hrozby 

Za hrozbu lze považovat zvláště konkurenční nabídku sportovního vyžití v okolních 

městech, která v této oblasti v několika posledních letech také velmi vzrostla a pracuje na 
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propagaci svých sportovišť více než město Bohumín. Jelikož město bylo v posledních 15 

letech 3 krát ohroženo velkou povodní lze je do této kategorie zařadit také, poněvadž mohou 

vážně poničit některé areály sportovního vyžití a cyklotrasy. 

Z finančního hlediska je nepříjemnou stránkou také snížení množství peněz, jež v této 

oblasti proudí do sportu a také zvyšující se nezaměstnanost, která nese s sebou snížení počtu 

sportujících obyvatel města a zvláště pak se to odráží ve sportovních aktivitách dětí 

a mládeže. Důsledky těchto jevů prohlubuje také odliv mladých, vzdělaných lidí z tohoto 

města. Také stárnutí obyvatelstva a nízká porodnost způsobuje v Bohumíně snížení počtu 

aktivně sportujících. 

Hrozbou je i neustále se zhoršující situace ovzduší, které negativně působí na 

zdravotní stav zdejších občanů a v zimních měsících, kdy znečištění dosahuje nejvyšších 

hodnot, je přímo doporučeno vyhýbat se pohybovým aktivitám ve externím prostředí. 

 

3.2.8 Rozhovor se zastupiteli města 

Rozhovor jsem vedla s paní Ing. Šárkou Drápelovou, která je zaměstnankyní 

Městského úřadu v Bohumíně, odboru školství, kultury a sportu. Položila jsem jí tyto otázky 

a získala následující odpovědi: 

1. Otázka: Kolik sportovních akcí je podporováno ve městě Bohumín v průběhu roku? 

Přibližně 5 stálých a několik jednorázových. Město podporuje organizaci akcí svých 

subjektů. 

2. Otázka: Můžete mi prosím vyjmenovat nějaké akce celoměstského charakteru z oblasti 

sportu a kdo se podílí na jejich organizaci a financování? 

Běh ulicemi msta už popatnácté, Hobbypark má nové atrakce, , Šestý ročník Běhu do 

schodů, Biliard hokej, Plave celé město. Tyto akce jsou podporovány z finančních zdrojů 

města. 

3. Otázka: Jakým způsobem provádíte provoz a údržbu sportovišť v Bohumíně? 

Veřejná městská sportoviště jsou udržovaná Správou a údržbou městských hřišť 

a sportovišť. Firma Bohumínský městský servis a.s. 4x měsíčně v letních měsících tato 

sportoviště kontroluje, následně provádí zápis o případných poškozeních a závadách. Opravy 

a údržba, hrazená této firmě stojí město cca 750 tis. Kč/ročně. 
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4. Otázka: Jakým způsobem získáváte prostředky na provoz, výstavbu a údržbu sportovních 

zařízení ve městě Bohumín?  

Většinou z rozpočtu města. Dětské koutky jsou hrazeny z rozpočtu města, hřiště u škol 

financuje částečně město a částečně fondy EU. 

5. Otázka: Objevuje se v této oblasti i sponzoring? 

Spíše zřídka. 

6. Otázka: Můžete uvést ještě nějaké další způsoby jakými je sport ve městě Bohumín 

podporován? 

Dotace na celoroční činnost klubů na pořádání sportovních akcí, opravy sportovních areálů. 

7. Otázka: Čeho si nejvíce cení občané v oblasti sportu ve Vašem městě? 

Skutečnosti, že město podporuje také rekreační sport, nejen ten vrcholový. 

8. Otázka: V čem vidíte největší problém současného sportu? 

Nezájem mládeže o sport, těžko se získávají noví členové sportovních klubů, kroužků z řad 

mládeže. Nedostatek finančních prostředků v rodinách a také vliv světové ekonomické krize, 

který je citelný v oblasti úbytku sponzorů. 

9. Otázka: Co se Vám nejvíce podařilo v oblasti sportu a co v blízké budoucnosti plánujete? 

Revitalizace parku, výhra „Rákosníčkova hřiště“ v soutěži pořádané sítí řetězců 

supermarketů Lidl. Revitalizace povrchu hřiště na ul. Nerudova, Mírova. Do budoucna je 

plánovaná výstavba víceúčelové haly, ale přesnější údaje v této problematice ještě nejsou 

známy. Zatím se uvažuje o lokalitě, kde by tato hala mohla stát.  

10. Otázka: Jakým způsobem se věnujete mládeži, matkám s malými dětmi a seniorům? 

Město poskytuje dotace na provoz sportovišť, které navštěvuje tato cílová skupina. 

11. Otázka: Poskytujete nějaké zvláštní dotace na sport pro děti, studenty a seniory? 

Dotace města jsou z větší části zaměřené na činnost mládeže. 

12. Otázka: Jsou poskytované dotace dle Vašeho názoru dostačující? 

Podle mého názoru ano, jsou. 
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13. Otázka: Jak jsou přerozdělovány peníze z loterijní a hazardní činnosti? 

Město bojuje proti hazardu a konkrétně proti automatům. V určitých částech Bohumína již 

vymizely, jelikož město na tuto činnost neprodlužuje licence. Částka z hazardní činnosti jde 

do rozpočtu kde je rozdělena na část z terminálů a výherních hracích automatů a na část, 

která jde ze Sazky. Částka, která je vyčleněna z výherních automatů je určena např. na 

výstavbu nových sportovních zařízení. Naopak částka, která jde ze Sazky, což činí cca 

570 000 Kč je rozdělena na výkonnostní mládež (do 20 let). Na každého člena je vyčleněno 

2 400 Kč což celkem činí 450 000, zbývajících 20% bude rozděleno následovně: 80 000 Kč 

kultura a 40 000 Kč ostatní zájmová činnost. 

14. Otázka: Jakou mají právní subjektivitu Vámi dotovaná sportoviště? 

Všechno jsou to občanská sdružení. 

15. Otázka: Je něco, o čem víte, že ve městě z oblasti sportu chybí a chcete tuto mezeru 

zaplnit? 

Víceúčelová sportovní hala. 

  



71 

3.3 Město Karviná 

Karviná je statutárním městem, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. 

Vznik města se datuje od roku 1268, avšak moderní Karviná, jak jí známe nyní, vznikla roku 

1949. Součastným centrem tohoto města je městská část Fryštát. Nyní se Karviná skládá 

z několika městských částí a to: Staré Město, Karviná-Město, Ráj, Darkov a Karviná -Doly. 

Město Karviná čítá více než 60 tisíc obyvatel Louky nad Olší (viz Obr. 3.8)., jeho 

rozloha čítá 57,49 km² a rozkládá se na 18 km na východ od Ostravy, v údolí řeky Olše 

a také na severní části okraje Beskyd. Karviná leží v pohraničí, kde ze severu sousedí 

s Polskem. V posledních několika letech se zde zvýšil význam obchodu a také turistického 

ruchu. Proslavila se rovněž ve světě těžbou uhlí a svými Lázněmi Darkov, které se zaměřují 

na léčbu pohybového ústrojí. Karviná se stala dynamicky rozvíjejícím se městem, které 

poskytuje svým občanům řadu možností pro osobní i kulturní rozvoj v mnoha oblastech.
24

 

Obrázek 3.8: Mapa, vlajka a znak města Karviná25 

 

  

                                                 
24

Zdroj:  Město Karviná. Karviná [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina 
25

 Zdroj: Katastrální mapa Karviné. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Karvin%C3%A9.png 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Statistické údaje města Karviná 

Stejně jako u ostatních dvou zkoumaných měst je i Karviná sužována vysokou 

nezaměstnaností a s tím spojenými finančními potížemi některých rodin, což se negativně 

odráží v jejich sportovních aktivitách (viz Tab. 3.13 a Tab. 3.14).  

 

Tabulka 3.13: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Karviná26 

Počet evidovaných uchazečů celkem 5772 

- dosažitelní uchazeči 5536 

- ženy 2793 

- osoby zdravotně postižené 623 

- absolventi 177 

- uchazeči věkové skupiny 19 let a méně 241 

- mladiství uchazeči ze skupiny do 19 let 50 

- uchazeči věkové skupiny nad 60 let 159 

 

Tabulka 3.14: Údaje o nezaměstnanosti ve městě Karviná27 

Míra registrované nezaměstnanosti uchazečů celkem (v%) 15,06 

Volná pracovní místa celkem 363 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 15,9 

Průměrný věk uchazečů 40,1 

 

3.3.1 Sport ve městě Karviná 

Karviná je městem, na jehož území se nachází velké množství sportovišť, které slouží 

občanům města k pohybové rekreaci. Většina těchto sportovišť funguje pod správou 

společnosti STaRS Karviná s.r.o.  

Sporty jako házená, hokej či fotbal mají v tomto městě dlouholetou tradici a staly se 

tak hlavním prostředkem pasivního sportovního vyžití obyvatel Karviné. Z důvodu rozvoje 

těchto sportů je zde vybudováno i patřičné zázemí v podobě fotbalového stadionu, 

hokejového stadionu a také házenkářské haly. Tato a mnoha další sportoviště slouží také 

řadovým občanů k pohybové rekreaci ať už prostřednictvím veřejného bruslení na 

                                                 
26

 Zdroj: Karviná. Ústav územního rozvoje [online]. 2001-2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4436 
27

 Karviná. Ústav územního rozvoje [online]. 2001-2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4436 
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hokejovém stadionu, služeb městského bazénu či různých sportovních kroužku pro děti 

a mládež. 

Za sportovní vyžití města Karviná je zodpovědný Odbor marketingu a školství, který 

se zabývá administrativní a organizační činností spojenou s komisí tělovýchovy a sportu, 

či také zajištěním některých celoměstský sportovních akcí. Město se snaží svou účastí 

v různých celoměstských sportovních akcích podporovat zdravý životní styl občanů. Klade 

důraz na podporu sportovních aktivit mládeže a nezapomíná ani na seniory.  

 

Současné možnosti sportovního vyžití v Karviné 

Současné možnosti sportovního vyžití v Karviné se neustále rozvíjí a modernizují. 

Město se snaží udržovat stávající sportoviště a plánovat výstavbu nových. Skýtá řadu 

možností sportovního vyžití pro osoby různého věku. 

 

Sportoviště na území města Karviná můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Tělocvičny 

 Školní sportoviště (venkovní) 

 Městská koupaliště a bazény 

 Víceúčelová sportovní zařízení 

 Rekreační zařízení 

 Veřejná sportoviště (v majetku města) 

 Stadiony a hřiště 

 

3.3.2 Centra sportovního vyžití města Karviná 

Zimní stadion 

Zimní stadion nabízí svým návštěvníkům hlavní ledovou plochu, která slouží 

zejména ke sportovním účelům oddílů a malou ledovou plochu o rozměrech 15 x 9 m, ta je 

určena pro výuku bruslení, ale také pro rodiny s dětmi. Od dubna do června se ledová plocha 

promění na povrch pro in-line bruslaře, florbalisty či pro jiné sporty (viz Tab. 3.15). 
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Tenisová hala 

Tenisová hala je umístěna vedle hokejového stadionu v centru města, její součástí je 

hřiště na tenis, badminton, squash, fitness, sauna a pára či minibar. 

 

Házenkářská hala 

Je to jedna z nejlepších házenkářských hal v České republice, splňuje nejpřísnější 

měřítka pro sportovní haly. Slouží pouze účelům sportovních oddílů a kolektivů. Plánuje se 

její přestavba z důvodu nedostatečného zázemí. 

 

Letní koupaliště 

Koupaliště je umístěno nedaleko zastávky MHD, čili dostupnost je velmi dobrá. 

Součástí je víceúčelový bazén, rekreační bazén, dětský bazén, tobogán, třídrahová 

klouzačka, vodní atrakce a plážový volejbal. V budově koupaliště se nachází šatny a také 

úschovna cenností, či jízdních kol. Ve víceúčelovém bazénu jehož vodní plocha činí 705 m² 

a hloubka 1,25m – 1,80 m, se nachází perličková masáž, stěnová masáž, tobogán a divoká 

řeka. Vodní plocha rekreačního bazénu činí 891 m², hloubka 0,01m – 1,10m a jeho součástí 

je dnová perličková masáž, perličkový masážní pás, perličkové masážní lehátko, 2ks vodních 

chrličů, široká klouzačka, stříkající ježek. Dětský bazén nabízí atrakce jako je perličková 

masáž, stříkající talíř a vodní klaun. 

 

Krytý bazén 

Provoz krytého bazénu je celoroční a součástí areálu jsou dva bazény. Najdeme zde 

25m dlouhý plavecký bazén s 8 drahami a dětský bazén. Bazén je svou teplotou vody 

a rozměry přizpůsoben k pohybové rekreaci lidí všech věkových skupin a plaveckých 

dovedností. Plavecký bazén má rozměry 25 x 16,67 m, hloubka je 1,2 – 1,6 m a teplotu vody 

27,5 ºC. Rozměry dětského bazénu činí 12,5 x 6 m, hloubka je 0 – 0,9 m a teplota vody činí 

30,5 ºC Součástí areálu bazénu je také skateboardové hřiště, které se skládá z 13 ramp 

a dvou U-ramp. Toto hřiště je bezplatně přístupné široké veřejnosti. 

 

Plavecká učebna 

Tento bazén je určen pro výuku plavání nemluvňat, dětí předškolního a školního 

věku, z toho důvodu je otevřen pouze ve dnech školní výuky. Jeho rozměry činí 16,67 x 8 m, 

hloubka vody je 0,9 – 1,6 m a teplota 28 ºC.  
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Městský stadion 

Kapacita stadionu je 8 000 diváků z tohoto počtu je 904 míst k sezení. Rozměry 

hřiště činí 105 x 68 m. Tento stadion slouží pro zápasy a tréninkové účely MFK OKD 

Karviná A týmu mužů, mladšího dorostu A a mladšího dorostu B. Nad tenisovými kurty, 

které jsou součástí areálu, se nachází ještě jedno fotbalové hřiště s umělým povrchem, jež je 

určeno pro zápasy a tréninkové účely starších žáku C a mladších žáku C. 

 

Sportovní areál při ZŠ Dělnická 

Tato sportovní hala nabízí několik možností, nachází se zde hřiště s umělým 

trávníkem, které je možné využít také jako tenisové kurty nebo házenkářské hřiště, případně 

hřiště pro malou kopanou. Druhá část sportovního areálu je vyhrazena pro plážový volejbal. 

Součástí areálu je také sociální zařízení a možnost občerstvení. 

 

Stadion Bažantnice 

Tento stadion slouží pro zápasy a tréninkové účely MFK OKD Karviná starších žáků 

A, starších žáků B, mladších žáků A a mladších žáků B. 

 

Stadion Kovona Karviná-Nové Město   

Stadion je určen pro fotbalové zápasy a tréninky MFK OKD Karviná. 

 

Bývalé fotbalové hřiště TJ Baník ČSA  

Stadion je určen pro fotbalové zápasy a tréninky MFK OKD Karviná. 

 

Dvůr Olšiny – jízdárna – vozatajství 

V tomto sportovním areálu působí Jezdecký klub Olšiny. Je zde provozována výuka 

jízdy na koni, výuka z oblasti znalostí a dovedností v chovu koní a zásady pro manipulaci 

s koňmi či jízdy na nich. 

 

Lipiny golf resort 

V tomto areálu se nachází 12 jamek, které jsou určeny jak pro začátečníky tak 

profesionály. Je zde jedno z nejdelších devítijamkových hřišť v Evropě, jeho velikost činí 

3 567 m. Nachází se zde také cvičné hřiště. 
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Sportoviště u ZŠ 

Tato sportoviště bohužel nejsou přístupná široké veřejnosti z důvodu častých projevů 

vandalizmu. Veřejně přístupný sportovní areál je pouze u ZŠ Dělnická a volejbalové kurty 

u ZŠ Družba v Karviné – Novém Městě. 

 

 Hřiště u ZŠ Borovského 

 Hřiště u ZŠ a MŠ Prameny 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Ráj, Školská 432 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Ráj, U Lesa 713 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Nové Město, Cihelní 1666 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Nové Město, tř. Družby 1383 

 Hřiště u ZŠ Dělnická 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Mizerov Majakovského 2219 

 Hřiště u ZŠ U Studny 

 Hřiště u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná – Fryštát, Dr. Olszaka 156 

 Hřiště u ZŠ Mendlova 

 Hřiště u ZŠ Karviná – Hranice, Slovenská 

 
Tabulka 3.15: Stručný přehled počtu sportovišť na území města Karviná28 

Koupaliště a bazény 3 

- z toho kryté bazény 2 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 22 

Tělocvičny (vč. školních)  25 

Stadiony otevřené 3 

Stadiony kryté 4 

Zimní stadiony kryté i otevřené 2 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 13 

 

                                                 
28

 Zdroj: Vybrané statistické údaje za obec. Český statistický úřad [online]. 2001-2012 [cit. 2013-04-19]. 

Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&voa=tabulka&go_zobraz=1&akt

ualizuj=Aktualizovat&pro_1_154=598917 
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3.3.3 Cyklostezky a cyklotrasy na území Karviné  

V návrzích města se nachází projekty tvorby 30 km cyklotras a cyklostezek. Součástí 

této cyklodopravy se mají stát v některých částech také stezky pro in-line bruslaře, které se 

liší zejména druhem povrchu. Úplné dokončení projektů z oblasti cyklotras kolem řeky Olše 

je odhadováno na rok 2014. Dalším plánem do budoucna je vybudovat pro cyklisty okruh, 

který povede kolem staré Karviné. Tato trasa povede městkou částí Doly a Starým Městem. 

Cyklostezky 

V Karviné se nachází 14,5 km značených cyklostezek. Jsou rozděleny do několika 

kategorií a konkrétně jedná se o cyklostezky na chodníku, dělené a nedělené, či cyklostezky 

samostatné. V roce 2010 byl realizován záměr označení pruhů cyklostezek na vozovce 

tř. Osvobození. 

Cyklotrasy 

Město Karviná se může pochlubit 14 km dlouhými cyklotrasami. Trasy tvořící tuto 

celkovou délku jsou tří a nemají číslo, nejsou proto součástí systému KČT. Trasy jsou 

tématicky zaměřené a označované jako cykloturistické. Město vydalo pro účely těchto 

cyklotras cyklistického průvodce, v němž je jasně zřetelná, náročnost trasy a místa, nimiž je 

vedena či také turistické atrakce, které se v délce cyklotrasy nacházejí. Trasy vyznačené 

v tomto průvodci vedou vyznačenými stezkami, veřejnými komunikacemi a částečně také po 

očíslovaných trasách KČT (viz Obr. 3.9). 29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Zdroj: Cyklistická doprava v Karviné- cyklistické trasy a stezky. Karviná [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. 

Dostupné z: 

http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/doprava/120120_cyklo_web_Karvine.

pdf 
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Obrázek 3.9: Mapa cyklotras na území města Karviná30 

 

 

3.3.4 STaRS Karviná, s.r.o. 

Jedná se o relativně mladou společnost, která má zajistit v Karviné služby z oblasti 

sportu a pohybové rekreace určené pro širokou veřejnost. Současně nabízí široké sportovní 

vyžití všem věkovým skupinám a klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Všechna 

sportoviště pod správou společnosti STaRS Karviná, s.r.o. se mohou pochlubit velmi 

vysokým standardem vybavení i služeb a také svým uspokojivým technickým stavem. Tato 

společnost se snaží neustále rozšiřovat a zkvalitňovat své služby. Společníkem této 

společnosti je Statutární město Karviná a je také jedním ze zdrojů financování činnosti 

STaRS Karviná s.r.o. 

Výčet činností STaRS Karviná s.r.o.: 

                                                 
30

 Zdroj: Cyklistická doprava v Karviné- cyklistické trasy a stezky. Karviná [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. 

Dostupné z: 

http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/doprava/120120_cyklo_web_Karvine.

pdf 
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Děti z mateřských a základních škol: 

 Bruslení pro školy 

 Plavecký výcvik dětí z mateřských škol 

 Plavecký oddíl Kosatky Karviná 

 Plavání kojenců a batolat v areálu plavecké učebny 

 

Ostatní:   

 Provoz a organizace in-line hokeje 

 Aqaerobik v areálu plavecké učebny 

 Možnost pronájmu bazénu 

 Možnost pronájmu ledové plochy 

 Bruslení pro veřejnost 

 Hodiny na ledové ploše vyčleněné pro hokej a Krasobruslení 

 

Tabulka 3.16: Příspěvky na provoz společnosti STaRS Karviná s.r.o. v letech 2008 – 2013       

     v tis. Kč 

Skutečnost Návrh r. 2013 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 

28000 29000 29150 28000 27000 26500  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Karviná 

 

Obrázek 3.10: Přehled příspěvků města spol. STaRS, s.r.o. v letech 2008 – 2013 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů města Karviná 
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Z grafu je zřetelné, že dotace města na činnost společnosti STaRS, s.r.o. se od roku 

2010, začaly rapidně snižovat, tento je důsledkem špatné ekonomické situace na trhu (viz 

Obr. 3.10 a Tab. 3.16). 

 

3.3.5 Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností  

Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností se v tomto městě 

projevuje prostřednictvím dotací z městského rozpočtu a Fondu Primátora. V posledních 

několika letech byla z těchto zdrojů a také fondů EU financována celá řada oprav, 

rekonstrukcí a nových projektů. V roce 2011 rekonstrukce a ozvučení Házenkářské Haly, 

kterou čeká ještě přestavba sociálního zařízení. V témže roce byly provedeny také terénní 

úpravy na stadionu Bažantnice a o rok dříve zatravnění, předtím, škvárového hřiště. V roce 

2009 byla přetrubkována ledová plocha. 

Město se snaží podporovat rozvoj sportu prostřednictvím dotování společnosti 

STaRS Karviná s.r.o. v níž je společníkem. 

Jelikož v Karviné neustále narůstá zájem o cykloturistiku, vznikla zde široká síť 

cyklostezek a cyklotras, které jsou určeny pro pohybovou rekreaci a dopravu obyvatel 

Karviné. K účelům pohybové rekreace je možné využít také městský park, který je plně 

uzpůsoben například k jízdě na kolečkových bruslích, běhu, nebo procházkám.  

Dotace města do sportovní oblasti se zaměřují zejména na činnost dětí a mládeže. 

V Karviné se nachází dětské koutky a hřiště, která jsou volně přístupná mládeži. Velmi 

podařený je v této oblasti Indiánský koutek, který se nachází při Letním kině v Parku Boženy 

Němcové. Poblíž výše zmíněného areálu byla také v roce 2010 postavena nová Loděnice na 

místo staré. Na tomto místě vznikla také rozličná sportoviště jako např. dětské hřiště, nebo 

dvě víceúčelová sportoviště na přilehlé louce. 

Velký projekt, který byl zrealizován v roce 2012 je golfové hřiště Golf Resort 

Karviná Lipiny. Toto hřiště je jedno z nejdelších v Evropě a na financování jeho výstavby se 

podílela společnost OKD v rámci rekultivace a také část finančních zdrojů byla čerpána 

z fondů Evropské Unie. 

 

Za potenciální zdroje rozvoje sportovních aktivit jsou považovány následující: 

 Privátní zdroje 

 Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

 Programy EU 
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 ROP Moravskoslezsko 

 Granty a dotace Moravskoslezského kraje 

 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 Rozpočet města Karviná 

 Fond primátora 

 Nadace OKD 

 Nadace ČEZ 

 

Karviná se věnuje rovněž svým seniorům, pro které zorganizovala, v roce 2010 akci 

Senioři bez hranic. Tato událost byla financována z prostředků Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Těšínské Slezsko a její náplní byly mimo jiné také sportovní setkání. 

Město přistoupilo také v roce 2010 k rekonstrukci Městského fotbalového stadionu 

v Karviné – Ráji, kde byla zcela zrekonstruována hlavní tribuna a přistavěna budova, v níž 

se nacházejí technicko-administrativní zázemí klubu. V rámci rekonstrukce došlo 

i k modernizaci „horního“ hřiště, na kterém byl vytvořen umělý povrch. V současné době se 

plánuje zastřešení arény oválnou střechou. Po této rekonstrukci by se na stadion mělo vejít 

6500 sedící diváků. 

 

Také Dům dětí a mládeže Juventus Karviná nabízí celou řadu sportovních kroužku, 

pro účely sportovního vyžití dětí a mládeže. Patří k nim: 

 Pohybovky (Dance, Aerobic, Break Bows Crew, Diamond Dance, Mažoretky, 

Petrovické panenky, Roztleskávačky, Street dance, Taneční klub Intro) 

 Turistika (Pěší turistika, Sportovní turistika, Turistický oddíl Sviště Karviná, Vodácký 

oddíl „Hraničář“) 

 Florbal 

 Freerun – Le Parkour 

 Futsal 

 Kondiční kulturistika 

 Lukostřelba 

 Gymnastika 

 Miniatletika 

 Sportovky 
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 Sportovní přípravky 

 Střelecký 

 Bojová umění (Judo, Taekwondo WTF, Thajský box, Zápas, SK Kick box) 

 

3.3.6 Podpora sportovních aktivit z rozpočtu města 

Na kulturu, sport a sociální projekty vyčlenilo město Karviná ze svého rozpočtu pro 

rok 2013 částku ve výši 3 600 tis. Kč. Z této sumy jde cca 500 tis. Kč středisku volného času 

Juventus, pro boxery z TJ Baník Karviná město vyčlenilo 190 tis. Kč, pro účely výstavby 

nového ringu, pro ženský hokejový klub bylo vyhrazeno 100 tis. Kč, 250 tis. Kč dostane 

mládežnický tenis, futsálisté mají vyhrazenou částku 150 tis. Kč na organizaci letního 

poháru (viz Tab. 3.17). 

Ve městě Karviná je používán sport a činnosti s ním spojené jako prevence 

kriminality. V této oblasti se snaží nabídnout svým občanů a zvláště pak mládeži činnosti 

sportovního charakteru, které jim umožní realizovat se a omezují tak vystavení nebezpečí 

vzniku patogenních jevů. Dalším programem v této oblasti jsou Kurzy sebeobrany pro ženy, 

které byly vytvořeny zvláště z důvodu zvyšujícího se počtu případů násilné činnosti.  

 
Tabulka 3.17: Dotace do sportu za rok 2011 

 v tis. Kč 

Městský stadion 4 000 

Letní koupaliště provoz 3 693 

Letní koupaliště – investice 3 498 

Příspěvek města sportu HCB 4 500 

Příspěvek města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná 4 500 

Příspěvek města Sportovnímu klubu na hokej 3 000 

Příspěvek města sportu ostatní  2 500 

Dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. 28 000 

Sportovní zařízení v majetku města 1 521,72 

Celkem  53 691 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě  závěrečného účtu rozpočtového hospodaření statutárního města Karviná 
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Oblasti poskytování dotací z rozpočtu města 

 Sportovní akce organizované na úrovni města, regionu, republiky či mezinárodní 

 Sportovní akce hromadného charakteru organizované pro mládež a veřejnost, 

propagující sport a tělesnou výchovu v oblasti města Karviná. 

 Podpora činnosti vrcholového a výkonnostního sportu (házená, kopaná, lední hokej 

atd.) či také ostatní organizované sportovní činnosti 

 Tvorba nových sportovišť a tělovýchovných zařízení 

 Údržba, rekonstrukce a obnova stávajících sportovišť 

 Materiální vybavení stávajících tělovýchovných zařízení a sportovních subjektů 

 Podpora aktivit sportovních kroužků na školách nevyjímaje soutěže Asociace školních 

a sortovních klubů ČR.
31

 

  

                                                 
31

 Zdroj: ČR. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné. In: 36/2012. 2012. 

Dostupné z: 

http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/predpisy/jine/Z%C3%A1sady%20pro%20

poskytov%C3%A1n%C3%AD%20dotac%C3%AD%20a%20grant%C5%AF.pdf 
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3.3.7 SWOT analýza 

Na základě, v teoretické části vymezené, SWOT analýzy připojuji aplikaci tohoto 

nástroje v problematice možností sportovního vyžití v městě Karviná (vit Tab. 3.18) 

Tabulka 3.18: SWOT analýza pro město Karviná 

Silné stránky Slabé stránky 

 tradice některých sportů 

 finanční příspěvky spol. OKD 

 golfové hřiště Golf Resort Lipiny 

 velké množství fotbalových hřišť 

 péče města o sportovní areály 

 široká síť cyklostezek a cyklotras 

 čerpaní fondů Evropské Unie 

 široká nabídka sportovního vyžití 

 velikost Parku Boženy Němcové 

 nový areál Loděnice 

 velké množství sportovních akcí 

 úspěchy mladých sportovců 

 sport – prevence kriminality 

 neveřejná hřiště u ZŠ 

 špatný stav ovzduší 

 absence veřejné atletické dráhy 

 absence krytého aquaparku 

 nezájem mládeže o sport 

 demografické problém – stárnutí 

obyvatel 

 odliv mladých občanů z města 

 vysoká nezaměstnanost 

Příležitosti Hrozby 

 rekonstrukce městského stadionu 

 rozšiřování cyklostezek a cyklotras 

 modernizace školních hřišť 

 rozšiřování nabídky celoměstských 

sportovních akcí 

 další růst kriminality a vandalismu 

 další růst nezaměstnanosti 

 nedostatek finančních prostředků na 

údržbu sportovišť 

 vlivy důlní činnosti na budovy a 

sportoviště 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Karviná je proslulá tradicí v několika oblastech sportu. Mezi ně patří zejména házená 

(Handball Club Baník OKD Karviná, dále jako HCB OKD Karviná), hokej (Hockey Club 

Baník Karviná, dále jako HC Baník Karviná) a v poslední době stále oblíbenější fotbal 
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(Městský Fotbalový Klub OKD Karviná, dále jako MFK OKD Karviná). V souvislosti 

s touto oblíbeností fotbalu bylo v Karviné vybudováno velké množství fotbalových hřišť, 

mezi něž patří Stadion Kovona, Stadion Bažantnice a Městký Stadion v Karviné – Ráji jehož 

součástí je také „horní hřiště“ nacházející se nad hlavním hřištěm. Tyto tři sporty jsou 

nejvíce finančně podporovány a zvláště pak v oblasti mládeže. Velmi důležitým zdrojem 

finančních prostředků HCB OKD Karviná a MFK OKD Karviná je společnost Ostravsko-

karvinské doly a.s. (dále jako OKD a.s.), která je jedním z hlavních sponzorů těchto klubů. 

Tato společnost hraje důležitou roli rovněž v oblasti rekultivace na Karvinsku v rámci níž 

vzniklo, například jedno z nejdelších golfových hřišť v Evropě Golf Resort Lipiny.  

V souvislosti s velkým množstvím sportovních areálů je spojena také neustála zpráva 

a údržba. Velká část městských sportovních areálů spadá pod správu společnosti STaRS 

Karviná s.r.o., v níž má svůj podíl také město. Z toho důvodu je také finančně podporována 

z jeho rozpočtu. Kvalitní péče města se projevuje ve velkém počtu udržovaných dětských 

koutů, výstavbě nových středisek pohybové rekreace jako je např. areál Loděnice, golfového 

hřiště Golf Resort Lipiny, rekonstrukci házenkářské haly, rekonstrukci městského stadionu, 

sprch a šaten plaveckého bazénu, či školních hřišť. 

V Karviné začal velmi intenzivně narůstat zájem o cyklistické sporty, proto rozšíření 

množství cyklostezek a cyklotras uspokojil v této oblasti velkou část sportujících občanů 

Karviné. Jedním z prostředků, díky nimž, byla realizace výstavby cyklotras možná, jsou 

fondy Evropské Unie. Právě díky těmto fondům se rozšířila už tak velmi pestrá nabídka, 

sportovního vyžití v oblasti Karviné. 

Příjemným prostředím pro aktivní trávení volného času je také Park Boženy 

Němcové, který nabízí velké množství alternativ pohybu ať už ve formě, procházek, běhu, 

hry dětí v dětských koutcích či trávení času v nově zrekonstruované Loděnici. Městský park 

je největší celistvou zelenou plochou ve městě Karviná. 

Město se může pochlubit rovněž velkým množstvím celoměstských sportovních akcí, 

díky nimž se proslavilo nejen u nás, ale i ve světě. Jsou to například různé mezinárodní 

soutěže v házené, fotbalové zápasy, pochody kolem Karviné, rybářské dny, taneční show 

a zábavy, výlety pro rodiče s dětmi a mnoho dalších.  

Široká nabídka sportů a sportovního vyžití tohoto města přispívá k výchově 

talentované mládeže a v souvislosti s tím také jejich kvalitním výsledkům nejen na národní, 

ale také mezinárodní úrovni. Sport je v tomto městě využíván také v oblasti prevence 

kriminality mládeže, čímž se město snaží ovlivnit např. počet drogově závislé mládeže tím, 

že jím nabídne alternativu zdravého trávení volného času. 
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Slabé stránky  

Jendou z hlavních nevýhod města je vysoká kriminalita, odrážející se v nízkém počtu 

lidí, kteří využívají možnosti sportovat v městském parku. Tato situace se prohlubuje 

narůstajícími případy vandalismu, kvůli kterému byla znepřístupněna sportoviště 

u základních škol. Vyskytly se časté případy ničení a poškozování majetku. Stejně jako 

vysoká kriminalita je negativním vlivem také špatný stav ovzduší, který se v některých 

obdobích zhoršuje do takové míry, že způsobuje občanům tohoto města respirační a jiné 

zdravotní potíže, proto je velmi nezdravé v těchto dnech sportovat. 

Ke slabým stránkám města patří také absence veřejně přístupné běžecké dráhy, 

kterou by zcela jistě přivítala celá řada obyvatel aktivních v oblasti této pohybové rekreace. 

V nabídce sportovního vyžití Karviné chybí rovněž krytý aquapark, který by bylo možné 

využívat i v zimních měsících či za špatného počasí.  

Kromě stále narůstajícího nezájmu mládeže o sport je zde velkým problémem také 

stárnutí obyvatelstva, které se projevuje v malém počtu mladých lidí, kteří by měli být 

potenciálně nejsilnější sportovně aktivní skupinou tohoto města. V souvislosti s tím se 

projevuje také trend vylidňování Karviné. Mnoho mladých lidí odjíždí z důvodu vysoké 

nezaměstnanosti za prací, což je příčinou i dalšího negativního vlivu na sport, kterým je 

nedostatek finančních prostředků v rodinách na sportovní aktivity. 

 

Příležitosti 

Velkou příležitostí pro rozvoj je další plánovaná rekonstrukce městského stadionu, 

která zahrnuje zastřešení tribuny a rozšíření tak míst k sezení pro fanoušky zdejšího 

fotbalového klubu. Dalším aspektem, který by přispěl ke spokojenosti sportovně aktivních 

lidí v tomto městě je rozšíření cyklostezek a cyklotras, či zlepšení povrchu některých 

stávajících.  

Pro oblast sportovního vyžití nejmladších je velkou příležitostí, která napomůže 

zvýšení jejich zájmu o pohybové aktivity, rekonstrukce veřejně přístupných hřišť na 

sídlištích, jejichž stav je mnohdy velmi neuspokojivý. Také neustále rozšiřování nabídky 

celoměstských sportovních akci tohoto města přiláká více občanů a přivede je tak 

k aktivnímu stylu života. 
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Hrozby 

Velmi významnou hrozbou je neustálý narůstající kriminalita a vandalismus, který se 

projevuje v oblasti ničení sportovních areálu a dětských hřišť. V současné době hrozí nárůst 

nezaměstnanosti, který může prohloubit už tak dost závažný problém s nedostatkem 

finančních prostředků rodin na sportovní aktivity.  

Ohrožením je také riziko snižujícího se počtu peněz proudícího do sportu v tomto 

městě a z toho důvodu může dojít k situaci, kdy nebude k dispozici dostatečné množství 

finančních prostředku na údržbu sportovišť v majetku města. 

Také důlní činnost na tomto území si vybírá svou daň v podobě důlních vlivů, které 

se projevují nerovností terénu, praskáním zdiva, či celkovou likvidací některých částí tohoto 

města, což může ohrozit některá sportoviště nacházející se právě v těchto ohrožených 

oblastech. 

 

3.3.8 Dotazník 

Rozhovor jsem vedla s paní Marcelou Hübnerovou, která je zaměstnankyní 

Magistrátu města Karviné, odboru rozvoje, oddělení marketingu a školství. Položila jsem jí 

tyto otázky a získala následující odpovědi: 

 

1. Otázka: Kolik sportovních akcí je podporováno ve městě Karviná v průběhu roku? 

Přibližně 12, přesný výčet těchto akcí je uveden v Kalendáriu 2013, což je přehled kulturních 

a společenských akcí města Karviná. 

 

2. Otázka: Můžete mi prosím vyjmenovat nějaké akce celoměstského charakteru z oblasti 

sportu a kdo se podílí na jejich organizaci a financování? 

Mezinárodní mládežnický turnaj v házené „Karviná cup“, Výlet pro rodiče s dětmi (herní 

odpoledne), Prázdninové bruslení s karvinskými hvězdami, Rybářský den v Parku Boženy 

Němcové, 13. ročník „pochodu okolo Karviné“, Karvinský stoupák, Radegast Open 2013, 

TÝDÝÝT (dopravní soutěž pro děti od 2 do 8 let, VII. Městký turnaj 2013 (volejbal). Akce 

si organizují samotné sportovní organizace za finančního příspěvku města. 
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3. Otázka: Jakým způsobem provádíte provoz a údržbu sportovišť v Karviné? 

Prostřednictvím organizace STaRS, s.r.o., která spravuje většinu sportovišť. Městský 

fotbalový stadion v Karviné spravuje Městský fotbalový klub za finanční podpory města. 

Údržba školních hřišť a sportovních areálů u ZŠ je hrazena z rozpočtu města. 

 

4. Otázka: Jakým způsobem získáváte prostředky na provoz, výstavbu a údržbu sportovních 

zařízení ve městě Karviná?  

Z rozpočtu statutárního města Karviné a z vyhlášených dotačních titulů (Nadace OKD, 

ministerstva, MSK, Nadace ČEZ). 

 

5. Otázka: Objevuje se v této oblasti i sponzoring? 

Netuším. 

 

6. Otázka: Můžete uvést ještě nějaké další způsoby jakými je sport ve městě Havířov 

podporován? 

Prostřednictvím přijetí primátorem úspěšných sportovců a každoroční vyhlášení 

nejúspěšnějších. 

 

7. Otázka: Čeho si nejvíce cení občané v oblasti sportu ve Vašem městě? 

Nedokážu posoudit. 

 

8. Otázka: V čem vidíte největší problém současného sportu? 

Také nedokážu posoudit. 

 

9. Otázka: Co se Vám nejvíce podařilo v oblasti sportu a co v blízké budoucnosti plánujete? 

Areál zrekonstruované loděnice, Městský fotbalový stadion, na kterém byla provedena 

rekonstrukce tribuny a přistavěna budova, v níž se nachází kanceláře a zázemí MFK. Co se 

týče budoucích projektů, nejsem schopná v této chvíli nějaké vyjmenovat, vše bude teprve 

projednáváno. 
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10. Otázka: Jakým způsobem se věnujete mládeži, matkám s malými dětmi a seniorům? 

Speciální programy neexistují, ale organizace zabývající se danou činností jsou dotovány 

z rozpočtu města formou dotací, např. z Fondu primátora města Karviné jsou každoročně 

uvolněny finanční prostředky ve výši cca 8 mil. Kč. 

 

11. Otázka: Poskytujete nějaké zvláštní dotace na sport pro děti, studenty a seniory? 

Zvláštní dotace ne, ale jsou poskytovány dotace přímo z rozpočtu na sportovní činnost 

a ostatní na základě žádostí dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Karviná. 

 

12. Otázka: Jsou poskytované dotace dle Vašeho názoru dostačující? 

Ano. 

 

13. Otázka: Jak jsou přerozdělovány peníze z loterijní a hazardní činnosti? 

Na tuto otázku nedokážu odpovědět. 

 

14. Otázka: Jakou mají právní subjektivitu Vámi dotovaná sportoviště? 

Ve většině případů se jedná o občanská sdružení. 

 

15. Otázka: Je něco, o čem víte, že ve městě z oblasti sportu chybí a chcete tuto mezeru 

zaplnit? 

Momentálně ne. 
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3.4 Komparace tří vytipovaných měst 

Pomocí jasně vytyčených kritérií jsem provedla srovnání tří měst Karvinska a tuto 

komparaci jsem následně vyhodnotila. 

 

3.4.1 Vybavenost měst z hlediska sportovního vyžití obyvatel 

Základní nabídka sportovního vyžití u měst Havířov, Bohumín a Karviná je takřka 

stejná. 

Města Karviná a Havířov se oproti městu Bohumín, mohou pochlubit víceúčelovou 

sportovní halou či letním koupalištěm, které je lokálně odděleno od krytého. Bohumín 

absenci letního koupaliště kompenzuje víceúčelovostí Aquaparku, jehož součástí je jak 

vnitřní plavecký bazén, tobogány a vířivka, tak také menší venkovní bazén, který je propojen 

průplavem s vnitřní částí.  

Všechna tři města mají širokou škálu veřejných sportovišť, ale v městě Karviná byla 

přijata opatření, která znemožňují vstup řádovým občanům na tato sportoviště, jelikož na 

vybavení těchto hřišť byl páchán často vandalizmus.  

Z průzkumu, který jsem provedla a znázornila v tabulce (viz Tab. 3.19) je jasně 

zřetelné, že nejlépe vybaveným městě co se týče sportovního zázemí je město Karviná. Je 

zde největší počet sportovních areálů specializovaných na konkrétní druh sportu. Oproti 

Bohumínu nemá město Karviná Hobbypark a ve srovnání s Havířovem arénu pro motokáry. 

Ve srovnání s Bohumínem a Havířovem má město Karviná nedostatky, co se týče 

sportovního zázemí, v absenci hobbyparku a arény pro motokáry. 

Druhé nejlépe vybavené město sportovními areály pro volnočasové aktivity je 

Havířov. Ve srovnání s Bohumínem a Karvinou zde chybí házenkářská hala, hobbypark 

a tenisová hala. 

Město Bohumín se v průzkumu ukázalo jako nejméně vybavené sportovním 

zázemím, jelikož v porovnání s předchozími dvěma městy mu chybí koupaliště, házenkářská 

hala, tenisová hala, víceúčelová sportovní hala a aréna pro motokáry. Však vzhledem 

k velikosti tohoto města a počtu obyvatel, je množství sportovišť nacházející se na území 

Bohumína úctyhodné. 
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Tabulka 3.19: Přehled sportovního zázemí 

Havířov Bohumín Karviná 

Hokejový stadion Hokejový stadion Hokejový stadion 

Fotbalové hřiště Fotbalové hřiště Fotbalové hřiště 

Bazén Bazén/Aquapark Bazén 

Veřejná sportoviště Veřejná sportoviště Veřejná sportoviště 

Dětské koutky Dětské koutky Dětské koutky 

Golf (různé druhy) Golf (různé druhy) Golf (různé druhy) 

Fitcentra  Fitcentra Fitcentra 

Cyklostezky a cyklotrasy Cyklostezky a cyklotrasy Cyklostezky a cyklotrasy 

Jízdárna Jízdárna Jízdárna 

Letní koupaliště - Letní koupaliště 

- - Házenkářská hala 

- Hobbypark - 

- - Tenisová hala 

- - Plavecká učebna 

Víceúčelová sportovní hala - Víceúčelová sportovní hala 

MZ kar aréna (motokáry) - - 

Skatepark Skatepark Skatepark 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Sportovní vyžití v oblasti sportovních kroužků pro děti a různých forem cvičení pro 

dospělé je u všech tří měst na velmi vysoké úrovni. Nabídka sportovní rekreace tohoto 

druhu, se vymyká pouze rozsahem, který je ovlivněn možnostmi sportovního zázemí 

v podobě hal, stadionů, tělocvičen a fit center. V tabulce jsem opět porovnala zkoumaná tři 

města z hlediska druhů sportů, které na jejich území mohou občané vykonávat, a zjistila 

jsem, že nejvíce sportovních aktivit nabízí město Havířov a stejný počet aktivit nabízí města 

Karviná a Bohumín (viz Tab. 3.20). 
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Tabulka 3.20: Přehled sportovní aktivit 

Havířov Bohumín Karviná 

Hokej Hokej Hokej 

Fotbal Fotbal Fotbal 

Tenis Tenis Tenis 

Plavání Plavání  Plavání 

Mini golf Adventure golf Golf 

Plážový volejbal Plážový volejbal Plážový volejbal 

Bojové sporty Bojové sporty Bojové sporty 

Hokejbal Hokejbal Hokejbal 

Horolezectví Horolezectví Horolezectví 

Kuželky Kuželky Kuželky 

Skateboardové hřiště Skateboardové hřiště Skateboardové hřiště 

Kuželky Kuželky Kuželky 

Jezdectví Jezdectví Jezdectví 

Squosh Squosh Squosh 

Atletika Atletika Atletika 

Volejbal Volejbal Volejbal 

Aerobic Aerobic Aerobic 

Bruslení pro veřejnost Bruslení pro veřejnost Bruslení pro veřejnost 

Krasobruslení Krasobruslení Krasobruslení 

Badminton Badminton Badminton 

Cyklistika Cyklistika Cyklistika 

Florbal Florbal Florbal 

Basketbal Basketbal Basketbal 

Spinning Spinning Spinning 

Stolní tenis Stolní tenis Stolní tenis 

Pohybové kroužky DDM Pohybové kroužky DDM Pohybové kroužky DDM 

Studia tvarování postavy Studia tvarování postavy Studia tvarování postavy 

Motokáry - - 

Futsal - - 

Házená - Karviná 

Vzpírání Vzpírání - 

Lyžování - Lyžování 

Jachting - Jachting 

- Malá kopaná - 

Nohejbal Nohejbal - 

- Streetball - 

- - Dívčí hokej  

- - Kanoistika  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4.2 Srovnání cenových relací za nabízené sportovní služby 

Na základě mnou provedeného výzkumu jsem získala informace, které jsem 

zaznamenala do níže uvedené tabulky.  Z těchto údajů vyplývá, že nejvyšší náklady na sport, 

spojené s cenami služeb, jsou ve městě Havířov. Druhým nejdražším městem v oblasti 

sportovního vyžití je Karviná a nejlépe v tomto průzkumu dopadlo město Bohumín, jehož 

občany stojí sportovní vyžití nejméně finančních prostředků z těchto tří zkoumaných měst 

(viz Tab. 3.21). 

 

Tabulka 3.21: Náklady spojené se sportovním vyžitím zkoumaných měst                 

           v Kč 

Sportoviště čas/osoby Havířov Bohumín Karviná 

Krytý bazén 1 osoba 80 80 52 

Koupaliště 1 osoba 70 80 80 

Ledová plocha 1 hodina 2200 1900 1990 

Badminton Kurt/hodina 150 150 190 

Tenis Kurt/hodina 280 100 370 

Squash Kurt/hodina 260 230 260 

Fotbalové hřiště 1 hodina 350 330 330 

Plážový volejbal 1 hodina 120 180 150 

Zastřešená hala 1 hodina 600 700 500 

Golf/Minigolf 1 osoba 45 120 150 

Bruslení pro veřejnost 1 osoba/90 min 40 30 35 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.3 Vyhlašování celoměstských sportovních akcí zastupiteli 

Všechna tři zkoumaná města se mohou pochlubit celou škálou celoměstských 

sportovních akcí. Většina těchto akcí je u všech tří měst spolufinancována Městskými úřady, 

ale organizační stránka těchto akcí spadá pod konkrétní sportovní organizace, kterých se tato 

akce bezprostředně týká tzn. nejsou přímo organizovány městem. Každé z měst nabízí 

obdobnou škálu sportovních akcí, jejich počet a náplň je u všech tří měst také obdobná. 
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3.4.4 Dotace měst určené na sport 

Z průzkumu, který jsem provedla, vyplývá, že nejvyšší dotace poskytované na 

činnost ve sportu jsou ve městě Havířov (viz Obr. 3.12). Druhé nejvyšší dotace do této 

oblasti jsem zaznamenala v Karviné a nejméně finančních prostředků poskytuje město 

Bohumín. Tyto výsledky potvrzují níže uvedené grafy. 

Vzhledem k značným rozdílům v počtu obyvatel těchto měst jsem provedla přepočet 

dotací na jednoho obyvatele. Po tomto přepočtu se pořadí měst změnilo a to tak, že na první 

pozici se posunula Karviná na druhou Havířov a Bohumín zůstal beze změn (viz Tab. 3.22).  

 
Obrázek 3.11: Objem poskytovaných dotací z rozpočtu měst na činnosti ve sportu 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů jednotlivých měst 

 

Tabulka 3.22: Přepočet dotací z rozpočtu měst na jednoho obyvatele 

Město 

Počet 

obyvatel 

Dotace města na činnost ve 

sportu (v tis. Kč) 

Přepočet dotace na jednoho 

obyvatele (v Kč/obyvatele) 

Havířov 80 000 56 700 708,75 

Bohumín 29 000 8 325 287,07 

Karviná 60 000 53 691 894,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvyšší dotace proudící z rozpočtu měst na údržbu a provoz sportovních zařízení 

pod správou SSRZ (Havířov), BOSPOR s.r.o. (Bohumín) a STaRS Karviná s.r.o, má město 

Havířov pak Karviná a nejméně finančních prostředků poskytuje Bohumín (viz Obr. 3.13). 
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Obrázek 3.12: Objem poskytovaných dotací z rozpočtu měst poskytovaných společnostem zabývajícím se 

správcovstvím sportovních areálů a sportovním vyžitím zkoumaných měst. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací získaných od zastupitelů jednotlivých měst 

3.4.5 Společnosti zodpovědné za správu sportovních zařízení jednotlivých měst 

V každém ze zkoumaných měst se nachází společnost, která má na starosti správu 

sportovních a rekreačních zařízení. V Havířově je to příspěvková organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení, v Bohumíně společnost BOSPOR s.r.o. a v Karviné 

společnost STaRS s.r.o. Všechny tři subjekty jsou finančně podporovány z rozpočtu měst. 

Nejvyšší dotace na tuto oblast poskytuje město Havířov, pak Karviná a nejnižší Bohumín, 

ale vzhledem k jeho velikosti a počtu obyvatel jsou optimální. 

3.4.6 Srovnání webových stránek jednotlivých měst 

Při srovnání webových stránek reprezentujících sportovní vyžití měst jsem došla 

k zjištění, že nejvíce informací poskytují svým uživatelů webové stránky města Bohumín, 

které se zabývají problematikou sportovních aktivit do hloubky. Nechybí ani ceníky ke 

každé ze zveřejněných sportovních aktivit, provozní doba, umístění, popis a možnosti 

sportovišť či kontakty. Také webové stránky Karviné jsou velmi přehledné, informují 

o všem potřebném v souvislosti se sportovními aktivitami, jejich grafické provedení je však, 

dle mého názoru, o něco horší něž v případě Havířova. Webové stránky města Bohumín jsou 

také uspokojivé, jejich grafická úprava je srovnatelná s webovými stránkami města Havířov, 

ale jako podstatný nedostatek shledávám chybějící údaje ohledně cen některých sportovišť, 

konkrétně, volejbalového hřiště a fotbalového stadionu. Informace o těchto sportovních 

areálech je možné zjistit pouze po telefonické domluvě.  
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3.4.7 Sportovní vyžití obyvatel z hlediska zastupitelstva jednotlivých měst 

Na základě rozhovorů, které jsem provedla s jednotlivými zastupiteli zkoumaných 

měst, jsem získala informace, týkající se postoje jednotlivých měst a jejich zastupitelstev ke 

sportovnímu vyžití. Město Havířov je možné definovat jako město, které se velmi angažuje 

ve sportovních aktivitách svých občanů. Zdejší zastupitelé se snaží neustále rozvíjet 

a rozšiřovat nabídku sportovního vyžití, zaměřují se na tvorbu projektů, díky nímž, jsou 

rozšiřována a rekonstruována sportoviště na území Havířova, investují do rozvoje 

talentované mládeže a pracují na zapojování široké veřejnosti do sportovních aktivit 

prostřednictvím celoměstských sportovních akci. V tomto duchu přistupuje ke sportovnímu 

vyžití také město Bohumín. Z tří zkoumaných měst jsem zaznamenala největší zájem 

a nedšení sportem svých občanů právě zde. Je možné říct, že město sportem doslova žije 

a má k němu velmi kladný vztah. Pouští se do odvážných projektů spojených s výstavbou 

nových sportovišť a rekonstrukcí stávajících, které svou vybaveností v mnohém velmi 

příjemně zaskočí. Zastupitelstvo města Karviná si rovněž dává záležet na široké nabídce 

sportovního vyžití svých občanů a v několika posledních letech zrealizovalo několik 

skutečně chvályhodných projektů právě v této oblasti, které zcela jistě zpestřují sportovní 

rekreaci občanů města. Z rozhovoru se zastupiteli byl zřejmý spíše klidnější a méně 

energický přístup k organizaci sportovního vyžití tohoto města, než v Bohumíně, ale 

srovnatelný s městem Havířov. 

 

3.4.8 Spokojenost obyvatel s možnostmi sportovního vyžití 

Z dotazníkového šetření ve zkoumaných městech jsem shromáždila informace 

týkající se spokojenosti obyvatel se sportovním vyžitím, tyto údaje jsem následně 

vyhodnotila a získala tak ucelený přehled o spokojenosti respondentů s možnostmi 

sportovního vyžití zkoumaných měst. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 225 osob. 

Z tohoto počtu bylo v Karviné 32% žen a 68% mužů, v Bohumíně 44% žen a 56% mužů, 

v Havířově 64% žen a 36% mužů. Do tohoto šetření byly zahrnuty všechny věkové 

kategorie. 

V městě Karviná se věnuje sportu ve svém volném čase 49% dotázaných osob. 

Většina z tohoto vzorku chodí tři a vícekrát týdne cvičit. Na otázku, zda jsou respondenti 

spokojeni s možnostmi sportovního vyžití v tomto městě, 84% zvolilo odpověď spíše 

spokojen/a. Stejnou odpověď zvolili při otázce týkající se spokojenosti s vybavením těchto 
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sportovišť. Většina dotazovaných navrhla rozšíření nabídky sportovišť o následující: 

aquapark, otevření městských sportovišť pro širokou veřejnost, snooker, paitball, více 

squashových kurtů, powe plate studio, in-line stezky, venkovní basketbalová hřiště. Největší 

počet dotazovaných vyjádřil spokojenost se službami, které jsou poskytovany na 

jednotlivých sportovištích města Karviná. S možností sportovat v průběhu týdne je 

spokojeno 52% respondentů. S cenou sportovních aktivit byli v dotazníkovém šetření 

spokojeni. Většina dotazovaných získává informace o možnostech sportovního vyžití 

v městě Karviná z internetových zdrojů, doporučení známých a novin. Dostupnost center 

sportovního vyžití byla vyhodnocena jako dostačující. 

V Bohumíně se věnuje sportu ve svém volném čase 56% respondentů. Také v tomto 

městě chodí největší část dotázaných tři a vícekrát týdně cvičit a je spíše spokojená 

s možnostmi sportovního vyžití ve městě Bohumín, či vybavením jednotlivých sportovišť. 

Dotazovaní navrhli rozšíření nabídky sportovního vyžití o následující: velodrom, lezeckou 

stěnu, in-line stezky, badmintonová hřiště, více kurtů na squash. Služby poskytované na 

sportovištích byly ve většině případů respondenty ohodnoceny možností spíše spokojen/a. 

Stejnou odpověď zvolilo 80% dotázaných při otázce, zda jsou spokojeni s možností 

sportovat v průběhu týdne. Spokojenost s cenami sportovních aktivit vyjádřila většina 

dotázaných. Informace o možnostech sportovního vyžití získávají respondenti hlavně 

z internetových zdrojů pak doporučení přátel a novin. Dostupnost sportovišť v Bohumíně 

byla vyhodnocena jako dostačující. 

V Havířově se věnuje sportu ve svém volném čase 61% dotázaných. Stejně jako 

u předchozích dvou měst chodí i zde největší část dotázaných tři a vícekrát týdně cvičit a je 

spíše spokojená s možnostmi sportovního vyžití města, či vybavením jednotlivých 

sportovišť. Respondenti navrhli rozšíření nabídky sportovišť v tomto městě o následující: 

střelnice, horolezecká stěna, squosh, dámské fitnescentrum, in-line stezky, krytý bazén 

pouze pro účely kondičního plavání. Služby sportovišť ve městě Havířov většina dotázaných 

hodnotila možností spíše spokojen/a.  Taktéž jako u předchozích dvou měst i u otázky zda 

jsou respondenti spokojeni s možnostmi sportovního vyžití v průběhu týdne, zvolilo 60% 

dotázaných, odpověď spíše spokojen/a. Ceny sportovních aktivit byly respondenty 

vyhodnoceny odpovědí spíše spokojen/a. Údaje o možnostech sportovního vyžití čerpají 

respondenti nejvíc, stejně jako v případě Karviné a Bohumína, z internetových zdrojů, 

doporučení známých a novin. Dostupnost sportovišť v Havířově byla vyhodnocena také jako 

dostačující.  
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4. Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

 

V diplomové práci jsem postupně popsala jednotlivá města z hlediska center 

sportovního vyžití obyvatel, sportovní infrastruktury a sportovních akcí, které umožňují 

místním občanům vykonávat sportovní aktivity ve svém volném čase.  

Dále jsem se zaměřila na druhy sportovních aktivit, které lze v jednotlivých městech 

vykonávat. Blíže jsem se soustředila na cyklostezky a cyklotrasy procházející zkoumanými 

městy, čímž je propojují a slouží velkému množství lidí k pohybové rekreaci na Karvinsku. 

Část své práce jsem zaměřila také na společnosti, které v těchto městech zajišťují služby 

z oblasti sportu a pohybové rekreace. Porovnala jsem finanční dotace měst do těchto 

společností a do oblasti sportu obecně. Pomocí SWOT analýzy jsem vykonala srovnání 

silných a slabých stránek měst, jejich příležitostí a hrozeb. 

Silnou stránkou města Havířov je velké množství sportovních klubů a sportovišť. 

Neustály rozvoj tamních zařízení pro volnočasové aktivity, vzbuzuje stále větší zájem 

obyvatel o sport a činnosti s ním spojené. Rozvoji zařízení pro pohybovou rekreaci 

napomáhají vysoké dotace z rozpočtu města a čerpání dotací EU. Tento systém péče o sport 

doplňuje nabídka celoměstských sportovních akcí.  

Z průzkumu vyplynulo, že i v Bohumíně se nachází velké množství celoměstských 

sportovních akcí, které podněcují obyvatele k výkonu sportovních aktivity. Je zde zřetelný 

zájem na rozvoji v oblasti rekreačního sportu, což se projevuje ve sportovně rekreačním 

areálu města, výstavbě nového dětského hřiště a široké nabídce pohybových aktivit. Město 

nechalo revitalizovat městský park, jelikož si zakládá na velkém množství zeleně, což je 

velmi příznivé pro sportovní aktivity. Bohumín se může pochlubit velkým množstvím 

vodních ploch, které skýtají možnost provozování široké škály vodních sportů, a také 

finanční podporou občanských sdružení či spolků v oblasti sportu. Město se stalo centrem 

pořádání významných sportovních akcí, které si zde postupně budují tradici. 

Za silnou stránku města Karviná lze považovat tradici některých sportů na tomto 

území, která je lákadlem pro aktivní i pasivní sportovce. Také finanční příspěvky společnosti 

OKD, např. v rámci rekultivace, či čerpání fondů EU, působí na kladný rozvoj města 

v oblasti pohybové rekreace. Výsledkem této činnosti je např. Golf Resort Lipiny 

a zrekonstruovaný areál Loděnice v Parku Boženy Němcové, které rozšířili nabídku 

sportovního vyžití Karviné. Je zde zřetelná péče o sportovní areály, jejichž značná část 

prošla v několika posledních letech rekonstrukcí. Město se vyznačuje také velkým počtem 
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fotbalových hřišť a sportovními akcemi pro občany. Všechna tato snaha v oblasti 

sportovního vyžití se odráží také v kvalitních sportovních výsledcích tamní mládeže, která 

reprezentuje toto město nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Sport je zde 

prostředkem prevence kriminality mladistvých. 

Za určitou nevýhodu Havířova v oblasti sportu je možné považovat absenci moderní 

plochy multifunkčního charakteru, či chybějící celosezónní komplex. Toto město má také 

nedokonalý systém přerozdělování dotací mezi jednotlivými sportovními kluby a aktivitami. 

V Havířově je v několika posledních letech pociťován rovněž narůstající laxní přístup 

mládeže k otázkám sportu. Další problém, se kterým se toto město potýká je nízká kapacita 

některých sportovišť a velký počet zastaralých sportovních hal. 

V důsledku vysoké nezaměstnanosti Bohumín bojuje s nedostatkem finančních 

prostředků na sportovní aktivity v rodinných rozpočtech. Tato skutečnost se projevuje 

v nezájmu o sport mezi mladými občany, kteří proto nejsou zvyklí sportovat. Také 

nepropojená sít cyklostezek ubírá městu na kvalitě sportovního vyžití. 

Negativním jevem v Karviné jsou projevy vandalismu v areálech veřejných 

sportovišť. Tento nešvar způsobil, že město bylo nuceno znemožnit přístup na tato veřejná 

sportoviště široké veřejnosti. V delším časovém období se zde projevuje stárnutí 

obyvatelstva a v souvislosti s tím také vylidňování města, což se odráží ve snižujícím se 

počtu sportujících občanů. Rovněž toto město se potýká s problémem vysoké 

nezaměstnanosti a jejím vlivem na finanční částky vyhrazené v rodinných rozpočtech na 

sportovní rekreaci. 

Zjistila jsem, že všechna tři města mají ještě mnoho možností, v nichž se mohou dále 

rozvíjet. Havířov v budoucnu plánuje výstavbu nových sportovišť, která zpříjemní a rozšíří 

nabídku pohybové rekreace zdejších občanů. Jistou alternativou zdokonalení sportovního 

vyžití je také dostavba cyklostezek na území tohoto města, či plánovaná výstavba 

sportovního areálu. Pro rychlejší realizaci těchto projektů je velkou příležitostí vícezdrojové 

financování a čerpání dotací z rozvojových fondů. 

Bohumín má v oblasti příležitostí svého města i přes svou nepříliš velkou rozlohu 

a poměrně nízký počet obyvatel, velké množství příležitostí. Město může zapracovat na 

vylepšení volnočasových aktivit, rozvoji v organizaci sportovních akcí, modernizaci 

a otevření nových školních hřišť a hlavně výstavbě chybějící víceúčelové sportovní haly. 

Finanční zdroje na větší projekty může získat prostřednictvím investorů či čerpání fondů EU. 

Další skutečností, která stojí za povšimnutí je možnost zpřístupnění Odry a Olše, což skýtá 

nové příležitosti pro vodní sporty. Vylepšení v oblasti cyklostezek a cyklotras je možné 
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realizovat zejména jejich rozšířením a úpravou povrchů pro in-line bruslaře. Zpestřením 

sportovní nabídky Bohumína vidím v nabídce adrenalinových sportů.  

Rekonstrukcí městského stadionu v Karviné, by bylo možno nabídnout fanouškům 

zdejšího fotbalu více míst k sezení pod zastřešenou tribunou. Stejně jako u předchozích dvou 

měst i zde jsou příležitosti k rozvoji rekreačního sportu, zvláště prostřednictvím rozšiřování 

a propojování cyklostezek a cyklotras se sousedními městy a přizpůsobování povrchu pro in-

line bruslaře. Jednou z variant, jak přilákat obyvatelé Karviné ke sportovním aktivitám, je 

rozšiřování nabídky celoměstských sportovních akcí nebo zpřístupněním školních hřišť 

veřejnosti. 

Slabým článkem sportovního vyžití Havířova je konkurence sousedních měst, které 

nabízejí sportovní vyžití za nižší ceny, nebo poskytují širší nabídku sportů. Nepříjemnou 

skutečností jsou také narůstající náklady na provoz a opravy sportovišť, jejichž výše by se 

v budoucnu mohla stát neúnosná a v souvislosti s tím se technický stav těchto sportovišť 

může zhoršit a být nevyhovující. 

Také město Bohumín je ohroženo vysokou nezaměstnaností, odlivem mladých 

občanů a demografickým vývojem, vlivem kterých dochází ke snížení počtu sportovně 

aktivní populace. Informovanost v oblasti sportovního vyžití je také velmi důležitá proto si 

myslím, že by město Bohumín mělo více zapracovat na jejím rozvoji. 

Z rozhovorů se zastupiteli jsem získala zajímavé informace. Město Havířov plánuje 

do budoucna výstavbu areálu volného času, který by měl rozšířit nabídku sportovního vyžití 

tohoto města. Investuje značné finanční prostředky do sportovních aktivit dětí, mládeže a 

věnuje se i pohybovým aktivitám seniorů. Podpora města se projevuje také prostřednictvím 

poskytování darů pro vítěze, při organizování nejrůznějších sportovních akcí. Obyvatele 

Havířova si současně nejvíce cení, když mají k dispozici vhodné podmínky pro sport, dobré 

zázemí a kvalitní vybavení. K těmto účelům byla opravena hala Žákovského, městská 

sportovní hala a došlo k rekonstrukci multifunkčního hřiště na ul. Generála Svobody. Za 

úspěšný krok město považuje také nový trávník na městském fotbalovém stadionu, na jehož 

pořízení  přispělo z městského rozpočtu částkou 4,3 mil. Kč. Také provoz a údržbu 

sportovišť v Havířově má na starosti Správa sportovních a rekreačních zařízení města. 

V Bohumíně město plánuje výstavbu Rákosníčkova hřiště, které vyhrálo v soutěži 

s obchodním řetězcem Lidl. Dle zastupitelstva je také podařená revitalizace povrchu hřiště 

na ul. Nerudova/Mírova. V současné době město plánuje výstavbu víceúčelové sportovní 

haly. Občané si pochvalují také revitalizaci městského parku. Značné finanční prostředky 

plynou s rozpočtu Bohuména na sportovní činnost dětí a mládeže. Město poskytuje dotace na 
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provoz sportovišť, které navštěvuje tato cílová skupina. Provoz a údržba sportovišť, které 

nejsou v majetku města je realizován podobně jako ve městě Havířov, prostřednictví 

správcovské společnosti, v tomto případě BOSPOR s.r.o. Sportoviště v majetku města tzn. 

dětské koutky a hřiště u škol jsou částečně financovány z rozpočtu města a částečně z fondů 

EU.  

Zastupiteli města Karviná si cení v oblasti nejúspěšnějších projektů z oblasti sportu, 

zvláště zrekonstruovaný areál loděnice v Parku Boženy Němcové a zrekonstruovaná část 

tribuny městského fotbalového stadionu. Také město Karviná se věnuje dětem a mládeži 

v oblasti sportu, pro tyto účely byl vytvořen Fond Primátora města Karviná, z nějž jsou tyto 

a jiné sportovní aktivity financovány. Každoročně jsou do tohoto fondu uvolněny prostředky 

ve výši cca 800 tis. Kč. V Karviné, stejně jako v Havířově a Bohumíně existuje společnost, 

která zajišťuje provoz a služby v oblasti sportu a pohybové rekreace. Také zde jsou hřiště 

u škol a dětské koutky hrazeny z rozpočtu města.  

Sportovní vyžití v oblasti kroužků pro děti a různých forem cvičení pro dospělé je 

u všech tří měst na velmi vysoké úrovni. Po provedení srovnávací analýzy jsem zjistila, že 

nejvíce sportovních aktivit nabízí město Havířov a o něco méně Karviná a Bohumín. 

Po srovnání cen jednotlivých sportovišť jsem zjistila, že nejlevnější sportovní vyžití 

nabízí Bohumín, pak Karviná a nejdražší je Havířov. 

Všechna tři města pořádají celoměstské sportovní akce na velmi podobném principu 

a to s finanční účastí města. Množství těchto akcí je u všech tří měst obdobné. 

Nejvyšší finanční dotace na činnost ve sportu poskytuje město Havířov pak Karviná 

a nejméně Bohumín. Však vzhledem k značným rozdílům v počtu obyvatel těchto měst jsem 

provedla přepočet dotací na 1 obyvatele. Pořadí se po tomto přepočtu změnilo na Karviná, 

Havířov a Bohumín. Nejvyšší dotace proudící z rozpočtu měst na údržbu a provoz 

sportovních zařízení do správcovských společností SSRZ (Havířov), BOSPOR (Bohumín) 

a STaRS Karviná (Karviná), má město Havířov pak Karviná a nejméně finančních 

prostředků poskytuje Bohumín. 

V analýze jsem se soustředila rovněž na provedení webových stránek jednotlivých 

společností spravujících sportovní a rekreační zařízení města. Nejlepší provedení jsem 

zaznamenala u města Havířov, pak Karviná a o něco málo horší Bohumín. 

Při jednání s jednotlivými zastupiteli měst, jsem největší nadšení sportem 

zaznamenala v Bohumíně a Havířově, zastupitelé města Karviná k této problematice 

přistupují méně prožitkově a energicky než u předchozích dvou měst. 
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Spokojenost obyvatel všech tří měst se sportovním vyžitím je možné, na základě 

dotazníkového šetření vyhodnotit jako kladné, jelikož respondenti ocenili své dojmy ze 

sportovišť těchto měst slovy „spíše spokojen“. 

 Na základě provedené SWOT analýzy, srovnávací analýzy a informací získaných 

pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru, navrhuji následující doporučení. 

 Výše zmíněná doporučení týkající se měst Havířov, Bohumín a Karviná se v několika 

bodech shodují. Všechna tři města by měla rozšířit nabídku sportovního vyžití o in-line 

trasy, které je možné vytvořit vyhlazením povrchu cyklostezek nebo některých cyklotras. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo několik námětů z řad respondentů na zvětšení 

počtu badmintonových a squoshových kurtů, jejichž kapacita je ve všech třech městech 

nedostačující. Další sportovní aktivitou, pro jejíž účely u všech tří měst chybí kvalitní 

zázemí je horolezectví. Jelikož jsem z dotazníkového šetření zjistila, že je o tento sport ve 

výše zmíněných městech zájem. Bylo by dobré, kdyby města investovala do tvorby umělých 

horolezeckých stěn. V Havířově jsem zjistila nedostačující počet krytých tenisových kurtů, 

z toho důvodu k mému doporučení přikládám také výstavbu hal s tenisovými kurty. 

Bohumínu chybí víceúčelová hala, jejíž součástí by byly, stejně jako v případě Havířova, 

kryté tenisové kurty. Sportovní vyžití Karviné bych doplnila o hobbypark, který by vhodně 

doplnil areál nově zrekonstruované loděnice v Parku Boženy Němcové. Výše zmíněné město 

by se mělo také zamyslet jakým způsobem ochránit veřejná sportoviště před útoky vandalů, 

aby je bylo možné zpřístupnit široké veřejnosti, která má zájem si zasportovat. 
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5. Závěr 

 

Cílem této práce byla analýza a komparace možností sportovního vyžití několika 

vytyčených měst Karvinska. Výše zmíněný cíl, který jsem si v úvodu stanovila, jsem splnila 

a získala tak ucelený přehled o možnostech sportovního vyžití tří měst této lokality. K jeho 

naplnění jsem použila SWOT analýzu, srovnávací analýzu, dotazníkové šetření a rozhovor 

s představiteli jednotlivých měst. Výsledky tohoto šetření mi umožnily vykreslit aktuální 

stav nabídky sportovního vyžití ve výše zmíněných městech a porovnat ji z hlediska 

finančních dotaci plynoucích do sportu ze zdrojů města. 

V této práci ve stručnosti popisuji zkoumaná města a uvádím několik statistických 

údajů, které mi pomohli při vyhodnocení výsledků mého výzkumu. Následně jsem vypsala 

a porovnala nabídku sportovních aktivit a největších sportovišť jednotlivých měst. Na 

základě výše zmíněných analýz jsem získala výsledky umožňující srovnání měst Havířov, 

Bohumín a Karviná a určit tak, které z výše zmíněných měst se může pochlubit nejlepší 

nabídkou sportovního vyžití a poskytuje nejvyšší dotace na sportovní činnost. Získané údaje 

mi pomohly také ve vyhodnocení spokojenosti občanů se sportovním vyžitím jednotlivých 

měst.  

Vzhledem k výsledkům výzkumného šetření je možné konstatovat, že všechna tři 

města dbají na sportovní vyžití svých občanů a umožňují tak obyvatelům Karvinska 

sportovat na jakékoli úrovni a v jakémkoli rozsahu.  

S ohledem na počet sportovních středisek je nejlepší ve své nabídce město Karviná, 

které je v této oblasti nejlépe vybaveno, pak Havířov a Bohumín. Dle mého mínění 

z hlediska nabídky sportů se nejvíce vyjímá Havířov, následně Karviná a následně Bohumín. 

Náklady spojené se sportovními aktivitami zkoumaných měst Karvinska jsou 

nejvyšší v lokalitě Havířov a Karviná. Bohumín jsem v této oblasti výzkumu vyhodnotila 

jako město s nejnižšími cenami sportovního vyžití. Tato skutečnost je způsobena rozdílem 

mezi velikostí jednotlivých měst a počtem obyvatel a funguje zde pravidlo, které říká, že čím 

větší je město, tím vyšší jsou ceny nabízených služeb v něm. 

Z výsledků srovnávací analýzy vyplynulo, že v oblasti dotací určených na sport, 

poskytuje nejvyšší finanční podporu Havířov, pak Karviná a nejnižší Bohumín. Stejná 

situace je i v oblasti dotací poskytovaných společnostem BOSPOR s.r.o, STaRS Karviná 

s.r.o. a příspěvkové organizaci SSRZ, které mají na starosti správu sportovních areálu 

jednotlivých měst a nabídku sportovního vyžití občanů. 
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Nedostatky ve sportovním vyžití těchto měst spočívají zejména v oblasti špatného 

technického stavu jednotlivých sportovišť, jejich nízkou kapacitou, či v absenci některých 

druhů sportovišť. Města by se měla zaměřit na tvorbu in-line tras, které je možné vytvořit 

z cyklostezek, zvýšit počet badmintonových a squashových kurtů, jejichž kapacita je ve 

všech třech městech nedostačující a vybudovat zázemí pro horolezectví v podobě lezecké 

stěny. V případě města Havířov by byla účelná výstavba krytých tenisových kurtů, kterých je 

v tomto městě nedostatek. Bohumín má mezery v oblasti chybějící víceúčelové haly, jejíž 

součástí by byly také kryté tenisové kurty. Oblast rekreačního sportu a sportovního vyžití 

v Karviné by zcela jistě pozvedla výstavba hobbyparku v areálu nově zrekonstruované 

loděnice v Parku Boženy Němcové a zpřístupnění sportovišť při základních školách široké 

veřejnosti. 
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