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Úvod a způsob zpracování (metodika) 

Na základě poptávky ze strany města Slavičín byl osloven Institut veřejné správy Ekonomicko-

správní fakulty Masarykovy univerzity ke zpracování strategicko-analytického dokumentu 

v oblasti sportu na území města Slavičín. Pomineme-li všeobecnou snahu města o zvyšování 

kvality života svých obyvatel, vyplývají městu v oblasti sportu i určité povinnosti převážně 

z níže uvedených zákonů: 

 

 Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 

 Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 

 

Pokud jde o sport, lze identifikovat v uvedených zákonech následující povinnosti pro 

municipality: 

 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež 

 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů  

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení  

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

 zpracovávají v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťují jeho provádění 

 obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek 

 obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající 

 obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem 

 majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o 

zachování a rozvoj svého majetku 

 majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 

zneužitím 

 obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení 

 obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a 

zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv 

 

Co se týče samotného dokumentu, tak jeho struktura sice není všeobecně závazně určena a 

jeho zpracování bývají obvykle velmi individualizované, ale i tak pro něj vyplývají z aktuální 

legislativy (Zákon č. 115/2001 Sb.) určité požadavky: 
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 Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory 

sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k 

zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí 

plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k 

naplnění plánu. 

 

Uvedený dokument byl zpracován ve spolupráci s vedením města a určenou pracovní 

skupinou. V rámci analytické i návrhové části dokumentu byla do jejího zpracování zapojena 

veřejnost prostřednictvím realizovaného dotazníkového šetření, ale také místní stakeholdeři 

(sportovní organizace a subjekty) prostřednictvím kombinace dotazníkového a místního 

šetření. V rámci sběru dat byla využita jak primární, tak sekundární data. Průběžné také 

probíhaly pracovní schůzky se zadavatelem na místě a online komunikace.  

 

Koncepčně-analytický dokument má za cíl poskytnout vedení města Slavičín, jeho obyvatelům 

a externím subjektům pohled na sportovní podmínky komplexnějšího a dlouhodobého 

charakteru na území města Slavičín respektujíce principy metod a přístupů založených na 

důkazech (tzv. evidence-based policy). Na základě propracované analytické části práce 

s využitím primárních a sekundárních zdrojů a dat byla zpracována odpovídající syntéza a ve 

spolupráci s vedením města následně formulována strategie sportu pro město Slavičín na 

následující období vycházejíc z poznatků analytické a syntetické části dokumentu. Strategická 

část obsahuje vizi města v pro následující období v oblasti sportu, návrhy odpovídajících 

opatření a plánovaný finanční rámec pro naplnění dané strategie, který by měl sloužit jako 

informace pro budoucí přípravu rozpočtů města. 
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Text napsaný psacím strojem
Schváleno usnesením Zastupitelstva města Slavičín č. XII/5/2020 ze dne 26.08.2020. 
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Analytická část 

  

1. Předchozí strategie sportu pro město Slavičín 

 

Město Slavičín disponovalo v předcházejícím období z hlediska sportu „Plánem rozvoje sportu 

na území města Slavičín v období 2018-2019“ (viz Příloha č. 1), který obsahuje velmi stručně 

základní východiska, hlubší analýza podmínek pro sport ve městě víceméně chybí. Dále 

obsahuje stručnou vizi, kterou tvoří následující hlavní oblasti: Sport pro všechny, Sportovní 

akce-vznik, zajištění a podpora, Podpora sportovních spolků, Výstavba a zajištění provozu 

sportovišť. V neposlední řadě obsahuje dokument seznam schválených výdajů/opatření 

v oblasti sportu pro rok 2018. Rok 2019 z hlediska plánovaných výdajů/opatření v rámci 

strategie dokument neřeší s odkazem na schválení rozpočtu města pro rok 2019.  

 

Jak je vidět z uvedeného přehledu spokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi města 

Slavičín, který byl realizován v roce 2014 pro potřeby zpracování Programu rozvoje města 

Slavičín na roky 2016-2022, spokojenost se sportovním vyžitím (velmi spokojen či spíše 

spokojen) se pohybovala okolo 62%.   

 

Tabulka 1: Spokojenost obyvatel Slavičína s jednotlivými oblastmi (2014) 

 
Zdroj: Program rozvoje města Slavičín 2016-2022 

 

Dotazníkové šetření z roku 2014 také zmiňuje následující priority: 

Vybrané rozvojové projekty by občané realizovali v následujícím pořadí: rekonstrukce 

chodníků (90,7 %), rekonstrukce koupaliště (82,6 %), rozšíření sítě cyklostezek (79,1 %), 

rozšíření ploch zeleně (79,1 %), zvýšení počtu parkovacích míst (72,1 %), posílení 

ubytovacích zařízení (60,7 %), zvýšení počtu dětských hřišť (56 %), oprava interiéru 

Sokolovny (55,8 %), rozšíření kamerového systému (48,8 %) a rekonstrukce obřadní síně 
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(48,2 %). Nejvíce respondentů pak dále postrádalo krytý bazén. Dále uváděli cyklostezku 

propojující Hrádek s Divnicemi či širší nabídku sportovních aktivit. 

 

Návrh opatření pro oblast 2.2 Sportovní a volnočasové aktivity v rámci Programu rozvoje 

města Slavičín 2016-2022:  

 2.2.1 Obnova dětských hřišť a pískovišť  2018 – 2019  

o Provádí se postupně dle revizí (Služby města Slavičín, s.r.o) 

 2.2.2 Obnova sportovního hřiště v ul. Mladotická 2019  

o Nerealizováno, dosud chybí celková koncepce prostoru 

 2.2.3 Oprava tribuny na fotbalovém stadionu 2020  

o Provedeny pouze dílčí opravy (hygienické zařízení, rozvody elektřiny, oprava 

střechy) a na rok 2020 plánovány opět dílčí opravy – např. nátěry nosníků 

 2.2.4 Rekonstrukce antukových kurtů v zámeckém parku 2018  

o Nerealizováno. Po konzultaci s odborníkem nutné celé překoncipovat (jedná 

se totiž o novodobý prvek v areálu zapsané kulturní památky – dle zák. 

20/1987Sb.) 

 2.2.5 Rekonstrukce hřiště za Sokolovnou 2022  

o V roce 2014 obnoven povrch kurtu, hřiště by mělo být součástí koncepce 

prostoru za sokolovnou 

 2.2.6 Rekonstrukce městského koupaliště 2017 – 2019  

o Realizováno (nový bazén, beach kurt, hygienické zařízení, šatny, bufet) 

 2.2.7 Rekonstrukce sportovní haly 2019  

o Nerealizováno. SK dosud nepředložilo záměr k celkové rekonstrukci budovy, 

a jelikož město není vlastníkem budovy, není možná realizace tohoto kroku 

výhradně ze strany města. Průběžně tedy dochází pouze k dílčím opravám a 

jejich financování městem z individuálních dotací.  

 2.2.8 Výstavba hřiště s umělým povrchem Divnice 2018  

o Realizováno hřiště betonové + hrací prvky 

 2.2.9 Výstavba víceúčelového hřiště Nevšová 2018 

o Nerealizováno 
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2. Základní profil města 

 

1. Územní charakteristika 

Slavičín je město ležící v okrese Zlín, přičemž je od tohoto krajského města vzdáleno 22 km 

jihovýchodně. Slavičín leží v nadmořské výšce 380 m n.m. a je obklopen Bílými Karpaty a 

Vizovickými vrchy. Obcí protéká potok Říka. Administrativně spadá město Slavičín do území 

Zlínského kraje, okresu Zlín, SO ORP Luhačovice, přičemž Slavičín je obec s pověřeným 

obecním úřadem (POÚ) pro obce Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov. 

Slavičín je rovněž centrem mikroregionu Luhačovské Zálesí.  

Obrázek 1: Administrativní vymezení území Slavičína a okolí 

 

Zdroj: ČSÚ, ArcČR 500 

Samotné území obce Slavičín má rozlohu 3 361 ha, přičemž 2 218 ha zaujímají lesy a trvale 

travní porosty (TTP). Z celkové charakteristiky obce a morfologie terénu při okraji CHKO Bílé 

Karpaty vyplývá, že má město vhodné podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Slavičín se 

sestává ze 4 částí obce - Nevšová, Divnice, Hrádek na Vlárské dráze a Slavičín, které jsou 

zobrazeny na mapě níže. 
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Obrázek 2: Administrativní vymezení území města Slavičín  

 

Zdroj: ČSÚ, ArcČR 500 

 

2. Demografie 

 

Předmětem této části je demografická analýza sledovaného území s důrazem na přirozený i 

mechanický pohyb obyvatel, věkovou strukturu a charakteristiky ukazující předpokládaný stav 

v budoucnu. Na základě těchto jevů je v závěru kapitoly vyhodnocení s doporučeními pro 

nastavení správných podmínek v oblasti sportu a komunitního života.  
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel města Slavičín 

 
Zdroj: ČSÚ, 2019 

 

Počet obyvatel obce byl k 31. 12. 2018 6 468. Za 10 let se však počet obyvatel snížil o bezmála 

400. Z proložené trendové lineární funkce je patrné, že úbytek obyvatelstva bude pokračovat. 

Tento úbytek je způsoben zejména záporným migračním saldem, čili úbytku lidí vlivem 

stěhování. Migrační saldo je po celou sledovanou dobu deseti let záporné - v roce 2018 byl 

dokonce počet vystěhovalých nejvyšší. Přirozené saldo, tedy rozdíl narozených a zemřelých 

až na výjimky kladné.  
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Graf 2: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

Graf 3: Vývoj počtu narozených a zemřelých 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 
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Graf 4: Věková struktura obce 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

Pozn.: Data o obyvatelích starších 85 let jsou agregována do kategorie 85+ 
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Graf 5: Podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

Věková struktura je charakteristická dominantním podílem osob v produktivním věku (15-64), 

který má 65,7 % (2018). Ve sledovaném období však dochází ke zmenšení tohoto podílu 

právě na úkor předproduktivní složky ob. (0-14), která má v roce 2018 13,7 % a zejména pak 

složky poproduktivní (20,6 %). Jak je patrné z věkové pyramidy, tak podíl poproduktivní složky 

obyvatelstva na úkor produktivní se bude nadále zvyšovat. Slavičín má rovněž poměrně 

vysoký index stáří, tedy podíl složky 65+ na složku 0-14. Tento podíl by měl být ideálně 1:1, 

tedy 100 %. Ve Slavičíně však v roce 2018 dosáhl téměř 150 %. Dle věkové struktury rovněž 

nepředpokládáme pokles.  
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Graf 6: Index stáří 

 

Zdroj: ČSÚ, 2019 

Graf 7: Průměrný věk ve městě Slavičín 

 
Zdroj: ČSÚ, 2019  

 

Dle dílčích segmentů demografického chování obyvatelstva města Slavičín lze konstatovat, 

že v dalších letech bude pokračovat snižování počtu obyvatel města. Zásadním problémem 

je záporné migrační saldo města, tedy odliv obyvatel prostřednictvím stěhování. Z města se 
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nejčastěji vystěhovávají mladí lidé, čímž dochází k růstu průměrné délky života a k relativnímu 

poklesu produktivní a poproduktivní složky obyvatelstva. Tento trend demografického stárnutí 

je patrný v řadě obcí a měst České republiky. Město by tedy mělo vytvořit vhodné sportovní 

podmínky pro tvorbu a rozvoj místního komunitního života s ohledem na zvyšující se průměrný 

věk obyvatel, ale také by při tom nemělo zapomínat na potřeby mladších generací, které je 

také potřeba průběžně řešit. Při podpoře sportovní infrastruktury i samotných sportovních 

aktivit by se tak ideálně mělo myslet na všechny generace, které tvoří město Slavičín s cílem 

udržet zde stávající obyvatele nebo přilákat nové a to napříč všemi generacemi.  

 

Důležitým aspektem rozvoje kvalitního komunitního života je integrace všech věkových i 

sociálních skupin, přičemž sport má v tomto životě nezastupitelnou roli v podobě snižování 

kulturních, věkových a sociálních rozdílů, podporuje spolupráci a soudržnost.  

 

3. Finance 

Následující část rozebírá problematiku rozpočtu města Slavičín, v rámci něhož jsou 

realizovány i mimo jiných i výdaje na sport a sportovní infrastrukturu, a financování jeho 

nejvýznamnějších příspěvkových organizací. S ohledem na jejich specifickou charakteristiku 

totiž i jejich hospodaření přímo ovlivňuje celkové hospodaření města Slavičín a tedy i 

financování sportu. Jak je naznačeno v následujícím grafu, rozpočet města Slavičín je po 

většinu ze zkoumaných 10 let přebytkovým s poměrně ustálenou pozicí. Vzhledem 

k poslednímu vývoji ekonomického cyklu a trendu veřejných výdajů se dá konstatovat, že 

výdajové objemy jsou konstruovány konzervativně. V posledních letech městu narůstají 

příjmy, což je dáno především díky zlepšující se situaci s daňovými příjmy jako externí 

proměnnou (viz rozpočtové určení daní a ekonomický cyklus). Město se evidentně snaží 

narůstající příjmy promítnout do rozvoje města prostřednictvím zapojení dalších výdajů, 

přičemž se ale snaží dlouhodobě držet fiskální obezřetnosti.  
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Graf 8: Celkové příjmy, výdaje a saldo města Slavičín v Kč 

 
Zdroj: Monitor Státní Pokladna, 2019 

Na dalším grafu je nastíněna problematika struktury výdajové části rozpočtu a to z pohledu 

členění na výdaje kapitálové a běžné. V souladu s poklesem výdajů jako celku je zde patrný 

markantní pokles výdajů kapitálových, který by mohl mít souvislost s nedosažením na některé 

z transferových nástrojů (granty a dotace). Avšak od roku 2015 objem kapitálových výdajů 

opět roste, nicméně je vidět, že avizovaný nárůst výdajů (spojený s nárůstem příjmů) město 

spíše realizuje skrze běžné výdaje.    
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Graf 9: Běžné a kapitálové výdaje města Slavičín celkem v Kč  

 
Zdroj: Monitor Státní Pokladna, 2019 

Mezi celkové výdaje rozpočtu města patří i výdaje na sport, které lze obvykle rozdělit zejména 

dvěma způsoby dle členění výdajů: 

 druhové (podle druhu výdaje): běžné a kapitálové 

 odvětvové (podle odvětví výdaje): služby pro obyvatelstvo – sport a zájmová činnost 

V následujícím grafu jsou pak nastíněny výdaje související se sportem ve městě dle 

odvětvového členění. Obsahují tedy běžné i kapitálové výdaje a jejich členění bude využito 

v pozdější části dokumentu. Výdaje jsou rozděleny do jednotlivých kategorii dle paragrafového 

členění. Členění je od souhrnného paragrafu 34 Sport a zájmová činnost, který je rozdělen na 

dva paragrafy nižší úrovně a to paragraf 341 Sport a 342 Zájmová činnost a rekreace, do které 

spadá například využití volného času dětí a mládeže a ostatní zájmová činnost a rekreace. 

Paragraf 341 se dále člení na paragraf 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce zahrnující 

péči o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly, plavecké bazény apod. v majetku obcí a paragraf 

3419 Ostatní sportovní činnost obsahující podporu sportovních oddílů, výdaje na konání 

sportovních akcí, závodů, apod. Z pohledu finanční analýzy sportu ve městě Slavičín jsou tedy 

klíčové zejména tyto dva kategorie a jak je vidět z následujícího grafu, tak během posledních 

10 let byly nejprve upřednostňovány výdaje do sportu přes paragraf 3419, zatímco poslední 

roky se do popředí dostaly výdaje na sport realizované skrze paragraf 3412, tj. Sportovní 

zařízení ve vlastnictví obce, zejména prostřednictvím kapitálových výdajů, tj. investic 

realizovaných do sportovní infrastruktury ve vlastnictví města. Dokument se ale vývoji, 

struktuře a trendům výdajů do sportu ve městě Slavičín věnuje detailněji v další části.         
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Graf 10: Výdaje na Tělovýchova a zájmová činnost v Kč (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Dalším klíčovým aspektem hospodaření města je nakládání s jeho majetkem. V dalším grafu 

lze vidět základní charakteristiku a vývoj aktiv, který je ovlivněn relativně velkým skokem v 

roce 2010 (pravděpodobně s ohledem na realizaci a dopady reformy účetnictví státu), 

nicméně od tohoto období objem aktiv v rozpočtu obce stále roste a v souladu s tímto trendem 

se vyvíjí nejobjemnější složka celkových aktiv a to dlouhodobý hmotný majetek.    
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Graf 11: Aktiva celkem a Dlouhodobý hmotný majetek v Kč (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 
 

Tabulka 2: Míra likvidních aktiv [OA/A] (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 

966,31 

mil. Kč 

1021,55 

mil. Kč 

735,02 

mil. Kč 

795,01 

mil. Kč 

814,14 

mil. Kč 

805,1 

mil. Kč 

812,91 

mil. Kč 

818,09 

mil. Kč 

828,06 

mil. Kč 

847,81 

mil. Kč 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

791,44 

mil. Kč 

832,44 mil. 

Kč 

544,48 

mil. Kč 

588,54 

mil. Kč 

592,84 

mil. Kč 

609,17 

mil. Kč 

614,61 

mil. Kč 

623,52 

mil. Kč 

638,29 

mil. Kč 

645,45 

mil. Kč 

Růst Aktiv n.a. 5,72% 

-

28,05% 8,16% 2,41% -1,11% 0,97% 0,64% 1,22% 2,38% 

Růst DHM n.a. 5,18% 

-

34,59% 8,09% 0,73% 2,75% 0,89% 1,45% 2,37% 1,12% 

DHM/A 81,90% 81,49% 74,08% 74,03% 72,82% 75,66% 75,61% 76,22% 77,08% 76,13% 

Meziroční 

DHM/A n.a. -0,51% -9,09% -0,06% -1,64% 3,91% -0,08% 0,81% 1,14% -1,23% 

V předposledním analytickém výstupu týkajícím se financování města jako celku jsou 

znázorněny také klíčové ukazatele zadluženosti, likvidity a dluhové služby, které souvisí s 

obecným finančním zdravím města Slavičín. Dluhová služba se z pohledu posledních let zdá 
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být ustálenou s tendencí spíše snižovat zadluženost města. Míra likvidních aktiv1 se po svém 

vrcholu, kterého dosáhla mezi lety 2012 a 2013 opět snížila a nyní osciluje mezi 5 % a 6 %. 

Zadluženost města v posledních 5 letech klesá a běžná likvidita z pohledu desetiletého trendu 

spíše osciluje, nicméně ve všech letech se pohybuje v hodnotách či nad hodnotami, které se 

v odborné literatuře uvádí jako optimální pro ekonomické subjekty. 

Tabulka 3: Vývoj zadluženosti a likvidity města (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cizí 

zdroje 

celkem 

53,08 

mil. Kč 

41,76 

mil. Kč 

46,96 

mil. Kč 

76,48 

mil. Kč 

90,28 

mil. Kč 

63,46 

mil. Kč 

52,97 

mil. Kč 

45,02 

mil. Kč 

46,57 

mil. Kč 

37,86 

mil. Kč 

Dlouhod

obé 

závazky 

23,88 

mil. Kč 

29,28 

mil. Kč 

31,23 

mil. Kč 

59,61 

mil. Kč 

75,08 

mil. Kč 

46,19 

mil. Kč 

38,37 

mil. Kč 

26,89 

mil. Kč 

31,21 

mil. Kč 

21,37 

mil. Kč 

Krátkodo

bé 

závazky 

29,2 

mil. Kč 

12,48 

mil. Kč 

15,73 

mil. Kč 

16,87 

mil. Kč 

15,2 

mil. Kč 

17,27 

mil. Kč 

14,6 

mil. Kč 

18,13 

mil. Kč 

15,36 

mil. Kč 

16,49 

mil. Kč 

Oběžná 

aktiva 

15,12 

mil. Kč 

30,84 

mil. Kč 

26,04 

mil. Kč 

55,45 

mil. Kč 

67,98 

mil. Kč 

42,99 

mil. Kč 

45,01 

mil. Kč 

44,28 

mil. Kč 

39,88 

mil. Kč 

48,67 

mil. Kč 

Dluhová 

služba n.a. 

26,54 

mil. Kč 

7,04 

mil. Kč 

10,77 

mil. Kč 

6,85 

mil. Kč 

7,98 

mil. Kč 

7,77 

mil. Kč 

7,51 

mil. Kč 

7,51 

mil. Kč 

5,9 mil. 

Kč 

Míra 

likvidníc

h aktiv 1,56% 3,02% 3,54% 6,97% 8,35% 5,34% 5,54% 5,41% 4,82% 5,74% 

Zadlužen

ost 5,49% 4,09% 6,39% 9,62% 11,09% 7,88% 6,52% 5,50% 5,62% 4,47% 

Běžná 

likvidita n.a. 2,5 1,7 3,3 4,5 2,5 3,1 2,4 2,6 3,0 

 

4. Příspěvkové organizace města Slavičín  

Město Slavičín má celkem 6 příspěvkových organizací, z nichž 5 je v oblasti vzdělávání a 1 v 

oblasti zdravotní péče. Město tyto organizace nejen zřizuje, ale také jim ze svého rozpočtu 

přispívá na celoroční provoz. Existují zde tedy určité vazby na rozpočet a pomyslné „závazky“ 

vůči těmto organizacím. Předmětem dílčí analýzy v rámci tohoto dokumentu je jejich celkové 

dlouhodobé hospodaření s ohledem na vliv na městský rozpočet. Například dle skutečných 

výdajů města Slavičín za rok 2018 putovalo na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím celkem 10 429 tis. Kč, neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím celkem 1 845 tis. Kč a investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

v celkové výši 320 tis. Kč. V souhrnné výši to tedy činilo celkem 12 593 tis. Kč, což 

představovalo téměř 10 % všech výdajů v daném roce. Z následující tabulky je vidět tento 

                                                
1 Jedná se o poměr likvidních aktiv vůči celkovým aktivům, resp. celkovému majetku, města. Poměr 
vyjadřuje, jak moc majetku město drží v likvidní formě (peníz, cenné papíry, krátkodobé pohledávky 
apod.).  
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trend je podobný i ostatním rokům, kdy nedocházelo k žádným větším výkyvům směrem 

k rozpočtu města. Tradičně největší část si udržují po celou dobu sledování neinvestiční 

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, kam patří například příspěvky na provoz 

například mateřských či základních škol, které město zřizuje. 

Tabulka 4: Vývoj transferů města příspěvkovým organizacím (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Položka 
Rok 

INV transfery 
zřízeným PřO 

NEINV příspěvky 
zřízeným PřO 

NEINV půjčené prostředky 
zřízeným PřO 

NEINV transfery 
zřízeným PřO Celkem 

2010 10,7% 89,3% 0,0% 0,0%   12 727 930 Kč  

2011 1,1% 79,6% 19,3% 0,0%   13 060 187 Kč  

2012 3,5% 85,2% 0,0% 11,3%   12 798 701 Kč  

2013 4,6% 95,4% 0,0% 0,0%   11 991 455 Kč  

2014 1,0% 99,0% 0,0% 0,0%   11 442 500 Kč  

2015 0,0% 95,1% 0,0% 4,9%     9 765 499 Kč  

2016 0,0% 99,4% 0,0% 0,6%     9 278 000 Kč  

2017 0,0% 85,7% 0,0% 14,3%   12 092 222 Kč  

2018 2,5% 82,8% 0,0% 14,6%   12 593 378 Kč  

S ohledem na nemalý objem financí, který plyne do příspěvkových organizací měst Slavičín 

na provoz či investice, se proto analýza zaměřuje i na charakteristiky jejich financování. 

Nejprve je s pomocí grafu nastíněn vývoj nákladů a výnosů v horizontu posledních 5 let. Na 

tuto charakteristiku navazuje graf aktiv a dlouhodobého hmotného majetku a závěrem je pro 

každou organizaci zpracována tabulka znázorňující běžnou likviditu, míru likvidních aktiv a 

zadluženost dané organizace. Potenciální finanční rizika plynoucí z hospodaření 

příspěvkových jsou totiž potenciálním rizikem i pro samotný městský rozpočet, jelikož se jedná 

o ekonomické subjekty, které město zřizuje a nese tedy za ně odpovědnost zřizovatele. 

Výše uvedený přehled vývoje transferů do příspěvkových organizací a analýza jejich 

hospodaření ve sledovaném období níže ukazují na relativně stabilní finanční prostředí a vývoj 

s ohledem na rozpočet města. Analýza ale nijak neanalyzuje investiční potřebnost, resp. 

nedostatek, spíše běžný provoz, takže je potřeba brát v potaz její závěry s tímto omezením.   

4.1. Dům dětí a mládeže  

První analyzovanou příspěvkovou organizací z hlediska financování je Dům dětí a mládeže 

Slavičín. Tato organizace vykazuje dlouhodobě kladnou finanční bilanci, jak dokládá 

následující vývojový graf.  
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Graf 12: Vývoj majetku, nákladů a výnosů DDM (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

  

Dále je zde analyzován charakter aktiv Domu dětí a mládeže a znázorněn objem 

dlouhodobého hmotného majetku v porovnání s vývojem aktiv v čase. Jak je naznačeno 

v druhém přiloženém grafu, celkový majetek z pohledu posledních pěti let má růstové 

tendence. Zatímco totiž výše dlouhodobého hmotného majetku (zejména stavby a budovy) 

klesá, narůstá postupně výše krátkodobého finančního majetku. 

Posledním výstupem z analýzy financování Domu dětí a mládeže je charakteristika základních 

finančních aspektů ekonomického subjektu – likvidita a zadluženost - a jejich vývoj v horizontu 

posledních let. Všechny ukazatele vykazují mírně či více růstovou tendenci jen intenzita se 

liší. Nicméně vývoj likvidity i zadluženosti se pohybuje v odpovídajících mezích.  

Tabulka 5: Vývoj zadluženosti a likvidity DDM (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 1,2 1,4 1,8 1,9 2,3 2,2 

Míra likvidních 

aktiv 13,18% 21,37% 23,31% 25,52% 32,75% 30,91% 

Zadluženost 10,89% 15,00% 12,94% 13,30% 14,13% 13,80% 

 

4.2 Mateřská škola Slavičín - Malé Pole  

Druhou analyzovanou organizací je příspěvková organizace Mateřská škola Slavičín - Malé 

Pole. I tato příspěvková organizace vykazuje ve sledovaném období vyrovnaný rozpočet s 

dlouhodobě rostoucí tendencí, jak dokládá přiložený graf níže.   
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Graf 13: Vývoj majetku, nákladů a výnosů MŠ Malé Pole (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Z pohledu na vývoj celkových aktiv a dlouhodobého hmotného majetku je patrný významný 

postupný nárůst. Obě tyto účetní položky se za sledované pětileté období téměř zdvojnásobily 

a je tedy jasné, co je hlavním tahounem růstu celkového majetku této organizace v uplynulém 

období. Míra likvidních aktiv a zadluženost spíše klesají nebo stagnují. 

Tabulka 6: Vývoj zadluženosti a likvidity MŠ Malé pole (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 

likvidita 1,1 1,1 1,1 1,2 1,6 1,6 

Míra 

likvidních 

aktiv 38,15% 26,18% 26,28% 22,47% 30,46% 26,07% 

Zadluženost 34,50% 23,64% 23,26% 18,16% 26,18% 22,93% 

 

4.3 Mateřská škola Slavičín - Vlára  

I u následující organizace, kterou je mateřská škola Slavičín - Vlára, je rozpočet v posledních 

letech vyrovnaný a má růstové tendence, což dokládají níže uvedené obrázky. 

Graf 14: Vývoj majetku, nákladů a výnosů MŠ Vlára (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Z pohledu vývoje majetku jsou charakteristiky mateřské školy Slavičín - Vlára srovnatelné s 

vývojem aktiv a dlouhodobého hmotného majetku DDM Slavičín. Tedy růst celkového objemu 
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aktiv a pokles objemu dlouhodobého hmotného majetku. Ukazatel míry likvidních aktiv se u 

této příspěvkové organizace za posledních 5 let téměř zdvojnásobil a její zadluženost se také 

téměř zdvojnásobila.  

Tabulka 7: Vývoj zadluženosti a likvidity MŠ Vlára (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 

likvidita 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 2,2 

Míra 

likvidních 

aktiv 23,61% 27,33% 31,25% 33,14% 37,50% 44,93% 

Zadluženost 18,86% 20,42% 23,37% 22,41% 24,52% 30,50% 

 

 

4.4 Základní škola Slavičín - Malé Pole  

U této příspěvkové organizace za posledních pět let pozorujeme stejný trend jako u 

předchozích organizací, tedy vyrovnaný rozpočet s růstovými tendencemi. Podrobněji jsou 

tyto charakteristiky vyobrazeny na přiloženém grafu. 

Graf 15: Majetek, náklady a výnosy ZŠ Malé Pole (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Při porovnání časového vývoje celkového objemu aktiv a dlouhodobého hmotného majetku je 

zde při zohlednění celkového objemu daných účetních charakteristik u této příspěvkové 

organizace relativně stálý stav u obou zmíněných charakteristik. Tomu pak i odpovídá 

relativně stabilní likvidita a jak je vidět tak i zadluženost.   

Tabulka 8: Vývoj zadluženosti a likvidity ZŠ Malé Pole (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 

likvidita 1,2 1,7 1,4 1,5 1,8 2,0 
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Míra 

likvidních 

aktiv 11,14% 10,47% 10,54% 10,40% 14,22% 14,90% 

Zadluženost 9,13% 8,00% 7,54% 6,76% 9,83% 11,09% 

 

4.5 Základní škola Slavičín - Vlára 

I zde je doložený vývoj vyrovnaný nejen z hlediska trendu, zároveň je zde stále patrný růst 

velikosti rozpočtu. Zejména intenzita v posledních dvou obdobích zaznamenává výraznější 

růst. 

Graf 16: Majetek, náklady a výnosy ZŠ Vlára (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Z pohledu vývoje aktiv je základní škola Slavičín - Vlára typickým reprezentantem našeho 

vzorku příspěvkových organizací a tedy dlouhodobě rostoucí aktiva celkem a s nimi i jejich 

nejvýznamnější složka dlouhodobý hmotný majetek. Zde překvapivě vývoj běžné likvidity se 

dá označit za stagnující čí spíše mírně oscilující. Vývoj likvidity i zadluženosti je dlouhodobě 

stabilní a spíše jen osciluje kolem dlouhodobého průměru.  

Tabulka 9: Vývoj zadluženosti a likvidity ZŠ Vlára (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 

likvidita 1,0 1,1 1,2 1,4 1,2 1,2 

Míra 

likvidních 

aktiv 13,79% 9,71% 11,22% 10,95% 11,62% 12,33% 

Zadluženost 13,15% 8,69% 9,14% 7,91% 9,89% 10,64% 

 

4.6 Městská nemocnice Slavičín 
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Jako poslední z příspěvkových organizací města Slavičína je analýze podrobena městská 

nemocnice Slavičín. I tato organizace v souladu s většinou předchozích hospodaří s 

vyrovnaným rozpočtem s mírně rostoucím trendem, který je patrný z níže uvedeného grafu.  

Graf 17: Majetek, náklady a výnosy Městská nemocnice Slavičín (Monitor Státní Pokladna, 

2019) 

 

Z hlediska likvidity je vidět ve sledovaném období její nárůst. Vyšší míra likvidity obecně je 

daná specifikem ekonomického subjektu (velké zastoupení krátkodobých pohledávek v rámci 

oběžných aktiv). Ukazatel zadluženosti se po prvním sledovaném období navýšil o více než 

dvojnásobek, nicméně postupně je vidět snaha o jeho mírné snižování. 

Tabulka 10: Vývoj zadluženosti a likvidity Městské nemocnice Slavičín (Monitor Státní 

Pokladna, 2019) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná 

likvidita 1,9 1,3 1,6 1,5 1,5 1,4 

Míra 

likvidních 

aktiv 31,10% 48,50% 49,08% 51,33% 50,48% 48,29% 

Zadluženost 16,08% 36,50% 31,29% 34,97% 33,78% 33,89% 

 

.    
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Podmínky města Slavičín v oblasti sportu 

1. Sportovní organizace a subjekty 

 

Ve spolupráci s vedením města byly identifikovány relevantní subjekty provozující sportovní 

činnost. Přehled subjektů byl definován aktuální či nedávnou sportovní činností (poslední tři 

roky). 

 

Tabulka 11: Přehled sportovních subjektů ve městě Slavičín 

Právnické osoby IČ 

FC TVD Slavičín, z. s. 49157345 

Florbal Snipers Slavičín, z. s.  8753857 

Kuželkářký klub Slavičín, z. s.  22730583 

Lyžařský oddíl Slavičín, z. s.  1491393 

Moravskoslezský kynologický svaz, z. s., Kynologický klub Slavičín, pobočný 
spolek  

65822838 

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Slavičín  557242 

Orel Jednota Slavičín  62182170 

ParaAgility Walachia, z. s.  7502036 

Přátelé z lásky, z. s.  65792149 

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z. s.  22835091 

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára  26531836 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek na Vlárské dráze  65792459 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nevšová 65792343 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavičín  65792441 

Spolek Skatepark Slavičín  6139426 

Spolek Zvonek  6058990 

Sportovní kluby Slavičín, z. s.  544621 

T. J. Divnice  62182650 

Taneční spolek ELES 5721156 
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TJ Sokol Nevšová, z. s.  18811159 

War Sports Team Slavičín, z. s.  2445841 

Tenis SC Slavičín, s. r. o. 27684237 

  

Příspěvkové organizace zřízené městem IČ 

Dům dětí a mládeže Slavičín, příspěvková organizace  69652406 

Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace  70882134 

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace  70871540 

  

Příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem IČ 

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín  46276327 

Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze  61716472 

  

Fyzické osoby  

Faldík Tomáš   

Havlín Jiří  

Hrnčiřík Zdeněk   

Hubíková Eva, Ing.   

Malaníková Barbora   

Plášek Daniel   

Ptáček Milan, Ing.   

Satin Štěpán   

Studeník Radim   

Sviták Josef  

Svoboda Ondřej  

Šuráň Prokop  

Valčíková Šárka  
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Zvoníček Jakub  

Denisa Balšanová  

Lenka Petrů   

MUDr. Roman Überall R&D klub 

Patrik Timčák Fit&Core 

Tomáš Plásek  Fit&Core 

 

2. Sportovní infrastruktura  

 

Z celkového pohledu na sportovní infrastrukturu pro výkonnostní či volnočasový sport má 

Slavičín celkem bohaté zázemí, přičemž převažuje vlastnictví veřejným subjektem (Město 

Slavičín, potažmo ČR) nad soukromými subjekty (více subjektů) a to v přibližném poměru 72-

73 % veřejné vlastnictví, 27-28 % soukromé vlastnictví (vypočteno dle počtu sportovišť a dle 

celkové výměry sportovišť).   

 

Tabulka 12: Přehled sportovní infrastruktury ve městě Slavičín 

Název LONG/LAT Kategorie Povrch Sport 
Obecní 

část 
Katastr/majite

l 
Obráze

k č. 

Dětské hřiště v 
zámeckém 
parku 

49.09094;17.8
7559 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

1 

Dětské hřiště 
Středová 

49.0882444;17
.8762767 

dětské 
hřiště - - Slavičín více majitelů 

2 

Dětské hřiště 
Slavičín (MŠ 
Nad Ovčírnou) 

49.0901647;17
.8809317 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

3 

Dětské hřiště 
sídliště Mír (za 
Sokolovnou) 

49.0868975;17
.8815608 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

4 

Dětské hřiště 
Okružní (č. p. 
596) 

49.0827839;17
.8872489 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

5 

Dětské hřiště 
Hrádek na 
Vlárské dráze 

49.0769564;17
.8928611 

dětské 
hřiště - - 

Hrádek na 
Vlárské 
dráze Město Slavičín 

6 

Dětské hřiště 
Družstevní (č. 
p. 780) 

49.0817628;17
.888595 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

7 

Dětské hřiště 
školka (Dlouhá 
u MŠ) 

49.0831625;17
.8847217 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

8 

Tenisový kurt 
Slavičín 

49.0886422;17
.8583297 

tenisový 
kurt antuka tenis Slavičín 

Tenisový klub 
Slavičín 

9 
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FC TVD 
Slavičín 

49.0902211;17
.8782944 

fotbalové 
hřiště tráva fotbal Slavičín 

Orel jednota 
Slavičín, 
Město Slavičín 

10 

Orlovna 
49.0889703;17
.8777122 

sportovní 
hala -   Slavičín 

Orel jednota 
Slavičín 

11 

Sportovní hala 
u hřiště 

49.0893358;17
.8779458 

sportovní 
hala -   Slavičín 

Sportovní 
kluby Slavičín, 
z.s., Česká 
republika 

12 

Workout – 
venkovní 
fitness pro 
seniory 

49.0784181;17
.8874239 workout - fitness 

Hrádek na 
Vlárské 
dráze Město Slavičín 

13 

Umělé hřiště 
Hrádek nad 
Vláří 

49.0794164;17
.8951714 

fotbalové 
hřiště 

umělý 
povrch fotbal 

Hrádek na 
Vlárské 
dráze 

FC TVD 
Slavičín 

14 

Umělé hřiště 
Hrádek na 
Vlárské dráze 

49.0790239;17
.8959269 

víceúčelová 
plocha 

umělý 
povrch tenis 

Hrádek na 
Vlárské 
dráze Město Slavičín 

15 

Víceúčelové 
hřiště 
(Družstevní za 
SBD) 

49.0822953;17
.8894217 

víceúčelová 
plocha 

umělý 
povrch 

fotbal, 
basketbal 

Hrádek na 
Vlárské 
dráze Město Slavičín 

16 

Víceúčelové 
hřiště u ZŠ 
Slavičín - Malé 
Pole 

49.0829344;17
.8842356 

víceúčelová 
plocha 

umělý 
povrch 

fotbal, 
basketbal Slavičín Město Slavičín 

17 

Sokolovna 
49.0869647;17
.8806036 

kulturní 
budova parkety 

zumba, 
aerobik Slavičín Město Slavičín 

18 

Tenisové hřiště 
Slavičín (u 
Sokolovny) 

49.0871506;17
.8810331 

tenisový 
kurt 

umělý 
povrch tenis Slavičín Město Slavičín 

19 

Minigolf 
49.0874794;17
.8809819 minigolf 

umělý 
povrch minigolf Slavičín Město Slavičín 

20 

Skatepark 
Slavičín 

49.0922378;17
.8818214 skatepark beton skating Slavičín Město Slavičín 

21 

Basketbalové 
hřiště/v zimě 
kluziště 

49.0920306;17
.8820108 

víceúčelová 
plocha asfalt 

basketbal/ho
kej Slavičín Město Slavičín 

22 

Atletické hřiště 
(ZŠ Vlára) 

49.0916406;17
.8810881 

víceúčelová 
plocha 

umělý 
povrch atletika Slavičín Město Slavičín 

23 

Městské 
koupaliště 
Slavičín 

49.0920094;17
.8783736 koupaliště - plavání Slavičín Město Slavičín 

24 

Kuželkárna 49.0915389;17
.8766356 

sportovní 
hala - kuželky Slavičín Město Slavičín 

25 
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Beach volleybal 
koupaliště 
Slavičín 

49.0916222;17
.8787639 

Beach-
volejbalové 
hřiště písek 

beachvolejba
l Slavičín Město Slavičín 

26 

Antukové kurty 
(zámecký park) 

49.0910892;17
.8770542 

nohejbalov
é hřiště antuka nohejbal Slavičín Město Slavičín 

27 

TJ Sokol 
Nevšová 

49.1038483;17
.8444517 

fotbalové 
hřiště tráva fotbal Nevšová 

TJ Sokol 
Nevšová 

28 

Hasičské 
cvičiště 

49.1039467;17
.8437303 

hasičské 
hřiště tráva hasiči Nevšová Město Slavičín 

29 

R&D klub 
49.0860847;17
.8785478 

sportovní 
hala - 

fitness, 
squash, spin, 
wellness Slavičín 

MUDr. Roman 
Überall 

30 

Hřiště u 
bowlingu 

49.084656487;
17.886342071 

fotbalové 
hřiště tráva - Slavičín 

Město 
Slavičín, 
Dvořáková 
Jitka Ing., 
Šmidrová 
Libuše Ing., 
BTC TRADE 
s.r.o. 

31 

Koloseum 
49.090288685;
17.869599709 

gymnastick
á hala - gym, fit, core Slavičín 

EC - TECH 
a.s. 

32 

Pivečkův 
lesopark 

49.095415013;
17.868648036 

dětské 
hřiště - - Slavičín 

Nadace J. 
Pivečky 

33 

Dětské hřiště 
Mladotická (č. 
p. 734 – 736)  

49.086695416;
17.876609656 

dětské 
hřiště - - Slavičín Město Slavičín 

34 

Dětské hřiště 
Nevšová (MŠ) 

49.105339818;
17.845088941 

dětské 
hřiště - - Nevšová Město Slavičín 

35 

Víceúčelové 
hřiště Divnice 

49.087862403;
17.911980811 

víceúčelová 
plocha - - Divnice Město Slavičín 

36 

Dětské hřiště 
Okružní 
(Dopraváček)  

49.083550542;
17.887402515 

víceúčelová 
plocha asfalt - Slavičín Město Slavičín 

37 

Armypark 
 

49.095542853;
17.912329615 

víceúčelová 
plocha tráva - Divnice Město Slavičín 

38 

Dětské hřiště U 
Zahrádek 476 
 

49.0846406N, 
17.8848531E    Slavičín Město Slavičín  

39 

Dětské hřiště 
Nevšová ( u 
fotbalové 
plochy)  
 

49.1046519N, 
17.8434739E 

   Nevšová  

40 

Petangue hřiště 
u DPS 

 

49.0792692N, 
17.8873542E 

   Slavičín Město Slavičín 

41 
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Dětské hřiště – 
turistické 

odpočivadlo  
 

49.0782219N, 
17.8878811E 

   

Hrádek na 
Vlárské 
dráze  

42 

Dětské hřiště 
Hrádek na 

Vlárské dráze 
(MŠ) 

49.0771167N, 
17.8955294E 

zahrada   

Hrádek na 
Vlárské 
dráze Město Slavičín 

43 

Dětské hřiště 
ul. Ševcovská  

49.0922344N, 
17.8729953E Dětské 

hřiště    Město Slavičín 

44 

 

Samostatná pískoviště: 

 

Tabulka 13: Přehled samostatných pískovišť ve městě Slavičín 

Malé Pole (Družstevní 783 – 784)  49.0814694N, 17.8883814E 

Malé Pole (Obchodní 581)  49.0834572N, 17.8855719E 

Malé Pole (U Zahrádek 475) 49.0846544N, 17.8842161E 

J. Šály (za č. p. 851) 49.0873719N, 17.8774958E 

U Horákovy vily  49.0870339N, 17.8802075E 

Vlára - Javorová I (č. p. 396) 49.0910933N, 17.8825919E 

Vlára - Javorová II (č. p. 404) 49.0916347N, 17.8824458E 

Vlára - Úzká 378 49.0899739N, 17.8842333E 

Vlára - Úzká 384 49.0896081N, 17.8832692E 

Vlára - K Hájenkám 342 49.0908944N, 17.8832611E 

Zdroj: vlastní šetření, Městský úřad Slavičín 
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Přehled sportovní infrastruktury ve městě Slavičín – doplňující obrázky k tabulce 

 

Obrázek č. 1                                                             Obrázek č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3                                                             Obrázek č. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5                                                              Obrázek č. 6 
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Obrázek č. 7                                                              Obrázek č. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9                                                            Obrázek č. 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11                                                                Obrázek č. 12 
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Obrázek č. 13                                                                 Obrázek č. 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15                                                                Obrázek č. 16 

 

 

 

Obrázek č. 17                                                          Obrázek č. 18  
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Obrázek č. 19                                                         Obrázek č. 20  

 

Obrázek č. 21                                                       Obrázek č. 22 

 

 

 

Obrázek č. 23                                                       Obrázek č. 24 
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Obrázek č. 25                                                         Obrázek č. 26 

 

Obrázek č. 27                                                         Obrázek č. 28 

 

 

Obrázek č. 29                                                                Obrázek č. 30 
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Obrázek č. 31                                                               Obrázek č. 32 

 

Obrázek č. 33                                                                 Obrázek č. 34  

 

 

 

Obrázek č. 35                                                           Obrázek č. 36  
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Obrázek č. 37                                                            Obrázek č. 38  

 

Obrázek č. 39                                                            Obrázek č. 40 

 

  

 

Obrázek č. 41                                                                   Obrázek č. 42 
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Obrázek č. 43                                                                Obrázek č. 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z pohledu srovnání zázemí a sportovní infrastruktury v rámci území Mikroregionu Luhačovské 

Zálesí patří Slavičín mezi ty s největší a nejrozmanitější vybaveností sportovní infrastruktury. 

Potvrzuje to i Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji, která Slavičín zařadila 

do přehledu obcí Zlínského kraje vybavených nejširším spektrem hodnocených sportovních a 

tělovýchovných zařízení. 
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Tabulka 14: Sportovní vybavenost obcí na území Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2014 

 
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 

2014–2020 

 

3. Síť cyklostezek 

 

Kolem Slavičína se vyskytuje několik dílčích úseků cyklostezek, které byly postupně 

vybudovány i díky získaným investičním dotacím.  

 Slavičín (Lukšín) - Nevšová – Luhačovice (dobudováno) 

 Slavičín – ul. Luhačovská (úsek ze středu města k tenisovým kurtům) 

 Slavičín – Hrádek 

 Divnice – bývalé Vlárské strojírny 

 

K dobudování, ve fázi výkupu pozemků, popřípadě ve fázi projektové žádosti nebo přípravy 

projektu jsou:  

 cyklostezka Hrádek – Divnice 

 cyklostezka Hrádek (Ke Snožku) – Šanov 

 cyklostezka Za Zemánky – Ke Snožku 

 scelení cyklostezky Pod Kaštany 
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4. Financování sportu 

 

Města ke srovnání byla vybrána na základě počtu obyvatel, velikosti katastru v (ha) a velikosti 

výdajů. Na základě předem uvedených atributů bylo vybráno dvacet měst podobajících se 

vybranými charakteristikami městu Slavičín. Z pohledu financování je Slavičín v poslední 

čtvrtině výdajů na hlavu cca 3tis. pod průměrnými výdaji na osobu.     

 

Graf 18: Velikost rozpočtu per capita (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

V této části zabývající se problematikou financování sportu ve smyslu tělovýchovy a zájmové 

činnosti je nejprve rozebrána skupina výdajů Tělovýchova a zájmová činnost (34) obsahující 

veškeré výdaje vydané v souvislosti s touto problematikou. Dále se skupina výdajů dělí na 

dílčí a to na Sport (341) a Zájmová činnost a rekreace (342). Do druhé podskupiny výdajů 

(342) lze zařadit výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže (typicky činnost domů 

dětí a mládeže, podpora činnosti mládežnických organizací apod.) či s ostatní zájmovou 

činností a rekreací. Do skupiny výdajů Sport (341) se řadí podskupiny Sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce (3412) a Ostatní sportovní činnost (3419).  

Každý z následujících dvouosých grafů je koncipován tak, že na levé ose jsou jednotky 

uvedeny v souvislosti s částkou průměrných ročních výdajů na danou kategorii za posledních 

deset let a objem těchto výdajů je znázorněn jako modrý sloupec, oproti tomu na ose pravé 

jsou průměrné částky přepočteny průměrem obyvatel a výsledné částky jsou tedy průměry 

per capita, jejichž hodnota je reprezentována červenou linkou. 
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Graf 19: Výdaje na Tělovýchova a zájmová činnost (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

První kategorie výdajů, která je porovnávána napříč vybranými municipalitami, jsou výdaje na 

Sport a zájmovou činnost (34). Z pohledu tohoto ročního průměru (absolutně i na hlavu) se 

jeví velikost výdajů města Slavičína lehce nad průměrem vybraných srovnatelných municipalit. 

Jak bylo v úvodu zmíněno skupina výdajů Sport a zájmová činnost (34) se dále dělí na dvě 

dílčí podskupiny výdajů a to na Sport (341) a Zájmová činnost a rekreace (342). 
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Graf 20: Výdaje na Tělovýchova (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Ze srovnání v rámci obou podskupin výdajů je vidět, že Slavičín se pohybuje lehce nad 

průměrem analyzované skupiny podobných municipalit. Zatímco v kategorii výdajů 341 ale je 

rozdíl mezi průměrem a Slavičínem znatelnější, v následující kategorii 342 již rozdíl není tak 

zásadní.  
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Graf 21: Výdaje na Zájmová činnost a rekreace (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Jako další je v následujícím grafu popsána kategorie výdajů na sportovní zařízení ve 

vlastnictví obce (3412) jako jedna ze dvou podskupin výdajů na Sport (341). Opět i v této 

kategorii jsou patrné až extrémní rozdíly. Město Slavičín je zde ovšem opět lehce 

nadprůměrné. Srovnání vévodí město Žamberk s velkým sportovním areálem obsahujícím i 

menší aquapark. Opět i zde je absolutní charakteristika téměř jednotná s členitostí při srovnání 

per capita.  
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Graf 22: Výdaje na Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

Druhá podskupina výdajů na Sport (341) Ostatní sportovní činnost (3419) je zachycena 

v dalším grafu. Město Slavičín je zde nadprůměrné a při vynechání vedoucího Letohradu, 

který převyšuje v tomto porovnání ostatní municipality o více než 2 mil. Kč v této kategorii, by 

se dalo hovořit o výrazně nadprůměrné hodnotě prostředků vydaných na ostatní sportovní 

činnost. Při porovnání výdajů per capita jsou při 4. až 8. místě, kam spadá i město Slavičín, 

velmi malé rozdíly. 
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Graf 23: Výdaje na Ostatní sportovní činnost (Monitor Státní Pokladna, 2019) 

 

4.1 Města se srovnatelnými parametry v blízkém okolí 

 

Pro účely tohoto srovnání byla po konzultaci s vedením města vybrána také města v blízkém 

okolí se srovnatelnými parametry: Brumov-Bylnice, Luhačovice, Slavičín, Valašské Klobouky, 

Vizovice. V následující tabulce lze vidět celkové výdaje na Sport (341), jejich rozložení v letech 

(od 2011 do 2018) a rozlišení podle druhů výdajů na běžné a kapitálové. To stejné pak lze 

pozorovat při rozpadu této dílčí kategorie municipálních rozpočtů na dvě související 

podkategorie – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (3412)2 a Ostatní sportovní činnost 

(3419)3. Tabulka také obsahuje sumu celkových výdajů dané kategorie za celé období 2011 

až 2018 (Suma) a jejich průměr (Průměr). 

 

Tabulka 15: Přehled výdajů na sport mezi městy se srovnatelnými parametry v blízkém okolí 

Paragraf Obec Druh 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Suma Průměr 

Ostatní 
sportovní 
činnost 
(3419) 

Brumov - 
Bylnice 

BV 0,72 1,23 1,51 1,56 1,73 2,10 2,04 2,23 13,13 1,64 

KV 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 0,45 0,00 0,00 5,87 0,73 

Luhačovice 
BV 1,31 1,23 1,59 1,66 1,25 1,60 1,53 1,39 11,55 1,44 

KV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 2,23 0,28 

Slavičín 
BV 1,02 1,02 1,24 1,17 1,12 1,13 1,69 1,72 10,11 1,26 

KV 0,87 0,40 1,05 1,50 0,00 1,39 0,35 0,32 5,88 0,73 

BV 0,56 0,54 0,61 0,60 0,71 0,68 0,70 0,77 5,16 0,64 

                                                
2 Pořízení, technické zhodnocení a údržba sportovních zařízení (sportovní haly, tělocvičny, 
sportoviště, plavecké bazény atd..), která jsou ve vlastnictví obcí. 
3 Podpora sportovních organizací, výdaje na konání sportovních akcí, zejména závodů, apod. 
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Valašské 
Klobouky KV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 

Vizovice 
BV 0,02 0,01 0,01 0,00 0,11 0,13 0,29 3,35 3,92 0,49 

KV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sportovní 
zařízení 

ve 
vlastnictví 

obce 
(3412) 

Brumov - 
Bylnice 

BV 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,08 0,01 0,01 0,18 0,02 

KV 0,29 0,09 2,94 0,16 0,78 3,78 4,89 0,19 13,12 1,64 

Luhačovice 
BV 6,62 10,82 6,44 5,97 6,44 3,84 4,26 4,67 49,07 6,13 

KV 13,42 0,75 0,72 0,21 0,41 2,17 3,55 0,31 21,54 2,69 

Slavičín 
BV 0,00 0,78 1,10 2,87 1,05 0,50 3,17 2,48 11,95 1,49 

KV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 9,89 10,31 0,61 21,12 2,64 

Valašské 
Klobouky 

BV 0,18 0,15 0,63 0,45 0,34 0,16 0,23 0,35 2,48 0,31 

KV 0,49 0,01 0,00 0,00 0,06 0,08 6,00 0,03 6,67 0,83 

Vizovice 
BV 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,17 0,02 

KV 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 1,05 4,10 0,51 

Sport 
(341) 

Brumov - 
Bylnice 

BV 0,72 1,23 1,51 1,58 1,80 2,18 2,05 2,24 13,31 1,66 

KV 0,29 0,09 2,94 0,16 6,21 4,22 4,89 0,19 19,00 2,37 

Luhačovice 
BV 7,93 12,05 8,03 7,64 7,69 5,44 5,79 6,06 60,63 7,58 

KV 13,42 0,75 0,72 0,21 0,41 4,40 3,55 0,31 23,78 2,97 

Slavičín 
BV 1,02 1,80 2,35 4,04 2,17 1,63 4,86 4,19 22,06 2,76 

KV 0,87 0,40 1,05 1,50 0,30 11,28 10,66 0,93 27,00 3,37 

Valašské 
Klobouky 

BV 0,74 0,69 1,23 1,04 1,05 0,84 0,94 1,11 7,64 0,95 

KV 0,49 0,01 0,00 0,00 0,17 0,08 6,00 0,03 6,78 0,85 

Vizovice 
BV 0,02 0,01 0,06 0,00 0,11 0,13 0,42 3,36 4,09 0,51 

KV 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 1,05 4,10 0,51 

* Poznámka: BV – běžné výdaje, KV – kapitálové výdaje 

Zdroj: Monitor státní pokladny 

 

Při doplnění údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel (k 1.1.2018) a přepočítání 

celkových výdajů za období 2011 až 2018 lze dospět k následujícímu srovnání.  
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Graf 24: Výdaje na sport per capita za období 2011-2018 – přehled vybraných měst 

 
Zdroj: vlastní zpracování, Monitor státní pokladny 

 

Hned na první pohled je vidět, že z hlediska celkových výdajů v rámci rozpočtu do kategorie 

sportu (341) vydává s velkým rozdílem nejvíce město Luhačovice při přepočtu na obyvatele 

za sledované období (průměr). Za tak velkou výší výdajů – celkových i průměrných – do 

předmětné oblasti stojí zejména provoz Sportovního centra Radostova a Městské plovárny. 

Provozní dotace pro obě zařízení se dle údajů z rozpočtů města Luhačovice pohybuje 

v celkové výši okolo 5-6 mil. Kč za rok4. Nicméně druhým v pořadí je město Slavičín a hned 

v závěsu za ním Brumov-Bylnice, s odstupem pak Valašské Klobouky a Vizovice.   

  

V další tabulce je vidět vývoj výdajů do oblasti sportu a infrastruktury rozdělený podle členění 

na investiční a neinvestiční výdaje, individuální a programové dotace a dary. Celkové částky 

se pohybují ve vyšší hladině z důvodu zahrnutí i aktivit a subjektů, které se pohybují na pomezí 

sportu a jiných aktivit (např.: hasiči, cyklosport atp.)  

 

Tabulka 16: Vývoj výdajů v oblasti sportu 2009-2019 dle členění 

 
investiční 

výdaje 
neinvestiční 

výdaje 
individuální 

dotace 
programové 

dotace dary Výdaje celkem 

2009    17 180 000 Kč       2 888 000 Kč           361 000 Kč           694 000 Kč       21 123 000 Kč  

2010      6 814 000 Kč       2 564 000 Kč           855 000 Kč           288 000 Kč       10 521 000 Kč  

2011      1 543 000 Kč       3 043 000 Kč       1 247 000 Kč           334 000 Kč   67 000 Kč       6 234 000 Kč  

2012      7 875 000 Kč       2 506 000 Kč           703 000 Kč           320 000 Kč   20 000 Kč     11 424 000 Kč  

2013      1 419 000 Kč       2 562 000 Kč       2 179 000 Kč           408 000 Kč     5 000 Kč       6 573 000 Kč  

2014          991 000 Kč       4 027 000 Kč       2 544 000 Kč           371 000 Kč   11 000 Kč       7 944 000 Kč  

                                                
4 Zdroj: Schválený rozpočet 2020 – syntetika (https://www.radostova.cz/wp-
content/uploads/2019/12/SCRMP-schválený-ROZPOČET-2020.pdf)  

https://www.radostova.cz/wp-content/uploads/2019/12/SCRMP-schválený-ROZPOČET-2020.pdf
https://www.radostova.cz/wp-content/uploads/2019/12/SCRMP-schválený-ROZPOČET-2020.pdf
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2015      2 410 000 Kč       2 403 000 Kč           778 000 Kč           395 000 Kč         5 986 000 Kč  

2016    17 225 000 Kč       1 606 000 Kč       2 036 000 Kč           520 000 Kč     5 000 Kč     21 392 000 Kč  

2017    10 789 000 Kč       4 062 000 Kč       1 658 000 Kč           517 000 Kč       17 026 000 Kč  

2018      2 768 000 Kč       3 687 000 Kč       1 538 000 Kč           597 000 Kč     5 000 Kč       8 595 000 Kč  

2019          190 000 Kč       1 475 000 Kč       1 265 000 Kč           500 000 Kč         3 430 000 Kč  

Celkem    69 204 000 Kč     30 823 000 Kč     15 164 000 Kč       4 944 000 Kč   113 000 Kč   120 248 000 Kč  
Zdroj: MěÚ Slavičín 

 

Z pohledu dílčích oblastí sportu je dle následujícího přehledu vidět, že za sledované období 

2009-2019 plynulo nejvíce financí na cyklosport, dále pak také na koupaliště či hasiče. 

Zejména v případě hasičů jsou ale výdaje s nimi vykazované diskutabilní z pohledu 

zahrnování do oblasti sportu (jako celek nebo z části – záleží na specifické situaci v dané 

municipalitě a místních podmínkách), jelikož tyto výdaje vykazované městem zahrnuji 

například i investice do hasičárny či do vozidel, mzdové náklady JPO apod. Ve Slavičíně se 

sice realizují aktivity spadající do oblasti hasičského sportu a další související, ale v tomto 

případě se jedná o výdaje na aktivity či statky, které nemusí mít vždy nutně (pouze) sportovní 

charakter, ale mohou sloužit i k dalším účelům (například kulturní činnost, bezpečnost atd..). 

Stejně tak tomu je i u výdajů spojených s cyklosportem. Tyto výdaje ale nelze úplně oddělit od 

výdajů určených na aktivity či infrastrukturu spojených s výkonnostním či volnočasovým 

sportem. Při prováděných srovnáních se ale dokument držel přístupu dle odvětvového členění 

rozpočtu, protože toto detailnější vykazování bývá specifické s ohledem na charakteristiku 

dané municipality a tedy omezující z hlediska srovnatelnosti.     

 

Tabulka 17: Souhrnné výdaje v oblasti sportu 2009-2019 dle výdajových oblastí/sportovišť 

Výdajové oblasti/sportoviště Výdaje celkem % 

Cyklosport             34 596 000 Kč  28,8% 

Koupaliště             27 458 000 Kč  22,8% 

Hasiči             24 256 000 Kč  20,2% 

ostatní sportoviště             11 531 000 Kč  9,6% 

FC TVD ind. dotace plus opravy tribuny a hosp. budovy (BTH)             11 116 000 Kč  9,2% 

granty sport               4 944 000 Kč  4,1% 

SK Slavičín ind. Dotace               2 451 000 Kč  2,0% 

Kuželna               1 906 000 Kč  1,6% 

Skatepark                  697 000 Kč  0,6% 

lezecká věž                  651 000 Kč  0,5% 

TJ Nevšová ind. Dotace                  340 000 Kč  0,3% 

ostatní                   302 000 Kč  0,3% 

Celkem          120 248 000 Kč    

Zdroj: MěÚ Slavičín 

 

Jak je vidět a s odkazem i na předchozí tabulku, v režimu individuálních dotací funguje 

financování sportu ve Slavičíně zejména skrze FC TVD, SK Slavičín či TJ Nevšová 

v průměrné výši cca. 1,4 mil. Kč ročně. Tyto a další sportovní organizace či subjekty jsou pak 
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finančně podporovány v jejich sportovní činnosti i skrze programové dotace, na které jde 

v průměru 450 tis. Kč ročně. Další finance na sport ve Slavičíně pak plynou zejména skrze 

investiční a neinvestiční výdaje města.  

 

Zlínský kraj a finanční podpora sportu 

 

Jak je vidět z následující tabulky, výdaje do oblasti sportu ve Zlínském kraji z pohledu 

krajského rozpočtu postupně narůstají v čase. Nejvíce financí v rámci těchto položek plyne 

jednoznačně na neinvestiční transfery spolkům. Dále s odstupem pak také na investiční 

transfery stejnému typu subjektů. Za povšimnutí také stojí nemalé prostředky mířící ve formě 

investičních transferů obcím či neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 

(PO). 

 

Tabulka 18: Vývoj vybraných položek výdajů v rámci kategorie výdajů Sport (341) – Zlínský 

kraj 

Typ Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BV 
Neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým 
osobám 

53 000 1 137 000 2 068 000 2 304 500 965 000 2 440 780 

BV 
Neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-fyzickým 
osobám 

65 000 0 7 000 0 67 500 97 500 

BV Neinvestiční transfery obcím 195 000 127 000 74 000 140 857 321 000 221 935 

BV 
Neinvestiční transfery občanským 
sdružením, resp. spolkům 

17 229 834 20 770 970 23 870 109 22 367 170 23 864 698 33 746 625 

BV 
Neinvestiční transfery obecně 
prospěšným společnostem 

35 000 38 000 35 000 40 000 53 000 121 000 

BV 
Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným organizacím 

10 000 18 000 22 500 11 000 11 000 67 000 

BV 
Ostatní neinvestiční transfery veřejným 
rozpočtům územní úrovně 

0 0 0 0 0 24 500 

BV 
Účelové neinvestiční transfery 
nepodnikajícím fyzickým osobám 

139 000 0 0 0 0 0 

KV 
Investiční transfery nefinančním 
podnikatelským subjektům-právnickým 
osobám 

0 0 0 2 000 000 200 000 1 000 000 

KV Investiční transfery obcím 200 000 0 0 2 000 000 3 966 000 11 218 755 

KV 
Investiční transfery občanským 
sdružením, resp. spolkům 

4 909 969 8 300 000 2 550 000 7 045 750 1 500 000 3 662 000 

  BV suma 17 726 834 22 090 970 26 076 609 24 863 527 25 282 198 36 719 340 

  KV suma 5 109 969 8 300 000 2 550 000 11 045 750 5 666 000 15 880 755 

  Celkem 22 836 803 30 390 970 28 626 609 35 909 277 30 948 198 52 600 095 

Zdroj: vlastní zpracování, Monitor státní pokladny 

Na rok 2020 bylo vyčleněno 24,5 mil. Kč na dotační programy, jejichž prostřednictvím budou 
přidělovány dotace do sportu ve Zlínském kraji. Program na podporu jednorázových projektů 
v oblasti mládeže a sportu by měl opět vyčerpat 4 miliony korun,  Program na činnost a rozvoj 
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mládežnického sportu by pak měl vyčerpat 17,5 milionu korun a v neposlední řadě byl se 3 
miliony korun schválen Program na podporu sportu v malých obcích do dvou tisíc obyvatel, 

který se ale Slavičína s ohledem na jeho velikost netýká.5 

Tabulka 19: Přehled dotačních titulů na sport Zlínského kraje na rok 2019  

Číslo v HG Název dotačního programu 
Rozhodnutí / Alokace 

2019 (mil. Kč) 

12 PROGRAM NA ÚPRAVU LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS VE ZLÍNSKÉM KRAJI 0,80 

18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU   4,00 

19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2000 OBYVATEL  3,00 

20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU 16,00 

  Celkem 26,19 

 

Z hlediska čerpání dotací od Zlínského kraje v oblasti sportu organizacemi působícími ve 

Slavičíně byly v rámci roku 2019 dohledány například úspěšné žádosti organizace Sportovní 

kluby Slavičín, z.s. na Turnaj ve florbalu mezi SK Slavičín a ŠK Victory Dubnica nad Váhom 

v rámci programu „Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu“ nebo FC TVD Slavičín, 

z.s. v rámci programu „Činnost a rozvoj mládežnického sportu“. Z hlediska celkového čerpání 

se tak úspěšné žádosti sportovních subjektů ze Slavičína pohybovaly v jednotkách kusů či 

procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/na-podporu-sportu-ma-kraj-pro-rok-2020-pripraveno-temer-25-
milionu-aktuality-15950.html  

https://www.kr-zlinsky.cz/na-podporu-sportu-ma-kraj-pro-rok-2020-pripraveno-temer-25-milionu-aktuality-15950.html
https://www.kr-zlinsky.cz/na-podporu-sportu-ma-kraj-pro-rok-2020-pripraveno-temer-25-milionu-aktuality-15950.html
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Dotazníkové šetření s občany 

V rámci přípravy analytické části dokumentu bylo na podzim 2019 uskutečněno dotazníkové 

šetření s obyvateli Slavičína a okolí a to ve dvou formách - elektronický a tištěný dotazník. 

Celkem se do tohoto šetření zapojilo 192 respondentů v následujícím demografickém 

rozložení.  

 

  do 17 18-30 31-40 41-50 51-60 60 a starší Celkem 

Muž 19 17 17 16 12 5 86 

Žena 26 22 23 24 5 5 105 

Celkem 45 39 40 40 17 10 191 

 

S ohledem na velikost města Slavičín a jeho vliv na okolí byli v rámci šetření osloveni i 

nerezidenti. Obyvatel Slavičína je ve vzorku zastoupeno okolo 83%, zbytek tvoří většinou 

obyvatelé okolních municipalit. 

Obec/Město Počet 

Slavičín 159 

Luhačovice 4 

Pitín 3 

Brumov 2 

Pozlovice 2 

Rudimov 2 

Štítná nad Vláří 2 

Valašské klobouky 2 

Vrbětice 2 

Bohuslavice nad Vláří 1 

Bojkovice 1 

Hostětín 1 

Hrádek  1 

Křekov 1 

Lipová 2 

Nedašov 1 

Nedašova Lhota 1 

Nevšová 1 

Petrůvka 1 

Pozlovice 1 

Šanov  1 

Vlachovice 1 

 

Místní část  % 

Divnice 6% 

Hrádek na Vlárské dráze 9% 

Nevšová 5% 

Slavičín 81% 
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Dále by také zjištěno, že 76% respondentů není členem oficiální sportovní organizace, což 

může znamenat, že buď nesportují, nebo sportují samostatně a neorganizovaně. Ve zbývající 

části vzorku disponuje 19% oficiálním členstvím v nějaké sportovní organizaci a 4% jsou členy 

pouze neregistrovaného spolku. Další aspekt, který jsme zjišťovali, byla frekvence sportování, 

která poukázala na to, že sice pravidelnému sportování na týdenní bázi se věnuje více než 

57% respondentů, nicméně pouze 11% respondentů sportuje 4x a více za týden, tj. minimálně 

jednou za dva dny.  

 

Frekvence sportování % 

Vůbec 12% 

Méně než 1x týdně 30% 

2-3x týdně 46% 

4-5x týdně 9% 

6-7x týdně 2% 

 

Důležitou součástí rozvoje sportování v každé komunitě je schopnost identifikace nedostatků 

a rizik, ale také potenciálních bariér, které mohou bránit obyvatelům ve sportování nebo 

zvyšování frekvence sportování. Jak je vidět z analýzy vzorku respondentů, mezi hlavními 

bariérami byly identifikovány nedostatek času nebo dokonce žádné. Jedná se tedy o bariéry, 

které z hlediska koncepce sportu nelze nebo není třeba řešit. Mezi dalšími významnými 

potenciálními bariérami se vyskytuje ale také absence sportovišť, kterou jako bariéru pro 

sportování označilo okolo 22% respondentů. Nicméně aby bylo možné definovat tuto 

potenciální bariéru blíž, budeme se jí věnovat dále v dalších částech dokumentu.      

 

Nedostatek času 80 42% 

Žádné 47 24% 

Absence sportovišť 43 22% 

Zdravotní problémy 30 16% 

Absence sportů 24 13% 

Absence týmu/lidí 21 11% 

Nedostatek peněz 15 8% 

Jiné: Hlídání dětí 3 2% 

 

Stejná otázka směřovala i k rodičům dětí. Nejvíce respondentů v tomto případě označilo 

možnost Žádné. Do 15% vzorku se pak pohybovaly možnosti jako absence sportovišť, 

absence sportů.  

 

Dále byla hodnocena nabídka sportovních aktivit ve městě Slavičín.  

 

1 - výborné 8% 

2 - chvalitebné 26% 

3 - dobré 36% 

4 - dostatečné 17% 

5 - nedostatečné 6% 

nedokážu posoudit 7% 
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Hodnocena byla také spokojenost s nabídkou a stavem veřejných sportovišť ve městě 

Slavičín, kde cca. 65% respondentů projevilo spokojenost, zatímco 35% je spíše 

nespokojených s nabídkou a stavem veřejných sportovišť. 

 

zcela spokojen 11% 

spíše spokojen 54% 

spíše nespokojen 32% 

zcela nespokojen 3% 

neví 1% 

 

Spolu s hodnocením stavu veřejných sportovišť ve městě byli respondenti také tázáni na místa 

realizace svých sportovních aktivit bez ohledu na to, kdo je jejich provozovatelem. Asi není 

překvapením, že hodně respondentů využívá služeb Sportovní haly, nicméně velké 

zastoupení ve vzorku mají i místa pro tzv. neorganizovaný sport jako třeba volná příroda, 

parky či lesoparky, posilovna RD klub či Koloseum nebo síť cyklostezek. Dále se ve vzorku 

objevují i další sportoviště ve městě. Jak se ukazuje nejen z tohoto vzorku, ale potvrzuje to i 

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji, která Slavičín zařadila do přehledu 

obcí Zlínského kraje vybavených nejširším spektrem hodnocených sportovních a 

tělovýchovných zařízení.  

 

Sportovní hala 39 22,7% 

Volná příroda, parky či lesoparky 29 16,9% 

Posilovna R&D Klub nebo Koloseum 25 14,5% 

Cyklostezky 20 11,6% 

Hřiště (sídliště Vlára) 6 3,5% 

Tenisové kurty 6 3,5% 

Kuželkárna 5 2,9% 

Běh venku 4 2,3% 

Turistické trasy 4 2,3% 

Sokolovna Slavičín 4 2,3% 

Workoutové hřiště 4 2,3% 

Tělocvičny ZŠ 4 2,3% 

Fotbalové hřiště 3 1,7% 

GJP 3 1,7% 

V domácnosti 2 1,2% 

DDM 2 1,2% 

Antuka (park) 2 1,2% 

Orlovna 2 1,2% 

Ovál 2 1,2% 

Koupaliště 1 0,6% 

UT Hrádek 1 0,6% 

Kurty Luhačovská 1 0,6% 

Skatepark 1 0,6% 

 

Pro hodnocení sportovních podmínek ve městě je také důležitá zpětná vazba ve vztahu ke 

kvalitě a spokojenosti s prací s mládeží v oblasti sportu. Dle šetření je vidět převažující 

spokojenost respondentů v tomto ohledu. 
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1 - výborná 16 9% 

2 - chvalitebná 52 28% 

3 - dobrá 58 32% 

4 - dostatečná 21 11% 

5 - nedostatečná 6 3% 

nedokáži posoudit 31 17% 

 

Dalším důležitým aspektem hodnocení pro tvorbu sportovní politiky ve městě je i přítomnosti 

či absence mobility obyvatel za sportem. Pomineme-li míru či frekvenci, samo o sobě 

přítomnost tohoto aspektu může znamenat, že například nabídka sportovních aktivit či 

sportovního zázemí je ve městě nedostatečná nebo v nevyhovující kvalitě. Může za tím být 

ale i nabídka aktivit či zázemí, které nelze v analyzovaném městě z jistých důvodů realizovat 

(např.: ekonomické, územní atd...). Šetření ukázalo, že za sportovními aktivitami dojíždí mimo 

město Slavičín až 71% respondentů, což není vůbec málo. V tuto chvíli je ale brzy na formulaci 

finálních závěrů a spolu výstupy z ostatních otázek lze udělat ucelenější obrázek o tom, jestli 

je tento dílčí závěr pro Slavičín opravdu problém, který má konkrétní příčinu/y, jež lze sanovat, 

nebo spíše jde o fakt, se kterým nelze nic dělat a lze se mu pouze přizpůsobit.   

 

Realizuji svoje sportovní aktivity ve městě Slavičín, ale i mimo něj 56% 

Realizuji svoje sportovní aktivity výhradně ve městě Slavičín 29% 

Realizuji svoje sportovní aktivity mimo město Slavičín 15% 

 

Doplnili jsme tedy do dotazníku kontrolní otázku, zda dojíždí respondenti za sportem 

pravidelně mimo město Slavičín. Původně identifikovaná skupina respondentů vykazujících 

znaky mobilitního chování kvůli sportu se nám tímto sice zúžila, ale pořád zůstává v rámci 

vzorku velmi významná, tj. 45% respondentů dojíždí za sportem pravidelně mimo město 

Slavičín.  

Ano 45% 

Ne 55% 

 

Dle předpokladů většina respondentů z této skupiny za sportem dojíždí do Luhačovic a potom 

také do Zlína či Bojkovic apod. 

Luhačovice 46% 

Zlín 15% 

Bojkovice 10% 

Brumov 7% 

Uherský Brod 7% 

Valašské Klobouky  6% 

Pitín 4% 

Zahraničí 2% 

Havířov, Studénka 1% 

Uherské Hradiště 1% 

 

Mezi nejčastější důvody mobility rezidentů Slavičína za sportem patří možnosti plavání (krytý 

bazén či plovárna) nebo pak také absence týmů či vhodných sportovišť.  
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Krytý bazén, plovárna 46% 

Absence týmu a sportovišť 19% 

Absence vybraného sportu 17% 

Absence zimního stadionu a oddílu 6% 

Lezecká stěna 3% 

Tenisová hala 3% 

Kluziště 1% 

atraktivnější nabídka 1% 

Crossfitová tělocvična 1% 

4-dráhová kuželna, u nás 2-dráhová 1% 

 

Ve finální části dotazníku jsme se dotazovali respondentů na jejich návrhy pro zlepšení 

sportovních podmínek a aktivit ve městě Slavičín. Na otázku, co by se podle nich mělo změnit 

ve městě Slavičín v oblasti sportu, odpovídali následujícím způsobem: 

 Cyklostezky 

 Krytý bazén 

 Nevím nebo nic 

 Rozšíření nabídky sportů 

 Nabídka sportů pro malé děti (vč. kroužků) 

 Tělesná výchova ve školách 

 Zimní stadion 

 Přístup a fungování sportovní haly  

 Více peněz do sportu 

 Přístup ke správě sportovišť 

 Lezecká stěna 

 Zumba, jóga, jumping, posilovna 

 Větší propagace a osvěta sportu ve městě 

 Taneční sporty 

 Další sportovní hala 

 Veřejná herna na stolní tenis (vnitřní či venkovní varianta) 

 Rozložit finance města mezi více sportu, nejen fotbalové kluby 

 Veřejné fotbalové travnaté hřiště (pro veřejnost) 

 Více příležitostí a sportovních aktivit pro ženy 

 Basketbalové hřiště  

 Turistické stezky 

 Lepší autobusový spoj 

 Bike trail 

 Nafukovací hala 

 Rozšíření skateparku 

 Veřejné florbalové hřiště 

 Workoutové hřiště 

 Rekonstrukce 2-dráhové kuželkárny na 4-dráhovou 
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Nejvíce respondentů označilo jako hlavní témata ke změně, zlepšení či rozvoji cyklostezky (v 

tomto případě se jednalo zejména o návrhy na rozšíření či propojení stávající sítě cyklostezek) 

a krytý bazén. V pomyslné první třetině významných návrhů ke změně se objevila také 

možnost nevím či nic, což může souviset se spokojeností se stávajícím stavem či absencí 

nápadů pro zlepšení. V další třetině návrhů z hlediska zastoupení se objevily také třeba 

požadavek na rozšíření nabídky sportů pro dospělé či pro malé děti (vč. kroužků), posílení 

kvality tělesné výchovy ve školách, zimní stadion či přístup a fungování sportovní haly (v tomto 

případě respondenti zmiňují její dostupnost, což souvisí s její naplněností, nebo kvalitu 

zázemí, což souvisí jednak se stavem haly a také investicemi). Mezi zmiňovanými argumenty 

v první polovině přehledu se také pohybují ty všeobecnějšího charakteru jako více peněz do 

sportu či přístup ke správě sportovišť, což jsou do jisté míry propojené nádoby. Této otázce 

se tento dokument věnuje v oblasti analýzy financí a benchmarku s ostatními srovnatelnými 

městy.  

 

Jelikož v dotazníkovém šetření byly několikrát zmíněny cyklostezky jako hlavní téma, zeptali 

jsme se také na celkovou spokojenost s hustotou a návazností cyklostezek ve Slavičíně a 

blízkém okolí. Síť cyklostezek se ukazuje jako jedno z hlavních témat k řešení do budoucna, 

zejména z hlediska jejich provázanosti i rozvoje. 

   

Rozhodně ano 6% 

Spíše ano 32% 

Spíše ne 33% 

Rozhodně ne 18% 

Nedokáži posoudit 11% 

 

V rámci přípravy SWOT analýzy jsme se také mj. ptali i respondentů, co se jim líbí ve Slavičíně 

z hlediska sportovních podmínek a zázemí. Nejlépe respondenti hodnotí různorodost a 

dostupnost sportu a sportovišť, zařízení Koloseum a Fit&core a také přítomnost Sportovní haly 

či venkovního bazénu. Dále pak také kladně hodnotí tenisové kurty, cyklostezky či sportoviště 

s umělou trávou.  

 

 Různorodost a dostupnost sportu či sportovišť 

 Koloseum, Fit&core 

 Sportovní hala 

 Venkovní bazén 

 Tenisové kurty 

 Cyklostezky 

 Umělá tráva (Vlára) 

 Nabídka sportovních aktivit pro děti jednorázových či pravidelných 

 Kurzy paní Maděryčové a Balšánové 

 Upravené trasy na běžky 

 Umělá tráva (Hrádek) 

 Florbal 

 Fotbalové hřiště  

 Workoutové hřiště 



Institut veřejné správy   
Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykova univerzita  
Lipová 41a 
602 00 Brno-Pisárky 
 

57 
 

 Pivečkův lesopark 

 Dětská hřiště 

 Volejbal 

 GJP 

 Běhání venku 

 Skatepark 

 Kuželkárna 

 Práce s mládeží ve městě 

 Nabídka cvičení 

 Stav a čistota stávajících zařízení. 

 

Na závěr dotazníku měli respondenti možnost se vyjádřit k čemukoliv v oblasti sportu ve 

městě Slavičín a přilehlém okolí. Vedle témat a připomínek, které již zazněly či byly 

prioritizovány v předchozích částech, se tak objevili například následující návrhy či 

připomínky: 

 

 Cyklopruhy na silnicích, kde je to možné 

 Chátrající budova šaten na kurtech Oáza 

 Cyklostezky přizpůsobit i pro inline, např. z pohledu čištění (odpočívadla u kaple jsou 

zdrojem nebezpečí) 

 Kroužek na basketbal 

 Kvalita a provázanost cyklostezek (protáhnutí do Divnic či k SOU, Luhačovská, na 

Lipovou, propojení trasy Hájenky-Haluzice-Zbrojovka-Vlachovice 

 Na centrálním webu (sport či město) přehledně zobrazit a vést přehled všech 

sportovních aktivit ve městě 

 Objem veřejných peněz do fotbalu ve Slavičíně 

 Povrch hřiště u BD Obzor 

 Režim (časové dotace sportům) v hale, propojení kapacit s tělocvičnami škol pro 

efektivnější využití 

 Rozšíření skateparku 

 Stav kurtů v zámeckém parku a zpřístupnění pro širokou veřejnost 

 Propojení parku a rybníka a dodělat osvětlení (hlavně za letním kinem směrem ke 

škole) 

 Větší nabídka cvičení (aerobic, zumba atd..) pro různé věkové kategorie 

 Vybudování lezecké stěny (rostoucí poptávka po tomto sportu) 

 Využít potenciál Hájenek pro sportovní - volnočasové aktivity (běhání, chůze, ideálně 

v návaznosti na rybník) 

 Zázemí pro kurty za Sokolovnou (možnost se převléknout a osprchovat) 
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  Dotazníkové šetření se sportovními subjekty 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 13 subjektů či organizací působících v oblasti sportu ve 

Slavičíně.  

 

Jméno subjektu: 
Počet členů 
DO 18 let 

Počet členů 
NAD 18 let 

Počet 
družstev 

Provozované sporty v režimu 
výkonnostní či volnočasové 

Spolek Zvonek 27 0 5 Tenis 

Kynologický klub Slavičín 3 16 2 Sportovní výcvik, agility 

SK Slavičín - oddíl florbalu 40 30 3 Florbal 

War Sports Team Slavičín z.s. 14 7  Kyokushin Karate 

Šachový oddíl 4 17 2 Šachy 

Kuželkářský klub Slavičín 0 20 2 Kuželky 

Volejbal    3 Volejbal 

Amatérská kuželkářská liga 12* 100* 18 Kuželky 

Spolek Skatepark Slavičín 0 4 0 Skateboarding, BMX 

Jednota Orel Slavičín 10 30 3 Badminton 

SK Slavičín, z.s. 122** 107**  

Atletika; Gymnastika; Turistika; 
Sálová kopaná; Šachy; Sport 
pro všechny; Stolní tenis; 
Volejbal; Basketbal; Florbal 

SDH Nevšová 13 70 3 Požární sport, běh, plavání 

FC TVD Slavičín,  z. s. 123 63 8 Fotbal 
* Nejedná se o registrované sportovce. ** Použito dělení do a nad 23 let. 

 

Většina sportovních klubů v šetření uvedla, že vybírá členské příspěvky v celkové výši na za 

rok na hlavu (děti a mládež) od 100 Kč do 4800 Kč (v průměru to činí cca. 650 Kč na osobu, 

bez zahrnutí nejvyšší úrovně je to již ale jen cca. 240 Kč v průměru na osobu). V případě 

dospělých vybírá členské příspěvky ještě větší část organizací, téměř každá z oslovených, 

v celkové výši od 100 Kč do 1200 Kč na rok (v průměru to činí cca. 600 Kč). Dle odhadů 

zástupců jednotlivých sportovních organizací, které se zúčastnily šetření, podíl členských 

příspěvků na celkových příjmech klubu činil v roce 2018 v průměru 38 % (od 1% do 100%) 

v závislosti specificích jednotlivých organizací. Z hlediska jejich odhadu podílu dotací na 

celkových příjmech v roce 2018 vychází průměr na cca. 42% (od 0% do 80%), přičemž 

objevují se mezi organizacemi jak ty, které z těchto dvou zdrojů pokryjí celý svůj roční 

rozpočet, tak i organizace, které mají pravděpodobně i jiné typy příjmů.  

 

Jaké hlavní překážky pro svoji činnosti identifikovaly sportovní subjekty následující bariéry: 

 Absence prostoru ve Sportovní hale, nutnost trénovat mimo Slavičín 

 Finance 

 Málo dětí či jejich nezájem 

 Absence vhodných prostor pro karate 

 Absence 4-dráhové kuželny 
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 Malý počet tréninkových hodin 

 Nedostatečný počet bezpečných fotbalových branek pro mládež (nutnost převážení 

mezi hřišti) 

 Sezónnost skateparku (absence kryté varianty) 

 Absence toalet v okolí skateparku (nárazově při akcích)  

 Absence přístupu na skatepark ze strany tenisových kurtů  

 Pokusit se o převedení části fotbalového hřiště v majetku Orlů na město Slavičín 

 Málo přírodní vody pro trénování 

 Nedostatek finančních prostředků pro všechen potřebný materiál 

 Špatná předvídatelnost finanční podpory (stabilizace finančních toků) na všech 

úrovních (MŠMT, Kraj, Město, sportovní svazy) + větší spolupráce s městem v tomto 

ohledu (odborná podpora) 

 Nedostatek kvalifikovaných trenérů 

 Financování přípravy náročných projektů (jako např. projektová dokumentace) a stejně 

tak se i podílet na dofinancování realizovaných projektů nad rámec státní podpory 
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SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

● Dětská a sportovní hřiště (různorodost 
sportovní infrastruktury) 

● Bezpečnost cyklistů 
● Finanční podpora ze strany města (běžné 

výdaje) 
● Nabídka sportovních aktivit  
● Množství sportovních organizací a subjektů 

(PO i FO) 
● Stabilní městský rozpočet 
● Nadprůměrné výdaje do sportu a 

volnočasových aktivit 
● Dotační programy na sport 
● Nízká zadluženost města 
● Stabilní ekonomika příspěvkových 

organizací (s omezením ohledně investiční 
potřebnosti) 

● Sportovní infrastruktura 

● Nedostatek funkcionářů a trenérů 
● Nedostatek čerpání ostatních veřejných 

zdrojů jiných než od města 
● Stav a stáří sportovní haly 
● Antukové hřiště v zámeckém parku 
● Sponzoring a ostatní soukromé zdroje pro 

sport 
● Absence jednotného místa s přehledem 

nabídky sportovních aktivit a infrastruktury 
ve městě 

● Dlouhodobý převis vystěhovalých občanů 
nad přistěhovalými 

● Realizace sportovních aktivit obyvateli mimo 
Slavičín 

● Dostupnost prostor pro realizaci sportovních 
aktivit (volnočasové i výkonnostní) uvnitř 

● Schopnost čerpání jiných než městských 
dotací na aktivity a projekty v oblasti sportu 

Příležitosti Hrozby 

● Využití dotačních titulů k financování 
rozvoje obce  

● Zvýšení počtu obnovených dětských hřišť  
● Zkvalitnění technického stavu sportovní 

haly  
● Rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek  
● Rozvoj turistických tras 
● Efektivnější koordinace sportovních aktivit 

se zaměřením na děti s ohledem na 
dostupné kapacity sportovní infrastruktury 

● Získávání státních a krajských veřejných 
prostředků pro rozvoj a péči o sportovní 
infrastrukturu 

● Pomoc sportovním klubům se získáváním 
finančních prostředků – veřejné (stát, kraj, 
EU) či soukromé (firmy) 

● Pořádání či spolupořádání sportovních akcí 
propagujících sport ve městě (např.: 
Sportovní či náborové dny) 

● Podpora účasti či pořádání odborných 
workshopů pro funkcionáře sportovních 
klubů 

● Podpora účasti či pořádání odborných 
workshopů pro trenéry sportovních klubů 

● Stárnutí populace 
● Snižování počtu obyvatel ve Slavičíně 
● Konkurence okolních měst v nabídce 

sportovních aktivit a zázemí (krytý bazén, 
zimní stadion, lezecká stěna, 4-dráhová 
kuželkárna, zimní sporty apod...) 

● Nepřipravenost města na transformaci 
demografie obyvatel a tím i postupnou 
proměnu celkové poptávky a jejích potřeby 

● Nedostatek trenérů 
● Nedostatek dětí-potenciálních sportovců 
● Stárnutí sportovní infrastruktury 
● Ekonomická situace koupaliště (provoz a 

investice) 
● Velká finanční náročnost údržby stávajících 

(popř. plánovaných) sportovišť 
● Velká závislost sportování na jediném zdroji 

financí (rozpočet města)  
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● Nabídka pohybových aktivit pro seniory 
● Kladné saldo narozených obyvatel nad 

zemřelými v posledních letech 
● Větší kapitálové výdaje (mj. i do sportu) 
● Tělesná výchova, sportovní aktivity a 

projekty ve školách 
● Dotační mechanismus (město) pro sport a 

pravidla přidělování dotací 
● Propagace a osvěta sportu ve městě 

(informace, marketing) 
● Větší nabídka volnočasových sportovních 

aktivit pro obyvatele 
● Krajské dotace na sport a sportovní či 

volnočasové aktivity 

Zdroj: vlastní zpracování, Program rozvoje města Slavičín 2016-2022, dotazníkové šetření mezi občany, 

dotazníkové šetření stakeholderů 
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Strategická část 

Vizí Slavičína v oblasti koncepce sportu je vytvořit v rámci města prostřednictvím aktivní 

podpory řízené na základě důkazů a vlastní a cizí sportovní infrastruktury vhodné sportovní 

podmínky pro pozitivní rozvoj místního komunitního života a to s ohledem na individuální 

potřeby všech generací obyvatel, které tvoří město Slavičín s cílem udržet zde jak stávající 

obyvatele, tak přilákat nové a to napříč všemi generacemi. Smyslem této koncepce sportu je 

také přispět k průběžnému zvyšování kvality života místních obyvatel. 

 

Sport ve Slavičíně podobně jako sport v jiných municipalitách rozdělujeme na čtyři hlavní 

oblasti, k nimž následně přiřazujeme příslušné dílčí cíle a konkrétní opatření: 

1. Výkonnostní a vrcholový sport 

2. Sport pro mládež a děti 

3. Rekreační a volnočasový sport pro všechny 

4. Sportovní infrastruktura 

 

Výkonnostní a vrcholový sport 

Vrcholový sport v rámci municipality je pro sport obecně důležitý z mnoha ohledů. Pro 

sportovce může znamenat motivaci, prestiž či cestu k další a ještě lepší kariéře. Pro město 

zase může znamenat prestiž a propagaci jména za hranicemi svého katastru, motivaci pro 

své mladší obyvatele dělat sport či pro starší možnost volnočasového vyžití. Každopádně je 

ale spojen s nemalými nároky na sportovní infrastrukturu a soukromé i veřejné zdroje.   

 

Obecné cíle pro danou oblast: 

 Podpora sportovních organizací ve vrcholovém či výkonnostním sportu 

o Materiální či nemateriální podpora 

 Podpora sportovních akcí ve vrcholovém či výkonnostním sportu 

o Materiální či nemateriální podpora 

 Průběžná komunikace mezi městem a sportovními subjekty 

 Metodická podpora sportovním organizacím v oblasti jejich řízení a rozvoje 

 Zjednodušení žádostí o granty z města a jejich vyúčtování 

 Oceňování významných sportovních výsledků a úspěchů 

 Medializace  a propagace sportovních aktivit a úspěchů v oblasti výkonnostního a 

vrcholového sportu 

 Realizace edukačně-poradenských workshopů pro funkcionáře ze sportovních 

organizací (dotace-přehled, žádání, administrace, kontrola)  
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Konkrétní opatření pro danou oblast: 

Opatření Objekt Cíl Náklady Zdroj Předpokládané 
období realizace 

Revitalizace 
fotbalového 
stadionu 

Zázemí, 
tribuny, 
bufet, 
chodníky 

Celkové 
zlepšení 
vzhledu 

8  mil. Kč Dotace + 
vlastní 
zdroje 

2021 - 2022 

Passport 
sportovní 
haly 

Sportovní 
hala 

Pořízení 
dokumentace 
pro čerpání 
dotací  

500.000 
Kč+dotace 

Vlastní 
zdroje + 
dotace 

2021 

Stavba 4-
dráhové 
kuželkárny 

Stavba 
nového 
objektu 

 12 mil. Kč Dotace + 
vlastní 
zdroje 

2022 

 

Sport pro mládež a děti 

Podpora sportování mládež a dětí je důležitým prvkem sportovní koncepce. Nejedná se totiž 

pouze o mezistupeň pro výkonnostní a vrcholový sport, ale lze pomocí ní stimulovat i ostatní 

oblasti jako kvalita a zdraví obyvatel, volný čas a spolkový život v obci či prevence 

patologických jevů. Tuto oblast lze podporovat vedle opatření zmíněných v oblasti 

rekreačního a volnočasového sportu pro všechny navíc i skrze podporu mládežnického či 

dětského segmentu ve sportovních klubech či školách a to v rámci organizovaného sportu, 

nebo skrze neorganizovaný sport (např.: skateboarding, biking, běhání atp.). 

 

Obecné cíle pro danou oblast: 

 Podpora talentované mládeže 

 Rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež (organizované) 

 Posílení postavení mládežnických klubů; 

 Průběžná komunikace mezi městem a sportovními subjekty 

o Například pravidelné půlroční schůzky vedení města s vedením sportovních 

subjektů 

 Podpora účasti škol ve sportovních soutěžích 

o Materiální či nemateriální podpora 

o Prezentace výsledků 

o Pronájem sportovní infrastruktury 

o Zvýšit úroveň výuky TV na ZŠ – zapojení trenérů ze sportovních klubů 

 Podpora a renovace sportovního zázemí a infrastruktury (řešeno v oblasti 4) 

 Podpora a renovace sportovního vybavení 

o Školy 

o Sportovní subjekty 

 Dostupnost sportu pro všechny sociální skupiny 

 Podpora sportovních akcí konaných ve Slavičíně 
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o Materiální a nemateriální podpora 

 Podpora organizací pracujících s předškolními dětmi. 

 Oceňování práce a výsledků sportovních funkcionářů a trenérů 

o Pomoc při aktivním hledání a finančním ohodnocení kvalitních trenérů a jejich 

dalším rozvoji 

o Podpora odměňování trenérů mládeže 

 Zjednodušení žádostí o granty z města a jejich vyúčtování 

 

Konkrétní opatření pro danou oblast: 

Opatření Objekt Cíl Náklady Zdroj Předpokládané 
období realizace 

Dofinancování 
odměn trenérů 
mládeže 

DDM 
Slavičín 

Motivace pro 
trenérskou 

činnost  

200.000 Kč Vlastní zdroje 2021 

Ukázkové 
hodiny 

ZŠ, MŠ Kvalitní výuka  50.000 Kč Vlastní 
zdroje+dotace 

2021 

Prázdninové 
sportovní 
kurzy 

 Pravidelný 
pohyb dětí 

 Vlastní zdroje 
+ rodiče 

2021 

Elektronické 
podání žádostí 
o grant 

  5.000,Kč Dotace  2021 

 

Rekreační a volnočasový sport pro všechny 

Cílem této oblasti je vytvořit, udržovat či rozvíjet podmínky pro sportování všeobecné 

veřejnosti s cílem skrze podporu zdravého životního stylu zvyšovat jejich kvalitu života. V této 

podoblasti se například jedná o přítomnost vhodné sportovní infrastruktury a zázemí, ale také 

o vhodné aktivity podporující tuto činnost obyvatel, které může realizovat jak město samotné, 

tak například skrze spolupráci se sportovními subjekty (např. Hodiny pro veřejnost, Olympiáda 

pro děti, Sportovní den, přehled sportovních aktivit, Sportovec roku apod.).  

 

Obecné cíle pro danou oblast: 

 Rozvoj a propojení sítě cyklostezek (řešeno v oblasti 4) 

 Rozvoj a správa workoutových hřišť 

 Revitalizace či rozvoj dětských hřišť (řešeno v oblasti 4) 

 Cyklopruhy na silnicích 

 Posílení plavacích aktivit (řešeno v oblasti 4) 

 Vytvoření „kalendáře“ sportovních aktivit pro veřejnost 

 Podpora či vlastní realizace sportovních akcí konaných ve Slavičíně 

o Materiální a nemateriální podpora 

o Den otevřených sportovišť – předvedení a vyzkoušení různých sportů široké 

veřejnosti 
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Konkrétní opatření pro danou oblast: 

Opatření Objekt Cíl Náklady Zdroj Předpokládané 
období realizace 

Při 
kulturních 
akcích 
propagace 
sportu 

Veřejnost  Popularizace 
sportu 

50 000Kč 
každý rok 

Vlastní+ 
dotace 

2021 

Zpravodaj – 
strana 
věnovaná 
sportu 

Veřejnost Propagace 
sportovních 
akcí+ 
představení 
sportovních 
klubů 

0  2021 

Den 
otevřených 
sportovišť 

Veřejnost Popularizace 
sportu 

30 000 Kč Vlastní 
zdroje + 
dotace 

2022 

 

Sportovní infrastruktura 

Obecné cíle pro danou oblast: 

 Výstavba či rekonstrukce sportovní infrastruktury 

o Investice do vlastního majetku 

 Spolupráce na rekonstrukci sportovní haly a Orlovny 

 Rozšíření / případně stavba kuželny 

o Finanční podpora pro sportovní infrastrukturu mimo vlastnictví města 

o Výstavba nových (Pumptrack, horolezecká stěna) 

o Nabíječka na elekrokola 

 Výstavba, úpravy či modernizace volnočasové sportovní infrastruktury 

o Výstavba cyklostezek 

o Zrušení nevyužívaných pískovišť na sídlištích a posílení komplexní péče o 

stávající dětská hřiště + na sídlišti Malé Pole s ohledem na nově vzniklou 

lokalitu bude město uvažovat a hledat možnosti pro výstavbu většího 

dětského hřiště 

o Workoutové hřiště 

o Turistické trasy 

o Urban nebo bike traily, prověření možností bike-sharingové infrastruktury 

o Mobilní zimní/ledové kluziště   

 Analýza možností rozvojových ploch pro sport (ARMY park, výstavba nové sportovní 

haly) 

 Monitoring a management vytíženosti sportovní infrastruktury 
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 Analýza bezbariérovosti stávající sportovní infrastruktury 

 Navržení udržitelného a transparentního modelu financování provozu a obnovy 

Sportovní haly 

 Myslet při územním rozvoji města na sportovní infrastrukturu ve městě či mimo něj 

(cyklostezky, běhací traily, stezky či tratě...) 

 

Konkrétní opatření pro danou oblast: 

Opatření Objekt Náklady (mil. 
Kč) 

Zdroj Předpokládané 
období realizace 

Vybudování pumptracku Pumptrack 1  2021 

Výstavba cyklostezky Hrádek - 
Šanov 

Cyklostezky 11  2021 

Vybudování zpevněné plochy pro 
hasičský sport v areálu Army 
park 

Army park 0,5  2021 

Lesní hřiště Pivečkův lesopark Pivečkův 
lesopark 

0,7  2021 

Cyklostezka Hrádek – Za 
Zemánky – Ke Snožku 

Cyklostezky 3  2021 

Cyklotrasa Slavičín – Šanov Cyklostezky   2021 

Cyklostezka Hrádek – Šilhánek – 
Hrádek - bytovky 

Cyklostezky 3  2022 

Zbudování lezecké stěny  1,5  2022 

Výstavba cyklostezky Divnice 
SOŠ - Bohuslavice 

Cyklostezky 11  2022 

Výstavba cyklostezky Hrádek - 
Divnice 

Cyklostezky 15  2022 

Revitalizace areálu fotbalového 
hřiště 1. etapa (vznik 
víceúčelového hřiště / kluziště + 
obnova budovy prádelny vč. 
rekonstrukce WC a vzniku bufetu 
s ochozem) 

Fotbalové 
hřiště 

8  2022 

Revitalizace víceúčelového hřiště 
u Sokolovny vč. úpravy veřejného 
prostranství 

 10  2022 

Dokončení cyklostezky Pod 
Kaštany 1. etapa (ul. Pod 
Kaštany) 

Cyklostezky 4  2022 

Zrušení dětského hřiště v Hrádku 
na návsi a zřízení nového hřiště 
Hrádek - bytovky 

   2023 

Rozšíření a rekonstrukce kuželny 
ve Slavičíně 

Kuželkárna 14  2022 

Rekonstrukce sportovní haly 1. 
etapa (vnější plášť)* 

Sportovní 
hala 

10  2024 

Revitalizace areálu fotbalového 
hřiště 2. etapa (rekonstrukce 
tribuny a travnatého hřiště) 

Fotbalové 
hřiště 

20  2024 
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Rekonstrukce Orlovny 1. etapa 
(vnější plášť)* 

Orlovna 8  2024 

Dokončení cyklostezky Pod 
Kaštany 2. etapa (za kotelnou) 

Cyklostezky 10  2024 

Vodní dětské hřiště Sokolka  1  2024 

Rozšíření sportovního areálu 
Nevšová – adaptace brownfieldu 

 10  2025 

Rekonstrukce Orlovny 2. etapa 
(interiéry)* 

Orlovna   2026 

Rekonstrukce sportovní haly 2. 
etapa (interiéry)* 

Sportovní 
hala 

  2028 

Výstavba cyklostezky Slavičín – 
Pitín 

Cyklostezky   2028 

Výstavba multifunkčního objektu 
plovárny a sportovní haly Malé 
Pole 

   2030 

* Není v majetku města. 
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Možnosti financování z dalších zdrojů 

Vybrané příklady pro využití: 

 Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj (například v roce 

2019 z něj byl spolufinancován nový skatepark v Luhačovicích, dále pak také parkové 

úpravy a mobiliář)6 

 SFDI - Cyklistické stezky (výše dotace až 85%) – ukončení výzvy 10/2020 

 SFRB - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích (výše dotace až 50%)  

o výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména chodníků, 

místních komunikací a cyklistických stezek 

o výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným mobiliářem 

 MMR ČR - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – 

ukončení výzvy 8/2020 (výše dotace až 60%) 

 MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova: Obnova sportovní infrastruktury – 

ukončení výzvy 2/2021 

o Obce 3-10 tis. obyvatel: Obnova sportovní infrastruktury (výše dotace až 

60%) 

 MŠMT ČR - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (133D 

531) – podmínky dle konkrétní výzvy 

 MV ČR - Program prevence kriminality na místní úrovni (max. 300 tis. Kč) – do února 

kalendářního roku 

o vybudování, úprava a vybavení víceúčelových sportovních hřišť a plácků pro 

využití k organizovaným kolektivním aktivitám 

o podmínkou je mít víceletý strategický (min. 2 roky) dokument zaměřený na 

bezpečnost a zpracovat aktuální bezpečnostní analýzu min. za předchozí rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Zdroj: https://zlin.cz/zpravy/537405n-luhacovice-otevrely-novy-skatepark-za-2-5-milionu-

korun/ 

https://zlin.cz/zpravy/537405n-luhacovice-otevrely-novy-skatepark-za-2-5-milionu-korun/
https://zlin.cz/zpravy/537405n-luhacovice-otevrely-novy-skatepark-za-2-5-milionu-korun/
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Graf 4: Věková struktura obce 



Institut veřejné správy   
Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykova univerzita  
Lipová 41a 
602 00 Brno-Pisárky 
 

70 
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Zdroj: MěÚ Slavičín 
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Příloha č. 2: Obsazenost tělocvičen 

 
Zdroj: MěÚ Slavičín 
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Příloha č. 3: Přehled vybraných sportovních aktivit a iniciativ u ZŠ 

 

ZŠ Malé Pole 

 Pořádání sportovních soutěží: cyklistická, dopravní, kopaná, atletické závody, školní 

turnaje ve florbalu a nohejbale 

 Povinná výuka plavání v rozsahu 40 hod, pro žáky do 2. a 3. ročníku je součástí 
ŠVP.  Avšak naše škola podporuje tuto „sportovní gramotnost“ i v 1. ročníku, kdy žáci 
absolvují 7 lekcí po 2 hodinách tzv. předplaveckého výcviku a žáci 4. a 5. ročníku 
zdokonalovacího plaveckého výcviku. 

 

ZŠ Vlára 

 Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, na sportovním hřišti s umělým 

povrchem u hlavní budovy a ve sportovní hale. 

 Existence Školní sportovní klub, 

 Ve školním roce 2018/2019 tvořily systém nepovinných předmětů i Sportovní hry pro 

I. a II. stupeň (dívky, chlapci) 

 Ve školním roce 2018/2019 pokračovala spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka 

Kráľa. Žáci obou škol se setkali při sportovních soutěžích ve Slavičíně i v Nové 

Dubnici (Mezinárodní sportovní den žáků II. Stupně) 

 Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání - seminář "Sportuj ve 

škole" 

 Podporujeme účast žáků na sportovních soutěžích. 

 Sportovní den (školní soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku) 

 Účast ve sportovních soutěžích (např.: Valašská sportovní liga, atd...) 

 Od roku 2013 je naše škola zařazena do projektu Centra sportu 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy škol 
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Příloha č. 4: Přehled poskytnutých programových dotací dle jednotlivých sportovních odvětví 

v letech 2009-2019 (vybrané dotace) 

 

fotbal                                                                       735 000 Kč  

stolní tenis                                                                       595 000 Kč  

kuželky                                                                       526 000 Kč  

volejbal                                                                       488 000 Kč  

TJ Sokol Nevšová                                                                       459 000 Kč  

sálová kopaná                                                                       328 000 Kč  

hasiči                                                                       247 000 Kč  

basketbal                                                                       215 000 Kč  

florbal                                                                       180 000 Kč  

karate                                                                       136 000 Kč  

atletika                                                                       118 000 Kč  

turistika                                                                         84 000 Kč  

šachy                                                                         77 000 Kč  

nohejbal                                                                         72 000 Kč  

míčové hry                                                                         71 000 Kč  

tenis                                                                         70 000 Kč  

badminton                                                                         64 000 Kč  

TJ Divnice                                                                         56 000 Kč  

cvičení rodičů s dětmi                                                                         39 000 Kč  

hendikepovaní                                                                         38 000 Kč  

kynologie                                                                         28 000 Kč  

lyžování                                                                         20 000 Kč  

čtyřboj žen                                                                         20 000 Kč  

kondiční cvičení žen                                                                         15 000 Kč  

rybáři                                                                         10 000 Kč  

motosport                                                                          10 000 Kč  

TJ Sokol Slavičín                                                                           7 000 Kč  

skateboarding                                                                           7 000 Kč  

sportovní den                                                                           6 000 Kč  

karneval na ledě                                                                           1 000 Kč  

cyklistika                                                                           1 000 Kč  

Zdroj: MěÚ Slavičín 
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Příloha č. 5: Mapa sportovišť ve městě Slavičín 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6: Areál ARMY Parku ve Slavičíně (místní část Divnice) 

 

 
Zdroj: Seznam.cz 




