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Přílohy koncepce jsou volně k dispozici na webu města nebo přiloženy v závěru studie
Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit
http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/1OSK2020.pdf
Statut sportovní a volnočasové komise rady města
http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/Statut_SVK.pdf
Výroční zpráva o stavu sportu
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyrocni_zprava_sport_2018.pdf

Vysvětlivky
ČEZ – České energetické závody
ČR – Česká republika
ČSTV – Český svaz tělesné výchovy
ČUS – Česká unie sportu
DDM – dům dětí a mládeže
DSK – dělnický sportovní klub
DTJ – dělnická tělovýchovná jednota
EU – Evropská unie
MSK – Moravskoslezský kraj
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
OŠKS – Odbor školství, kultury a sportu

s.r.o. – společnost s ručením omezeným
SpSK – Správa sportovišť Kopřivnice
SWOT – analýza silných, slabých stránek,
příležitostí a hrozeb
TJ – tělovýchovná jednota
TV – tělesná výchova
VOŠ, SOŠ a SOU – vyšší odborná škola, střední
odborná škola a střední odborné učiliště
z.s. – zapsaný spolek
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola
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ÚVOD
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice 2020–2025 vychází z legislativy (Zákon o podpoře
sportu, novela loterijního zákona) a Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice ze září r. 2014.
Celý dokument je pak materiálem ve smyslu zákona 115/2001 Sb. § 6. Dle zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména
zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytnout je pro sportovní činnost občanů.
Kopřivnice je tradičním městem sportu a volnočasových aktivit s vysokým počtem sportovních
a volnočasových akcí a subjektů. Komise pro sport a volný čas disponuje propracovaným systémem
jejich podpory, doposud však nebyl na úrovni Města Kopřivnice zpracován komplexní strategický
dokument řešící oblast sportu a volného času jako celek, který by vycházel z analýzy místních
podmínek, potřeb obyvatel a dalších relevantních dat. Potřeba takového přístupu souvisí se současnou
situací, vliv vytváření podmínek pro sport se přesunulo ze spolkového sektoru na úroveň měst. Sport
a volný čas se stává plnohodnotnou součástí měst a obcí. Dále obce ve své působnosti kontrolují
účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Podpora sportu a volnočasových aktivit se odvíjí od potřeb města Kopřivnice a vychází z kulturně
historických tradic. Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve
městě Kopřivnici. Akce v oblasti sportu přispívají k dobrému jménu města Kopřivnice a podílejí se na
naplňování marketingové strategie. Město Kopřivnice se spolupodílí na financování sportu,
sportovních zařízení a vytváří tak pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové
aktivity. Rovněž koordinuje činnost sportovních a volnočasových subjektů ve prospěch města a
občanů, kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů, spolupracuje se subjekty na jejich
dalším rozvoji.
Koncepcí se rozumí způsob pojetí, způsob výkladu, způsob chápání či hlavní záměr. Koncepce
podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách města.

1.1

Účel zpracování koncepce

Účelem zpracování koncepce sportu a volnočasových aktivit je zhotovení dokumentu, který bude
sloužit představitelům města a dalším zainteresovaným stranám pro každodenní, střednědobé a
strategické rozhodování o podpoře sportovních a volnočasových aktivit, při investičních záměrech,
které souvisejí se sportovní a volnočasovou vybaveností města. Koncepci tvoří čtyři hlavní kapitoly,
SWOT
analýza
a návrh priorit a cílů podpory sportu a volnočasových aktivit. V první kapitole se seznámíme
s potencionálními aktéry koncepce, dále navážeme na sportovní a volnočasové prostředí (legislativa
a forma ukotvení pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu). Součástí další kapitoly jsou
ekonomické analýzy financování sportu a volnočasových aktivit. Na SWOT analýzu navazují návrhy
-6-
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priorit a cílů podpory sportu a volnočasových aktivit. Analytická část čerpá z demografických dat,
včetně dat o organizované účasti ve sportovních a volnočasových subjektech a návštěvností jimi
pořádanými akcemi. Analýza nabídky vychází z výsledků šetření „Průzkumu veřejného mínění mezi
obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1“
a „Výzkumu organizací požadující po městě Kopřivnici v letech 2015-2017 dotaci na volnočasovou
a sportovní činnost“.

1.2

Popis potenciálních aktérů

Práva a povinnosti potenciálních aktérů jsou upraveny v Organizačním řádu Městského úřadu
Kopřivnice.

1.2.1 Vedení města
V čele městského úřadu stojí starosta zvolený Zastupitelstvem města Kopřivnice (dále jen
„zastupitelstvo města“), který odpovídá za celkovou činnost městského úřadu. Vedení města klade
důraz na oblast sportu a volnočasových aktivit.

1.2.2 Garant za sport
Garance za jednotlivé oblasti rozděleny mezi jednotlivé členy vedení města. Garant za sport rozhoduje
o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města, plní úkoly uložené radou
města a další úkoly svěřené na úseku sportu.

1.2.3 Odbor školství, kultury a sportu
Metodicky, administrativně a technicky zajišťuje realizaci dotačního programu od podání žádosti až
po uzavření dotační smlouvy. Dále pak plní všechny úkoly svěřené v rámci samosprávy v dané oblasti.
Řeší veškeré svěřené úkoly, akce a rozpočty na úseku sportu.

1.2.4 Sportovní a volnočasová komise rady města
Je poradní orgán rady města, který metodicky spolupracuje v oblasti financování sportovních
a volnočasových klubů v rámci rozpočtu města a vydává doporučení k investicím v oblasti sportu
a volného času. V rámci dotačního řízení kontroluje výsledky jednotlivých subjektů, přiděluje bodové
hodnocení podle předepsaného klíče v rámci rozdělování dotace v bodu 2 účelu a podává návrh na
rozdělení dotace na činnost. Komise má 11 členů, z nichž většina jsou představitelé sportovních
a volnočasových subjektů.
V působnosti komise se nachází:
1. Spolupráce při vytváření koncepce a strategie rozvoje sportu, strategických plánů v oblasti
sportu a volnočasových aktivit.
2. Spolupráce při přípravě rozpočtu a dotačních programů ve sportu a volnočasových aktivitách.
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3. Motivace spolků k zasílání žádosti o dotace z jiných zdrojů než města Kopřivnice.
4. Posuzování připomínek a zpracovaní stanovisek k návrhům jednotlivých klubů radě města.
5. Předkládání podnětů a připomínek při přípravě investičních akcí města v oblasti zajišťování
investic, rekonstrukcí, udržování a provozování sportovních a volnočasových zařízení ve
městě.
6. Spolupráce s odborem školství, kultury a sportu při organizaci na přípravě každoroční akce
vyhlášení nejlepších sportovců města.
7. Spolupráce s ostatními komisemi a výbory v působnosti města.
8. Koordinace konání sportovních a volnočasových akcí – sportovní a volnočasový kalendář.
9. Předkládání návrhů k formám podpory dětí a mládeže a reprezentace města Kopřivnice.
10. Jiné úkoly, ke kterým je komise pověřena radou města.

1.2.5 Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s.
Česká unie sportu Nový Jičín (původně Český svaz tělesné výchovy – ČSTV) je dobrovolným
sdružením tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů s regionální působnosti.
K 1.12.2019 bylo v řádném členství OS ČUS Nový Jičín 110 tělovýchovných jednot nebo sportovních
klubů s celkem 17 500 členy.

1.2.6 Příbuzné komise


Komise pro projekt zdravé město a místní agenda 21 Kopřivnice



Komise pro mezinárodní vztahy



Komise prevence kriminality a protidrogové prevence



Komise pro architekturu a urbanismus

1.2.7 Pracovní skupina rady města pro poskytování účelových dotací
Je ustavena Radou města Kopřivnice na dobu neurčitou (dále jen „pracovní skupina“). Pracovní
skupina je tým osob, jejímž úkolem je projednání dotačních programů, které budou doporučeny ke
schválení,
a vyhodnocení žádostí, které budou doporučeny k financování či spolufinancování z rozpočtu
poskytovatele včetně výše navrhované dotace. Členy pracovní skupiny jmenuje rada města zpravidla
na dobu svého volebního období. V případě, že nejsou jmenováni noví členové, zůstávají ve funkcích
členové dosavadní. Počet členů musí být vždy lichý.

1.2.8 Příbuzné pracovní skupiny


Doprava a dopravní značení



Pracovní skupiny pro zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací

-8-

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025

1.2.9 Správa sportovišť Kopřivnice
Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti
sportu a rekreace. Předmět činnosti organizace je upraven zřizovací listinou.

1.2.10 Sportovní a volnočasové subjekty v roce 2019
1. Autoklub plochá dráha Kopřivnice, z.s.

17. Klub českých turistů, z.s.

2. Asociace sport. klubů Tatra Kopřivnice, z.s.

18. Klub házené Kopřivnice, z.s.

3. Asociace sport pro všechny, box, capoiera,
cyklobike, horolezectví, karate, stolní tenis,

19. Klub malé kopané Kopřivnice, z.s.
20. Klub volejbalu Tatra Kopřivnice, z.s.

šachy, vzpírání
4. Asociace zdravotně postižených, z.s.

21. Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kopřivnice
22. Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice, z.s.

5. Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s.
6. Asociace víceúčelových základních organizací

23. Sbor dobrovolných hasičů Lubina I., z.s.
24. Sbor dobrovolných hasičů Lubina II., z.s.

technických sportů a činností ČR, z.s.

25. Sbor dobrovolných hasičů Mniší, z.s.

7. BK Kopřivnice, z.s. (badminton)
8. FBC Vikings Kopřivnice, z.s. (florbal)

26. Ski klub Kopřivnice, z.s. (lyže, horská kola)
27. Spartak Lubina, z.s. (fotbal)

9. FC Kopřivnice, z.s. (fotbal)
10. FC Vlčovice – Mniší, z.s. (fotbal)

28. Sportovní klub Kopřivnice, z.s. - plavání
29. Sportovní klub Kopřivnice, z.s. - atletika

11. Figure skating club Kopřivnice, z.s.
(krasobruslení)

30. Sportovní klub Kopřivnice, z.s. – triatlon
31. Sportovní klub Kopřivnice, z.s.- mod. pětiboj

12. FUDOKEN KAI AIKIDO, z.s.

32. Tatra veteran car club, z.s.

13. Hockey club Kopřivnice, z.s.
14. Jóga v denním životě, z.s.

33. Tenis club Vlčovice, z.s.
34. Tenisový klub Kopřivnice, z.s.

15. Junák – svaz skautů a skautek ČR, Kopřivnice
16. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko

35. TJ Sokol Kopřivnice, z.s. (gymnastika)

36. TJ Start Kopřivnice, z.s. (minigolf)

Příbor, oddíl Lubina

V rámci území Kopřivnice a místních částí evidujeme více než 30 subjektů zabývajících se sportem
nebo volnočasovými aktivitami.

1.2.11 Pořadatelé sportovních a volnočasových akcí
V rámci území Kopřivnice a místních částí evidujeme ročně více než sto sportovních nebo
volnočasových akcí (různých úrovní – okresní, krajské, republikové). Více uvádíme v kapitole 3.6.

1.2.12 Komerční sektor a potenciální partneři sportu
Komerční sektor sehrává úlohu z hlediska poskytování komerčně efektivních sportovních aktivit.
Jedná se zejména o posilovny, fitness centra nebo jiné individuální aktivity. Partnerství s komerčními
(nesportovními) subjekty může přinést další finanční zdroje pro podporu a rozvoj sportu např.
SLUMEKO s.r.o., Kabelová televize Kopřivnice s.r.o., Teplo Kopřivnice s.r.o. a dále může být
potenciálním partnerem sportu a volnočasových aktivit každá firma podnikající na území města,
okresu, kraje, státu i zahraničí.
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1.2.13 Občané města a okolí
Občané města a blízkého okolí jsou primární (cílovou skupinou) jak pro sportovní a volnočasové
subjekty, tak pro poskytovatele sportovních a volnočasových zařízení, sportovních a volnočasových
služeb nebo pořadatele akcí.

1.2.14 Koncepční dokumenty a studie
Město Kopřivnice dlouhodobě využívá strategické plánování jako systematický nástroj řízení města.
Současný plán je vytvořen do roku 2022 a aktualizován byl v roce 2018. Klíčovou částí Strategického
plánu je Akční plán, který je pravidelně každoročně vyhodnocován a aktualizován.
Koncepčními dokumenty jsou:


Strategický plán rozvoje města Kopřivnice (2014)



Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2019-2020



Plán zdraví a kvality života (2018-2019)



Marketingový a komunikační plán města Kopřivnice (2019)



Energetický plán města Kopřivnice (2010–2022)



III. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí
Závišice a Ženklava na období 2018–2021 (schválený 3/2013)



Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2017–2019 (v přípravě na 2020–2022)



Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (akt. schválena zastupitelstvem v r.
2018)



Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015–2020, Kopřivnice na
kolečkách
Veškeré materiály jsou dostupné na webových stránkách města.

1.2.15 Areály, sportoviště a budovy sloužící k využití volného času obecně
Školská zařízení, jejichž součástí jsou tělocvičny, sportovní haly a venkovní hřiště. Tato sportoviště
spravují jednotlivé školy. Základní a mateřské školy jsou příspěvkové organizace města, které mají
majetek svěřený k hospodaření zřizovací listinou mimo ZŠ Floriána Bayera a ZŠ Motýlek
(zřizovatelem jen krajský úřad). Základní škola sv. Zdislavy je školskou právnickou osobou zřízenou
Biskupstvím ostravsko-opavským. Budova je ve vlastnictví školy. Školským zařízením, jehož hlavní
náplní je zajišťování volnočasových aktivit dětí, mládeže i širší veřejnosti je Dům dětí a mládeže.
Významným objektem je víceúčelová sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, která poskytuje
zázemí zejm. pro míčové sporty, florbal a badminton.

1.2.16 Asociace školních sportovních klubů České republiky
Je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních
sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek
a samotnou účast v pohybových aktivitách. Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů,
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rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež
na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.
V rámci okresu Nový Jičín funguje oddíl florbalu a házené při ZŠ Emila Zátopka.

1.2.17 Sportovní zařízení města v dlouhodobém pronájmu
Další sportoviště ve městě Kopřivnici jsou provozovány sportovními kluby na základě nájemní
smlouvy s městem. Jedná se o tenisový kurt ve Vlčovicích, tenisový areál v Kopřivnici a minigolfové
hřiště v areálu letního koupaliště. Volnočasové zařízení Vanaivan je užíváno junáky na základě
smlouvy
o výpůjčce.

1.2.18 Soukromoprávní subjekty
Ve městě je řada sportovišť provozovaných soukromoprávními subjekty. Jsou to např. fitness centra,
bowling, squash, badminton, šipky, tenis. Majetek mají ve svém vlastnictví nebo v nájmu. Nájemní
vztahy jsou uzavřeny většinou se soukromými vlastníky, ojediněle využívají městský majetek.
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2 SPORTOVNÍ PARTICIPACE A LEGISLATIVA
2.1

Legislativa a formy ukotvení pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu

Na národní úrovni řeší problematiku aplikovaných pohybových aktivit jednak Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, dále pak Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, které koordinuje komplexní rehabilitaci u osob se speciálními potřebami. Významným
dokumentem byl Národní program rozvoje sportu pro všechny, schválený usnesením vlády č. 17 ze
dne 5. ledna 2000 (Ješina, Hamřík, et al., 2011). A právě výše uvedení autoři knihy Podpora
aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času se podrobněji věnují zákonům, vyhláškám
a normám v souvislosti se strategickými dokumenty na národní úrovni v dané době. Co se týče
legislativy věnující se sportu a tělovýchově, základní principy a zásady Evropské charty o sportu byly
zpracovány do materiálu Bílá kniha o sportu. Ta přináší také návrh konkrétních opatření v podobě
akčního plánu Pierre de Coubertin. V rámci naší republiky je základem zákon č.115/2001 Sb.,
o podpoře sportu.
V souvislosti s národní strategií je na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
MŠMT, 2016) dostupná „Koncepce podpory sportu 2016–2025 - SPORT 2025“. Ta předkládá směry
rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let
2016–2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České republice
(2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015–2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014).

2.2

EU a sport

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy
v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování
spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020
byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů
a sítí v oblasti sportu.

2.2.1 Pracovní plány EU v oblasti sportu (2014–2017 a 2017–2020)
Pracovní plán EU v oblasti sportu představuje nejvýznamnější dokument evropské politiky, který byl
v této oblasti vypracován. Dne 23. května 2017 na svém zasedání věnovaném sportu přijala Rada pro
školství, mládež, kulturu a sport nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2017–2020).
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Obecné cíle plánu jsou:


integrita sportu s důrazem na řádnou správu, ochranu mladistvých, boj proti manipulaci
s výsledky zápasů, dopingu a korupci;



hospodářský rozměr zaměřený na inovaci v oblasti sportu a sport a jednotný digitální trh;



sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, sdělovací prostředky, životní
prostředí, zdraví, vzdělávání a sportovní diplomacie.

Namísto pěti skupin odborníků v předchozím pracovním plánu budou v tomto plánu vytvořeny dvě
expertní skupiny (jedna pro integritu a dovednosti a druhá pro rozvoj lidských zdrojů ve sportu).
Kromě toho budou zavedeny nové pracovní metody, jako jsou např. tematická zasedání. Komise byla
taktéž vyzvána, aby zajistila navázání na činnost vykonanou dvěma skupinami na vysoké úrovni
ohledně „sportu a diplomacie“ a „sportu na místní úrovni“. Na základě návrhu Komise byla doba
provádění pracovního plánu prodloužena o 3,5 roku, tj. do konce roku 2020, aby bylo možné sladit jej
s programem Erasmus+ a víceletým finančním rámcem.

2.3

Programy podpory sportu

2.3.1 Koncepce podpory sportu MŠMT 2016-2025 (Sport 2025)
Sport 2025 je strategickým dokumentem, který byl schválen vládou ČR v červnu 2016. Koncepce
prezentuje: směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky
naplnění v období 2016-2025.
Dokument Sport 2025 je stanoven na následujících hodnotových pilířích, které vymezují
společenské aspekty sportu:


Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů



Sport a prevence zdraví



Sport jako prostředek seberealizace



Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost



státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní
prestiže

Cílem koncepce je „zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu
sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU“.
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Koncepce definuje „horizontální priority“, které by měly být zohledněny, mimo jiné, při „tvorbě
strategických záměrů samospráv“. Jedná se o následující priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,
zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,
snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu,
transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,
aktivní boj proti negativním jevům ve sportu,
rovné příležitosti,
meziresortní a mezisektorový přístup,
spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,
zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv,
podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.

Dokument vymezuje také strategické oblasti podpory sportu, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

rozvoj sportu pro všechny,
podpora široké základny výkonnostních sportovců,
rozvoj školního a univerzitního sportu,
zvyšování odbornosti ve sportu,
obnova a budování sportovních zařízení.

Finanční podpora
Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst
a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit problém obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení
a atypického vlastnického uspořádání (převaha spolkových zařízení), které vychází z tradic, ale bez
adekvátních prostředků na správu rozsáhlého majetku. Kromě infrastruktury pak města podporují
tradičně místní kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny.
Státní rozpočet představuje stále významný zdroj, který sportovní organizace působící na území města
mohou využít pro svou činnost.
Pro financování sportu na území města jsou nejdůležitější veřejně prospěšné programy:


V. - Národní program rozvoje sportu pro všechny



VI. - Sport a škola



VII. - Sport zdravotně postižených



VIII. - Provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
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Tyto programy mohou využít sportovní organizace, ale i školy na území města jako jeden ze zdrojů
příjmů pro svou činnost. Žádosti o využití těchto programů podávají sportovní organizace většinou
prostřednictvím zastřešujících organizací, pokud není vymezeno jinak cílem programu.
Krajské a obecní rozpočty se zaměřují na podporu sportovních oddílů a klubů, jež působí v jejich
regionu. Jedná se spíše o subjekty neorganizované v zastřešujících asociacích, nebo o amatérské
organizace, které nutně nevychovávají sportovní reprezentaci.
Jednotlivá města mají různý systém podpory a vynakládají rozdílné finance. Průměr České republiky
se pohybuje okolo 350 Kč na obyvatele, což je výrazně méně než u vyspělých zemí Evropské unie,
kde se tato částka přibližuje v přepočtu až k 5 000 Kč na obyvatele.
Česká republika patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších i přesto, že se
blíží úrovni některých států Západní Evropy. Měsíční poplatek za mimoškolní aktivity pro děti se u
nás pohybuje od 750 do 1 500 Kč. U školních kroužků se většinou jedná o částku nižší. Obecně platí,
že nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po škole, je sport. Česká republika je specifická
v tom, že vedle sportovních klubů jsou velmi populární také umělecké kroužky, především
dramatické, výtvarné či hudební, ale také činnost v turistických oddílech případně v nestátních
neziskových organizacích. V ČR převládá u chlapců fotbal, populární je hokej, tenis, ale i
nejrozličnější zmiňované umělecké kroužky. U děvčat jsou sportovní disciplíny stejně oblíbené jako
kreativní kroužky. Mezi populární sportovní aktivity patří u děvčat aerobik, gymnastika a plavání
(Bocan, 2009).

2.3.2 Pilíře a podporované oblasti MSK (Plán rozvoje sportu MSK do roku 2025)
Sport je veřejnou službou, na rozvoji sportu v kraji se musí podílet veřejná správa, neziskové
organizace i komerční a další subjekty. Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji na období
2019-2025
je výrazem pozitivního vnímání sportu v kraji a je významnou součástí realizace systémových aktivit
při naplňování strategických cílů rozvoje kraje. Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji na
období 2019-2025 je střednědobý dokument konkretizující jeho rámec, východiska, pilíře, oblasti
podpory, priority, cíle, formy, možnosti, dostupné finanční zdroje a kompetence, které v komplexu
umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch kraje a kvality života
jeho občanů.
Pilíře plánu:
1. Sport je trvalou a nenahraditelnou součástí života občanů kraje
2. Sport je významným prostředkem pro naplňování zdravého životního stylu a všestranného
formování člověka
3. Sport prokazatelně přispívá k prevenci negativních jevů ve společnosti a ke smysluplnému
naplňování volného času občanů kraje, zejména dětí a mládeže
4. Sport v kraji, jeho úspěchy a pozitivní příklady dobré praxe zvyšují motivaci mladých
sportovců, zvyšují hrdost a sounáležitost občanů s krajem
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5. Sport v kraji charakterizuje široké propojení společného úsilí kraje, státu, obecních samospráv,
široké sportovní veřejnosti i komerčních a dalších subjektů při jeho podpoře a rozvoji
Podporované oblasti plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podpora pravidelné činnosti jednot a sportovních klubů
Podpora vrcholového sportu
Podpora významných sportovních akcí republikové a mezinárodní úrovně
Podpora sportovní reprezentace kraje na mezinárodní úrovni
Podpora sportu pro všechny a sportu handicapovaných
Podpora talentů a školního sportu
Podpora rozvoje sportovní infrastruktury
Podpora a oceňování úspěšných sportovců

Strategické plánování a koncepce

2.4

V územních jednotkách je strategické plánování obvykle iniciováno správními orgány – místní
správou či regionální správou. Při plánování dochází k různým kolizím s prosazováním až
protikladných
cílů
a zájmů. Je proto důležité spojit společné aktivity mezi zastupiteli a politickými stranami, mezi
subjekty veřejného sektoru, soukromého sektoru, sdruženími, nevládními organizacemi či občanskými
skupinami.
Strategické plánování má pomoci dané organizaci stanovit a dosáhnout reálných a dlouhodobých cílů.
V sociologickém slovníku (Jandourek, 2001) je strategie popisována jako rozhodnutí nebo sekvence
rozhodnutí vedoucí k dosažení cíle. Stratég by měl být znalcem v oboru a měl by mít teoretický základ
a praktické zkušenosti.
V oblasti plánování a implementace strategií zaměřených na aktivní životní styl a podporu pohybové
aktivity v obcích musí hrát hlavní roli vedoucí představitelé obcí a příslušné odpovědné odbory,
nezbytná je ale i spolupráce partnerů ze soukromého a občanského sektoru (Edwards & Tsouros
2006).
Podnikatel Patrick Zandl v DVTV (2017) uvedl: „Bez strategického plánování táhne jeden kůň hot,
druhý čehý a země se nikam nehýbe“.
V souvislosti se strategickým plánováním také zmiňuje:


řešení musí být dlouhodobě udržitelné – proto je důležité plánování napříč stranami
a zájmovými skupinami,



strategie se sestavuje na delší dobu – zabere větší množství schůzek se všemi
zainteresovanými stranami (nejen skupiny, ale i inspirace v zahraničí, co lze a co ne aplikovat,
kde na to vzít peníze a jaká jsou rizika),



nemá vznikat od stolu a má se veřejně prezentovat a diskutovat (vč. Akademické obce),
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musíme nejen umět pracovat s dlouhodobými strategiemi a vizemi, ale také o nich umět věcně
diskutovat, promýšlet je a umět korigovat v rámci dlouhodobého horizontu.

Strategické plánování a nástroje slouží k usměrňování života ve městě, dodržení solidárnosti vůči
všem obyvatelům. Dále je důležité, aby bylo vstřícné vůči potencionálním investorům, případným
návštěvníkům, a aby dbalo na hospodárnost a ekologii (Wokoun a kol, 2008).
Zaměření strategického plánu bývá zpravidla v horizontu 10 až 15 let, jednotlivé projekty jsou
plánovány v rozmezí 3 až 5 let.
Důležitou součástí přípravy a realizace strategie rozvoje je zajištění dostatečných finančních zdrojů.
Strategický plán rozvoje města slouží také jako podklad pro sestavování obecních rozpočtů a
územního plánu města (Wokoun a kol, 2008).
Strategii můžeme chápat jako ucelený a jednotný způsob podnikání v určité oblasti, navedení
správných kroků, zvolení správné realizace a směřování k předem vytýčeným cílům. Ty jsou přesně
stanoveny, je definován jejich obsah a horizont pro jejich dílčí nebo úplné splnění. Důležitá je i
kontrola plnění. Strategie obsahuje dále dílčí kroky, které je nutné realizovat v daném časovém úseku,
aby bylo dosaženo žádoucího výsledku. V případě neexistující koordinace jednotlivých subjektů
dochází jen k dílčím výsledkům, které však netvoří celek a může tedy nastat situace, kdy dochází k
plýtvání zdroji nebo dokonce ke střetům, které zabrání realizaci stanovených cílů. Cílem jednotné
strategie je tedy minimalizovat problémy a jasně definovat cíle a poté způsob, aby bylo dosaženo
efektivního výsledku.

2.4.1 Příprava koncepce a plán rozvoje
Úkolem obcí podle zákona 115/2011 Sb. paragrafu 6 (odst. 2) je mimo jiné toto: „Obec zpracovává
v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění“.
Koncepce podpory by měla být otevřeným dokumentem, který se může měnit a doplňovat
s ohledem na priority a potřeby daného města. Obecně by se mělo jednat o strategický
dokument, který schvaluje zastupitelstvo, a v rámci kterého jsou plánovány potřebné finance
v rozpočtu města.
Při samotné realizaci koncepce by nejdříve měli být osloveni klíčoví aktéři, přičemž koordinace
by vycházela z odpovědného odboru (sportu, strategického plánování, rekreace aj.), který bude
za realizaci koncepce odpovědný. Samotné realizaci by předcházela analýza potřeb (poptávky), která
by vycházela také z územního plánu a čerpala by i informace z výzkumu. Na základě analýzy by se
vytvořil návrh konkrétních akcí. Veškeré plánované akce však musí mít návaznost na zdroj
financování (rozpočet, fondy, granty aj.), který musí být jasně definován, a na konkrétní časový
harmonogram. Návrh akcí by pak směřoval do veřejného připomínkování, než by byla zpracována
finální verze. Realizace určitých akcí (výstavby nebo rekonstrukce stávající infrastruktury pro
volnočasovou pohybovou aktivitu) by měla procházet závěrečnou evaluací (Neuls, Kudláček,
Vašíčková, Hamřík, 2013).
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3 MĚSTO KOPŘIVNICE
3.1

Geografie, historie a demografie

3.1.1 Geografie
Kopřivnice je součástí Moravskoslezského kraje. Nachází se v severovýchodní části naší republiky cca
32 kilometrů jihozápadně od Ostravy. Je druhým největším městem v Novojičínském okresu a od
města Nový Jičín se nachází východně cca 14 kilometrů. Území Kopřivnice se rozkládá ve výšce 320
m. n. m a na ploše 2 748,5 hektarů. Město Kopřivnice, je obec s rozšířenou působností. Územně jej
dělíme na čtyři části – samotné město a tři přilehlé obce nazvané Lubina, Vlčovice a Mniší.

3.1.2 Stručná historie
Počátky Kopřivnice najdeme ve 13. století, kdy vznikla jako podhradní osada hradu Šostýna. Dlouho
si udržela venkovský charakter a její rozvoj nastal až v 19. století, kdy byla založena továrna na
výrobu keramického zboží a později i dílna na výrobu bryček a kočárů. Dílna se rozrostla na továrnu,
v roce 1882 byla zahájena výroba železničních vagonů a v roce 1897 byl v Kopřivnici vyroben první
automobil v tehdejším Rakousko–Uhersku. S tímto okamžikem můžeme spojit počátek slávy zdejší
automobilky. Vesnice se začala doslova před očima měnit hlavně díky rozvoji průmyslové výroby.
Kopřivnice byla v roce 1910 povýšena na městys a v roce 1948 na město. Celkový rozvoj města a
velké zvýšení počtu obyvatel je spojeno se 70. léty minulého století. V dané době tak žije ve městě
mnoho mladých lidí, kteří měli své kořeny jinde a přišli do Kopřivnice v období jejího rozvoje. S tím
je spojen také rozvoj mnoha aktivit a spolků. V souvislosti s rozvojem automobilové výroby bylo
město vnímáno jako město ve fabrice. V devadesátých letech srazila Tatru na kolena transformace
centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství, došlo k mnohatisícovému propuštění a také
k ukončení výroby osobních vozů. Tatra se v rámci ekonomických změn postupně zbavovala majetku,
který
nepotřebuje
a na město převádí především veřejné budovy, sportoviště apod. Tím také dochází k tomu,
že Kopřivnice přestávala být městem ve fabrice.

3.1.3 Demografie
Od roku 1914 do roku 1945 se počet obyvatel v Kopřivnici zdvojnásobil. V době povýšení na město
(1948) v Kopřivnici žilo cca 5 tisíc obyvatel. Od roku 1972 do 1977 vyrostlo ve městě 1 982 bytů,
ovšem občanská vybavenost rostla mnohem pomaleji, a tak mnohé stavby vznikaly v tzv. akcích „Z“.
Na konci roku 1978 měla Kopřivnice 17 013 obyvatel, v tomto roce se např. narodilo 355
novorozenců. Kopřivnice byla také v dané době charakteristická vysokou rozvodovostí a rozpadlo se
téměř každé druhé manželství.
V červnu 1978 bylo zahájeno budování sídliště Sever. Díky podpoře bytové výstavby se do
Kopřivnice stěhovali především mladí lidé a rodiny. Od roku 1991 je migrační saldo města záporné.
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Co se týče ekonomické aktivity, zaznamenala Kopřivnice v roce 2016 nízkou míru nezaměstnanosti
a v roce 2019 se drží na minimálních hodnotách pod úrovní pěti procent, za což může rozvoj
průmyslové zóny a oživení výroby v Tatře, která již není hlavním zaměstnavatelem. Tím se stala firma
Brose CZ s téměř třemi tisící zaměstnanci. Ve srovnání s ostatními obcemi v Moravskoslezském kraji
se
jedná
o jedny z nejnižších hodnot nezaměstnanosti.
Město se potýká s úbytkem obyvatel, který je dán především migrací do menších obcí a velkých měst.
Tento trend nastal po sametové revoluci a za posledních 10 let kles počet obyvatel o tisíc. Zatímco
na konci roku 2007 žilo v Kopřivnici a místních částech celkem 23 238 obyvatel ČR s trvalým
pobytem, na konci roku 2018 se jejich počet snížil na 22 071. Podle údajů je v evidenci obyvatel 10
823 mužů a 11 073 žen. Více žen žije v samotném městě a v Mniší, naopak víc mužů je v Lubině a ve
Vlčovicích.
Co se týče skladby obyvatel, tak na konci roku 2018 bylo v Kopřivnici včetně místních částí 3 509
osob mladších 16 let, v mladším produktivním věku (16-35 let) 5 318 osob, ve starším produktivním
věku (35–60 let) 7 945 osob a poproduktivním věku (nad 60 let) 5 124 osob.
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel s trvalým pobytem 2010–2018.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ženy

11 633

11 613

11 478

11 426

11 364

11 287

11 268

11 173

11 073

Muži

11 259

11 231

11 108

11 064

11 050

10 990

10 958

10 898

10 823

Děti (0–15 let)

3 702

3 666

3 582

3 512

3 530

3 511

3 518

3 512

3 509

Ml. produkt. věk
(16–35 let)

6 887

6 595

6 309

6 098

5 960

5 753

5 616

5 472

5 318

Starší produkt. věk

8 222

8 290

8 284

8 313

8 242

8 173

8 173

8 130

7 945

Poproduktivní věk

4 081

4 252

4 411

4 567

4 682

4 840

4 962

4049

5 124

Tabulka 2: Počet obyvatel v městských částech 2010–2018.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kopřivnice

19 891

19 774

19 537

19 413

19 313

19 184

19 098

18 912

18 703

Lubina

1 677

1 700

1 709

1 716

1 756

1 770

1 788

1 813

1 831

Mniši

716

721

729

740

734

716

734

749

764

Vlčovice

608

608

611

621

611

607

606

597

598

Celkem

22 892

22 803

22 586

22 490

22 414

22 277

22 226

22 071

21 896
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Spolková činnost a vznik sportovišť

3.2

V Kopřivnici před 1. světovou válkou existoval pestrý spolkový život. Stěžejní období pro trávení
volného času se odehrávalo v meziválečném období. V tzv. zlaté éře vznikla cvičiště Sokola, DTJ,
Fotbalové hřiště SK Kopřivnice, fotbalové hřiště DSK Unie, stavba sokolovny, vybudování tenisových
kurtů, vybudování koupaliště Červeného kříže, vybudování sítě turistických stezek a celkový rozvoj
sportu, s nímž se v období před 1. světovou válkou setkáváme pouze v případě německého Sportklubu,
který do Kopřivnice přinesl kopanou a bruslení. Celkový rozvoj tělocvičných jednot a sportovních
klubů nebyl zaměřen pouze na tělocvik a sport ale také na kulturní činnost (2 biografy, 3
loutkoherecké soubory, pěvecké soubory, ochotnické soubory atd.). Nikdy předtím ani potom to
nebylo v Kopřivnici tak pestré a živé. Ke konci dobrých časů přispěli jako první nacisté v roce 1938,
kdy zakázali české spolky, jejich majek zabavili a mnoho angažovaných lidí vytlačili do protektorátu.
V době okupace to byly právě struktury předválečných spolků jako Junák, nebo Sokol, které posloužili
pro budování odbojové činnosti.
K další velké změně dochází po roce 1948, kdy se zcela změnilo pojetí kulturního života. Po IX.
Sjezdu KSČ započal stát se zřizováním státních kulturních domů (Rosenkranz, Kozlovský 1990).
Dne 3. 12. 1948 došlo k nucenému sloučení (probíhalo jako „dobrovolné“ doprovázené patřičným
nadšením) všech tělovýchovných spolků a organizací pod názvem „Sokol Tatra Kopřivnice“. V 50.
letech vzniklo kulturní zařízení Závodní klub, které zastřešovalo a organizovalo veškeré kulturní
a společenské aktivity ve městě. V roce 1950 na základě schválení návrhu národního podniku Tatra
začal ve městě působit Závodní klub n. p. Tatra Kopřivnice. Z tohoto prostředí vytváří pak někteří
aktivní občané M–klub, který od roku 1981 sídlí v suterénu domu nazývaného Včelín. Od roku 1963
ve městě působí znovuobnovení skauti, kteří tehdy přežili od roku 1950 pod hlavičkou turistického
oddílu. Nakrátko byli obnoveni v roce 1968.

Sportovní zařízení provozovaná městem

3.3

V rámci svěřené působnosti zajišťuje organizace Správa sportovišť Kopřivnice provoz těchto
sportovních areálů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SKI areál Červený kámen
Letní koupaliště
Letní stadión
Skateboardový areál
Volejbalový areál
Krytý bazén
Zimní stadión

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice
Dětská hřiště v městské zástavbě
Cykloturistické trasy Města Kopřivnice
Lyžařské běžecké trasy Červený kámen
Areál Discgolfu
Hřiště Mniší
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3.3.1 Zimní stadion
Víceúčelová sportovní hala je tvořena hlavní halou pro lední hokej, tělocvičnou, gymnastickým sálem
s horolezeckou stěnou, vzpírárnou, fitnesscentrem, hernou šachu, kancelářemi a klubovnami
sportovních klubů, šatnami se sociálním zařízením. V roce 2018 byla provedena dlouho plánovaná
rekonstrukce střešní krytiny hlavní haly Zimního stadionu. Stávající krytina byla nahrazena novou se
speciální antikondenzační úpravou. Realizaci náročné rekonstrukce byl pověřen Odbor majetku města
Kopřivnice. V posledních letech bylo provedeno v areálu několik rekonstrukcí a oprav. Kompletně
byla vyměněna technologie chlazení včetně samotné ledové plochy, následovala výměna sedadel,
osvětlení a modernizace interiéru haly a vstupního vestibulu. Navíc byl rovněž zakoupen stroj na
úpravu ledové plochy. Na tyto investice v řádu desítek milionů je nezbytné navázat a dokončit
rekonstrukci areálu modernizací šaten a sociálních zařízení a v neposlední řadě fasádou objektu. Hala
by se konečně mohla přiblížit úrovni, na které byla při svém vybudování a splnit požadavky na
pořádání divácky atraktivních akcí. V minulosti byla jednou z nejmodernějších hal na Moravě a
pořádaly se zde akce na celostátní nebo evropské úrovni, ale to už je jen dávná minulost. Sportovní
areál navštěvují zájemci o sport z řad občanů města a přilehlého regionu v rámci bruslení veřejnosti a
bruslení škol v dopoledních hodinách, individuálních objednávek ledové plochy, pronájmu tělocvičen
pro sportovní hry včetně vyhrazených hodin pro badminton veřejnosti, lezení na horolezecké stěně.
Správa sportovišť rovněž zajišťuje provoz brusírny bruslí. V objektu funguje fitnesscentrum, které
provozuje p. Miroslav Uhlíř na základě nájemní smlouvy a bufet provozovaný firmou Rebeca club
s.r.o. Areál je využíván zejména sportovními kluby HC Kopřivnice, FSC Kopřivnice, ASK Tatra
Kopřivnice, BK Kopřivnice, Sokol Kopřivnice a v zimních měsících fotbalovým klubem FC
Kopřivnice. Významnými uživateli jsou rekreační sportovci a to zejména ve sportovních odvětvích
lední hokej, bruslení veřejnosti, badminton, futsal, volejbal, nohejbal, lezení na horolezecké stěně.

Obrázek 1: Zimní stadion - Vánoční bruslení.
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Správa sportovišť Kopřivnice organizuje Městskou hokejovou ligu. Soutěž v roce 2018/2019 hrálo
24 týmů, počet hráčů 562, sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách a ligovém poháru 228 utkání.
Jedná se o největší amatérskou soutěž ve městě a regionu. Jednotlivá družstva platí ceníkovou cenu za
pronájem ledové plochy. Utkání řídí kvalifikovaní rozhodčí, cenu za řízení utkání hradí rovněž
jednotlivé týmy. Správa sportovišť zajišťuje kompletní organizační servis soutěže. Bruslení veřejnosti
bylo uspořádáno 67 x a navštívilo 7 833 osob, největší návštěva 408 osob dne 28.12.2017. Bruslení
pro veřejnost je organizováno pravidelně v sobotu a v neděli v pracovních dnech je ledová plocha
v dopoledních hodinách k dispozici bruslařům z řad veřejnosti a školám. V dopoledních hodinách si
přišlo zabruslit 908 žáků škol a 1098 osob individuálně, celkem 2006 bruslařů. Zimní stadion jako
jeden z mála nabízí možnost zabruslit si i v dopoledních hodinách, jezdí zde bruslaři z okolí. Poslední
významnou investicí v roce 2019 bylo pořízení inline plochy, která umožňuje celoroční využití.
Celý rok byla organizována HC Nový Jičín ve spolupráci s HC Kopřivnice a Správou sportovišť
bruslařská škola pro základní a mateřské školy. Služba je poskytována komplexně jako výuka bruslení
školenými instruktory včetně zajištění půjčovny a dopravy. Rovněž byl zaznamenán nárůst zájmu
o využití tělocvičny v dopoledních hodinách, zejména k rekreačnímu badmintonu a cvičení seniorů.
Areál Zimního stadionu navštíví cca 5 000 osob za týden, za rok celkem 175 000 osob.

3.3.2

Krytý bazén

Krytý bazén po rekonstrukci a modernizaci provedené v roce 2014 splňuje požadavky na moderní
sportovně relaxační centrum současnosti. Návštěvníci mohou využívat služeb plavání veřejnosti, parní
lázeň, finskou saunu, aroma saunu, masáže, vířivku. Sportovní plavání, včetně okresních, krajských
a republikových soutěží, organizuje Sportovní klub Kopřivnice. Plaveckou výuku škol organizuje
společnost Vodní sporty Relax s.r.o.
V roce 2018 byla prováděna běžná údržba a opravy zařízení a v roce 2019 byla provedena oprava
cirkulačního potrubí. Na konci roku 2019 proběhne instalace UV lampy, které posílí bezchlórovou
desinfekci vody ve vířivce. Podařilo se zakoupit nové odskokové desky na startovací bloky, které
pomohly odstranit problém s rizikem úrazu při uklouznutí a plavecké dráhy. Bar provozuje Vodní
sporty Relax s.r.o. Za rok navštíví areál Krytého bazénu v Kopřivnici cca 130 000 osob. Sportovní
klub Kopřivnice a Vodní sporty Relax (plavecká škola) za poslední rok evidují 61 953 osob.

3.3.3 Letní stadion
Letní stadion je nejstarším sportovním areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl jako
víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné době využíván
soustavně fotbalovým klubem FC Kopřivnice, Atletickým klubem E. Zátopka a Autoklubem plochá
dráha Kopřivnice. V roce 2017 obnovil svou činnost Autoklub Plochá dráha. Školami je areál
využíván nepravidelně a to v rozsahu cca 200 vyučovacích hodin tělesné výchovy za rok. Dále je areál
využíván ostatními sportovními kluby v rámci sportovní přípravy. Za rok navštíví areál letního
stadionu cca 40 000 osob. Stav sportovních ploch hlavního stadionu byl nevyhovující, fotbalová
plocha měla nefunkční odvodnění, zastaralé zavlažování a samotný travní porost je již za hranicí
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životnosti (generální oprava měla být provedena v roce 1989), atletický ovál ani atletické sektory
nebyly nikdy dobudovány a stále je využívána pouze podkladní škvárová plocha. Plochodrážní ovál
byl v roce 2017 iniciativou nových členů výboru Autoklubu ploché dráhy svépomocí opraven a
získána licence pro pořádání závodů.

Obrázek 2: Letní stadion – stav před rekonstrukcí.
Rovněž stav zázemí v tribuně již vyžaduje modernizaci. Původní rozvody elektroinstalací, vody a
topení včetně odpadů v tribuně jsou ve velmi špatném stavu, poruchové a vyžadují zvýšené náklady na
opravu. Stav plynové kotelny a celkových rozvodů vytápění je nutné v co nejkratší době vyřešit,
zásobníky pro ohřev teplé užitkové vody jsou v havarijním stavu a v průběhu roku bylo řešeno několik
poruch, prorezivění. V roce 2018 byla provedena oprava střechy tribuny, kompletně byla vyměněna
střešní krytina a odstraněn dlouhodobý problém se zatékáním. Rekonstrukci střechy a opravu
zajišťoval Odbor majetku města Kopřivnice. Z prostředků Správy sportovišť bylo provedeno
zastřešení skladů a dílen tribuny, které bylo v havarijním stavu, oprava a nátěry sedadel tribuny. Byla
provedena rovněž kompletní regenerace travnaté fotbalové plochy. Součástí areálu je i travnaté
fotbalové hřiště „Pod Internáty“. Hřiště je využíváno denně k tréninkům i utkáním fotbalového klubu.
V pracovní dny od 15 hodin až 20 hodin, o víkendech podle rozpisu utkání. Ke sportovní přípravě
využívaly areál rovněž ostatní sportovní kluby z Kopřivnice. V roce 2017 byl zpracován projekt
modernizace areálu, která předpokládá vybudování moderního sportovního areálu pro atletiku a fotbal.
V roce 2018 bylo dohodnuto rozšířit tento projekt o zachování ploché dráhy.
V roce 2019 byla schválena dotace MŠMT ve výši 24,3 mil. Kč na rekonstrukci sportovní plochy.
Aktuálně je budován nový atletický ovál s umělým povrchem, nový travnatý povrch fotbalového hřiště
a odvodnění plochodrážního oválu. Součástí je také nové tréninkové osvětlení areálu. Dokončení prací
je plánováno k 30.6.2020. Během letních prázdnin pak bude areál slavnostně otevřen. Paní Dana
Zátopková souhlasila s budoucím názvem areálu – Stadion Emila Zátopka.
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3.3.4 Skateboardový areál
Skateboardový areál je veřejně přístupné sportoviště, je využíván pro jízdu na skateboardech,
kolečkových bruslích a freestylových kolech. Devadesáti procenty návštěvníků areálu není dodržován
návštěvní řád. V areálu dochází rovněž k soustavnému poškozování a ničení vybavení areálu,
konzumaci alkoholu a jiných látek.
V areálu jsou prováděny prohlídky a revize překážek, odstraňovány revizní závady. Návštěvnost
areálu je minimální a pohybuje se v rozmezí 0 – 15 osob za den. Doporučujeme tento areál přemístit
do jiných vhodných prostor blíže městské zástavbě.

3.3.5 Letní koupaliště
Letní koupaliště je vybaveno dvěma bazény o rozměrech 50 x 20 m, dětským kruhovým bazénkem
tobogánem a sociální budovou. Součástí areálu jsou poměrně rozsáhlé plochy pro slunění. Areál je
navštěvován občany města a přilehlého regionu a v menší míře turisty. Velkým pozitivem areálu je
přírodní prostředí, ve kterém je umístěna dostatečná vodní plocha bazénů, která umožňuje kvalitní
pobyt u vody i při zvýšené návštěvnosti. Nevýhodou areálu je zastaralost vybavení (bazény, sociální
zázemí, okolí bazénů) a malá nebo žádná vybavenost relaxačními prvky v bazénech. Celý areál
nezbytně vyžaduje komplexní modernizaci. Na modernizaci areálu byla zpracována velmi zdařilá
studie, bohužel se doposud nenašly finance na její realizaci. V roce 2018 navštívilo areál 17 029
platících návštěvníků + neevidované vstupy dětí zdarma v počtu cca 3000 dětí. V roce 2019 areál
navštívilo 18 959 platících návštěvníků.
Tabulka 3: Návštěvnost koupaliště v letech 2016 až 2018.
Rok/Měsíc
Červen

2016
Návštěvnost
Tržba
[os.]
[Kč]
2 901
121 640

2017
Návštěvnost
[os.]
0

Tržba
[Kč]
0

2018
Návštěvnost
[os.]
728

Tržba
[Kč]
28325

Červenec

6 455

250 782

5 264

230 765

6 409

288 494

Srpen

3 877

149 685

7 100

324 618

9 892

426 178

Září

0

0

0

0

0

Celkem

13 233

522 107

12 364

555 383

17 029

742 907

Faktem zůstává, že areál je oblíbený, byť silně závislý od klimatických podmínek a modernizaci by si
zasloužil. Kopřivnice je městem s nejstarším koupalištěm v regionu. V areálu bylo opraveno dětské
kruhové brouzdaliště, kde byla instalována bazénová folie a zajištěn přívod upravené ohřáté vody
z cirkulace hlavních bazénů. V roce 2019 byl pořízen herní prvek, Pirátská loď. Opět byly před
sezonou kompletně natřeny bazénové vany, opraveno sociální zařízení, odstranění revizní závady
z kontroly tobogánu, opraveno oplocení a další menší opravy. Byli jsme revizním technikem
upozorněni na končící dobu životnosti tobogánu, který bude nutné již kompletně rekonstruovat. Při
areálu funguje pod novým majitelem restaurace „Pod Šostýnem“ a v sezóně také minigolf, který
provozuje zapsaný spolek.
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3.3.6 Ski areál červený kámen
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. V areálu není vybudován zasněžovací systém
běžný v konkurenčních střediscích, který by umožnil vysněžit středisko v krátké době v potřebné
sněhové vrstvě. Hlavně z výše uvedeného důvodu bylo v roce 2018 středisko v provozu pouze od
19.02.2018 do 11.3.2018. Pro veřejnost bylo otevřeno denně, v areálu byly rovněž uspořádány
3 lyžařské školní kurzy a pět lekcí Lyžařské školičky DDM. V roce 2019 již byla situace o něco lepší,
lyžování probíhalo 51 provozních dnů, od 12.1.2019 do 4.3.2019 a pokladnou prošlo celkem 3340
platících osob. Na vlecích a veškeré technice byly provedeny před sezónou všechny potřebné opravy
revize, prohlídky a zkoušky zařízení. Zvýšená pozornost byla věnována přípravě zasněžovacího
systému na sezónu (kontrola rozvodů, čerpadel, elektroinstalací, nové ovládání podávacího čerpadla
z vodojemu, generální oprava tlakového čerpadla atd). Přes veškerou snahu výkon zasněžovacího
systému je malý a neumožňuje kvalitní vysněžení sjezdovky v potřebném čase. V letošním roce byla
pořízena chladící věž, která zefektivní výroby sněhu a poskytne areálu lepší zasněžení. V letní sezóně
je areál využíván k pořádání soukromých společenských akcí, prakticky každý víkend byl od března
do listopadu obsazen. Uskutečnil se rovněž další ročník výstupu na Mt. Everest.

Obrázek 3: Ski areál červený kámen.
Pokud má areál přilákat větší množství lyžařů je nutné:
1. prodloužit sjezdovou trať,
2. vyměnit stávající vleky za nové s vyšší přepravní kapacitou,
3. vybudovat zasněžovací systém, který umožní vysněžit sjezdovku do maximálně 72 hodin
(ve vrstvě min. 50 cm sněhu),
4. rekonstruovat odběrné místo elektrické energie a přípojku vody,
5. rekonstruovat objekt chaty (vybudování ubytovací kapacity) a zázemí pro lyžaře v přízemí
objektu,
6. rozšířit nabídku služeb.
U Ski areálu Červený kámen je nutné řešit další provoz areálu, popřípadě areál nabídnou investorovi
(s garancí předem stanovené výše investic do areálu ve stanoveném časovém období). Najít investora
pro areál v této lokalitě je velký problém (nadmořská výška, řada omezení z důvodu ochrany životního
prostředí - Natura 2000, dostupnost vodních zdrojů atd.). Již pro nastávající sezónu je nezbytné
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postupně realizovat investice. V první etapě chlazení vody pro zasněžování, uložení rozvodů do
nezamrzné hloubky a navýšení výkonu trafostanice. Těmito opatřeními můžeme vyrobit více sněhu
v mnohem kratší době a uspoříme provozní výdaje a nabídneme lepší sněhové podmínky.

3.3.7 Lyžařské běžecké trasy
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru Červeného kamene.
Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v průběhu celé sezóny. Problémem úpravy
stop na Červeném kameni je rovněž provádění kácení porostů správci lesů v zimním období a
poškozování běžeckých stop těžbou dřeva nebo neukázněnými pěšími turisty. Rovněž úprava stop
stopařem bez sněžné frézy již nesplňuje požadavky běžkařů na kvalitu stopy.

3.3.8 Cykloturistické trasy
V rámci údržby cykloturistických tras je prováděna zejména obnova poškozeného značení tras,
odstraňováni překážek na trase (dřeviny, porost). Trasy jsou pravidelně kontrolovány a postupně
řešeny opravy. V roce 2018 byla kompletně provedena obnova značení. Na další rozsáhlejší opravy,
např. úpravy povrchu cyklostezek nejsou vyčleněny finanční prostředky.

3.3.9 Volejbalový areál
Volejbalový areál nabízí k využití 3 volejbalové a jeden tenisový antukový kurt. Součástí areálu je
sociální budova se šatnami a sociálním zařízením. Vzhledem k stáří a zchátralému stavu budov
doporučujeme ke kompletní rekonstrukci. Uvolněná část objektu je momentálně využitá jako skladové
prostory. V areálu zahájilo činnost České centrum signálních zvířat, které je prvním zařízením tohoto
typu v ČR. Zabývá se výcvikem psů k indikaci závažných onemocnění. V areálu má vyčleněny
prostory i Autoklub plochá dráha Kopřivnice. Areál je v letních měsících využíván Klubem volejbalu
a zejména rekreačními sportovci k volejbalu, nohejbalu a tenisu. Zájem je rovněž o využití budovy
volejbalu k pořádání sportovně – společenských akcí. Největší zájem je v areálu o využití tenisového
kurtu. Návštěvnost areálu odhadujeme na cca 4 500 osob za rok.

3.3.10 Hřiště Lubina
Hřiště v Lubině je využíváno ke sportovní činnosti sportovním klubem TJ Spartak Lubina. Pro
pořádání sportovně společenských akcí je rovněž využíváno firmami zejména z průmyslového parku.
Občerstvení na sportovních a společenských akcích zajišťuje TJ Spartak. Návštěvnost odhadujeme
včetně diváků na utkání a pořádaných akcích na 4 500 osob za rok. V areálu byla prováděna běžná
údržba šaten a hřišť. Byla opravena příjezdová komunikace k šatnám, opravena kanalizace podél
terasy a vstup na terasu od hřiště. V Lubině citelně chybí víceúčelové hřiště na letní sporty (tenis,
nohejbal, volejbal atd.), které by přispělo k zlepšení využitelnosti areálu.
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3.3.11 Hřiště Vlčovice
Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz části areálu pro fotbal, tenisový areál je provozován
Tenisovým klubem Vlčovice. V areálu byla v roce 2018 provedena rekonstrukce budovy šaten. Akce
byla realizována Odborem rozvoje města. V areálu tak vzniklo moderní zázemí, které může
Vlčovickým sportovcům závidět celá Kopřivnice. Návštěvnost areálu odhadujeme na cca 4 500 osob
za rok. Dětské hřiště realizované z finančních prostředků nadace ČEZ (České energetické závody) je
pravidelně udržované a přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu nabídky služeb pro občany místní části
Vlčovice. Dětské hřiště bylo vybudováno z ocelových profilů a jeho poškozování je na rozdíl od
ostatních hřišť ve městě minimální.

3.3.12 Hřiště Mniší
V obci Mniší bylo vybudováno sportovní víceúčelové hřiště s umělým travnatým povrchem v rámci
programu výstavby minihřišť podporovaných Fotbalovou asociací ČR se spoluúčastí Města
Kopřivnice. Hřiště je využíváno zejména fotbalovým klubem FC Vlčovice – Mniší, školou a občany a
sportovními kluby blízkého okolí. Hřiště je celoročně připravováno k provozu včetně zimních měsíců,
je prováděna pravidelná údržba umělé travnaté plochy a celého prostoru hřiště.

3.3.13 Dětská hřiště v městské zástavbě
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch
v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize a kontroly stavu
písku v pískovištích. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaných dětských hřišť
v lokalitě „U Matesa“, ve Vlčovicích, na sídlišti „Sever“, v Lubině a nové prvky v parku Dr. E.
Beneše a nově vybudovaná hřiště na sídlišti „Jih“. Do údržby dětských hřišť jsou zahrnuty rovněž
sportovní plochy v městské zástavbě. V roce 2016 byla kompletně rekonstruovaná další plocha a to na
sídlišti “Sever“. V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7
průlezek,
19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31. Navrhujeme dále pokračovat
v redukci počtu pískovišť, v ideálním stavu ponechat pískoviště pouze na nových dětských hřištích,
popřípadě ponechat pískoviště pouze ve vybraných lokalitách. Na základě hlasování občanů v rámci
participativního rozpočtu města 2019 vznikne nové dětské hřiště na ulici Javorová (sídliště Korej).

3.3.14 DiscGolfPark Kopřivnice
DiscGolfPark je novým areálem mezi sportovně rekreačními středisky ve městě. Rychle si získal
oblibu mezi rekreačními sportovci všech věkových kategorií. Výhodou areálu je jeho využitelnost
všemi věkovými skupinami od dětí až po seniory. V případě příznivého počasí, zejména o víkendech,
je areál hojně navštěvován. Ke hře využívají návštěvníci rovněž půjčovnu disků na koupališti nebo
krytém bazénu. V areálu je prováděna běžná údržba vývozem a odklízením odpadu a čištěním
vývozišť. Počet návštěvníků nelze vzhledem k volnému vstupu do areálu objektivně stanovit, ve
víkendových dnech si zapůjčuje disky průměrně 10 – 15 osob.
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Sportovní zařízení provozovaná soukromými subjekty

3.4
3.4.1

Sportoviště provozovaná na základě nájemní smlouvy s městem Kopřivnice

Tenisový klub Kopřivnice, Tenisový klub Vlčovice a TJ Start Kopřivnice, mají sportoviště v pronájmu
od města. Volnočasový areál Vanaivan má Junák Kopřivnice ve výpůjčce od města Kopřivnice.

3.4.2 Soukromý sektor - podnikatelské aktivity ve sportu
Ve městě působí řada soukromých subjektů, které nabízejí široké veřejnosti, jak prostory ke
sportování, tak konkrétní organizované sportovní činnosti (fitness centra, bowling, squash, badminton,
šipky, posilovny).
1.
2.
3.
4.
5.

Vodní sporty RELAX, s. r. o.
Plavání Štrbaví
Bubla city ranch
RODO fitness
Bowling centrum

6.
7.
8.
9.
10.

Q wellness – fitness
Powerplate studio
Fitness centrum STAR FIT
TatraFIT sportovní centrum
Michal sport – Tenisová hala

Sportovní zařízení provozovaná školami

3.5

Při základních školách jsou další velká sportoviště, která prošla v posledních letech modernizací. O ně
se starají správci na jednotlivých školách. V roce 2017 proběhla rekonstrukce posledního velkého
školního areálu při ZŠ a MŠ 17. listopadu, které se nachází na největším sídlišti města nazvaném
Sever. Ve školách jsou dále odpoledne využívány tělocvičny zájemci z řad veřejnosti a spolků. Školní
areály jsou přístupné všem dle provozního řádu. Jediná základní škola, která nemá venkovní areál je
církevní škola sv. Zdislavy, její tělocvičnu v odpoledních hodinách využívají např. stolní tenisté. Také
místní střední škola nemá k běžnému sportování venkovní areál, travnatou plochu před její halou
využívají pouze hasiči k některým soutěžím.

3.5.1 Přehled škol nabízející volnočasové aktivity s přístupnými venkovními areály


ZŠ Alšova (především míčové hry a atletika)



ZŠ E. Zátopka (využívají především házenkáři a atleti)



ZŠ dr. Milady Horákové (využívá především klub malé kopané a atleti)



ZŠ a MŠ 17. Listopadu (veřejnost, volejbal)
MŠ Kopřivnice (školní zahrady pro nejmenší děti)



ZŠ a MŠ Motýlek pro žáky s více vadami – venkovní areál je díky zaměření školy veřejností
využíván jen výjimečně.

Ve městě se dále podařilo zrekonstruovat všechny zahrady mateřských škol, které jsou odpoledne
vždy dle provozního řádu přístupny veřejnosti. Dále v roce 2018 vzniklo komunitní centrum, které
spojilo především sociální služby jako denní stacionář Kopretina a nízkoprahové centrum pro mládež
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Klub Kamarád (doplňkově může nabízet volnočasové aktivity, ale základem je sociální služba).
V jedné budově s nimi sídlí společně pobočka Městské knihovna Kopřivnice a mateřské centrum
Klokan, které nabízí aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

3.5.2 Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU
Víceúčelová sportovní hala poskytuje zázemí pro kopřivnický florbal, fotbal, badminton, futsal a
ostatní míčové sporty. Zřizovatelem haly je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Sportoviště
spravuje
a veškeré informace vydává a uchovává VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.
Sportoviště obsahuje:


Velká tělocvična – rozměry 43×23 m (vhodná pro futsal, volejbal - až 3 kurty, badminton - až
6 kurtů, házenou



Malá tělocvična – rozměry 13×18 m (vhodná pro volejbal, nohejbal, badminton - 3 kurty,
basketbal)

Obrázek 4: Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU.
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Sportovní a volnočasové akce

3.6

Město Kopřivnice přímo organizuje a spolupořádá tyto akce:


Běh rodným krajem Emila Zátopka



Někdo ven?



Do práce na kole



Cyklohrátky v rámci Evropského týdne mobility



Na úřad bez auta



Festival volnočasových aktivit

Každoročně probíhá ocenění sportovců s nadregionálními úspěchy s názvem „Sportovec města
Kopřivnice“.
Dále pak evidujeme více než sto akcí v průběhu roku pořádaných sportovními a volnočasovými
subjekty, popř. Domem dětí a mládeže a školami.
Mezi nejvýznamnější patří:


Kopřivnický drtič



Minizátopek a Zátopkova pětka



Větřkovický triatlon



Mezinárodní turnaj mužů v házené



Velké ceny Kopřivnice (plavání, krasobruslení)



Lašská běžecká liga



Sportovní hry zdravotně postižených



a další…

Na akce nadregionálního významu vypisuje dvakrát ročně dotační výzvu i Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
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4 FINANCOVÁNÍ SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
V této kapitole se budeme zabývat financováním sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu města
Kopřivnice. Nejprve se seznámíme se současnou formou podpory sportu a volnočasových aktivit.

Současné formy podpory sportu a volnočasových aktivit

4.1

Finanční prostředky na podporu sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu města Kopřivnice jsou
subjektům a organizacím alokovány na základě několika principů. Pro tyto účely byly definovány
3 základní principy financování sportu a volnočasových aktivit:

4.1.1 1. Princip: Financování sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu města – Dotace
(včetně kriteriálního financování)
Od roku 1996 radnice zavádí dotační programy na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu a dále
volnočasových aktivit. I v této oblasti zvyšuje financování, například ve sportu bylo v roce 2002
čerpáno z dotací 3 917 tisíc Kč a v roce 2012 to bylo 8 922 tisíc Kč. Tato částka je do roku 2019 téměř
stejná. Na rok 2020 je navržena částka 10 050 tisíc Kč. V závěru roku 2016 byla zavedena přímá
podpora rodin s dětmi formou zvýhodněného vstupného na krytý bazén a následně i pro letní
koupaliště. Město se převážně soustředí na podporu mládeže, dříve byla limitní hranice 18 let,
následně 21 let a současná hranice je stanovena na podporu mládeže do 26 let. Spolky a asociace
mohou žádat o podporu na činnost, na nájmy, trenérskou činnost a konkrétní sportovní či osvětové
akce.
Aktuální dotační programy pro rok 2020:


Zdravé město Kopřivnice (program 1/ORM/2020) – 30 tis. Kč.



Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu (program 1/OŠKS/2020) – 10 050 tis. Kč.



Individuální dotace (žádost o individuální dotaci z oblastí sportu, kultury, vzdělávání a
mezinárodních vztahů) – 310 tis. Kč (plánováno na rok 2020).

Spolky, kluby, asociace či fyzické osoby mohou žádat o podporu na činnost, na nájmy, trenérskou
činnost a konkrétní sportovní či osvětové akce prostřednictvím tří dotačních programů. Podpora je
poskytována především na děti a mládež do 26 let. V roce 2018 jsme zaznamenali v klubech celkem
4687 členů, z toho pak 2504 členů do 18 let. Stav členských základen popisujeme dále v příloze č. 3.
Z podaných žádostí po formálním posouzení OŠKS připraví podklady pro pracovní skupinu pro
rozdělování účelových dotací (11 členů), případně Sportovní a volnočasová komise rady města, která
navrhuje konkrétní částky na základě posouzení kritérií uvedených ve vyhlášeném programu. V roce
2020 Dotační program 1/OŠK/2020 - podpora mládeže, tělovýchovy a sportu dle dotačního programu
(podpora trenérské činnosti, akce, na nájmy vč. služeb a energií, na provozní náklady spojené se
soustavnou a pravidelnou činností) se počítá v rozpočtu města s finanční částkou 10.050.000,00Kč
/z toho 7.000.000,00Kč na nájmy a energie, 2.550.000,00Kč na spolkovou činnost dětí a mládeže,
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sport, trenéry (zkr.“činnost“)-kriteriální rozdělení a to: 50% podle členské základny (5-26 let) – 10%
na sporty a volnočasové aktivity skupin II. a III. – zbývající část z celkového objemu prostředků je
rozdělena podle vykázaných sportovních výsledků. Na akce je vyčleněná finanční částka
500.000,00Kč. Přehled financování sportovních klubů z městského rozpočtu naleznete na str. 33. Pro
rok 2020 se počítá s nárůstem, přičemž s postupným navyšováním se počítá každoročně. Principy
rozdělování podléhají jednoznačným, komplexním kritériím zveřejněných na webu městského úřadu.
Návrhy schvaluje Rada města do výše 50 tisíc Kč, vyšší částky schvaluje zastupitelstvo města.
Mimořádnou podporu získává extraligový klub házené, kterému je v rozpočtu města pro rok 2020
vyčleněno 1434 tis. Kč a hokejový klub ve výši 956 tis. Kč. K dotaci na extraligu házené mužů byla
v roce 2015 uzavřena Rámcová smlouva, na základě které se po dobu 5 let bude klubu poskytovat
dotace ve výši 650.000,- Kč. Rámcová smlouva platí do 31.12.2020. V souladu s výstupy ze Sportovní
a volnočasové komise rady města je v rozpočtu města plánována dotace na extraligu házené mužů
v roce 2020 ve výši 1.434.000,- Kč. Město Kopřivnice poskytuje podporu pravidelně také HC
Kopřivnice od roku 2015, kdy klub postoupil z krajské soutěže do II. celostátní ligy. Aby mohly
sportovní
a volnočasové organizace žádat o finance i z jiných zdrojů, přispívá jim město Kopřivnice na nájmy.
Ty jsou SpSK účtovány a fakturovány v plné výši dle dohodnuté ceny. Ceník nájmů a služeb SpSK
každoročně předkládá zřizovateli. Finance na nájmy jsou největší položkou dotací a vrací se následně
formou zaplacených nájmů zpět městu, prostřednictvím své organizace SpSK.

4.1.2 2. Princip: Přímé financování provozu sportovních zařízení v majetku města.
S převodem sportovního majetku od Tatry a.s. v roce 1991 došlo i ke změně financování správy
majetku a Město Kopřivnice musí vynakládat více peněz. Např. v roce 1991 byl příspěvek města na
správu sportovního majetku ve výši 300 tisíc korun a již v roce 1995 to bylo 1 800 tisíc korun. V roce
2019 bylo v rozpočtu města pro příspěvkovou organizaci Správa sportovišť vyčleněn příspěvek ve
výši 20 545,7 tis. Kč Největší položkou jsou v rámci správy majetku energie a mzdové náklady.
Nemalé prostředky pak stojí renovace a opravy sportovišť. Provoz a údržba městských sportovišť je
zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa sportovišť Kopřivnice. Jak popisují Hobza
a Novotný (2008) „Především ve městech nad 20 tis. obyvatel jsou vytvářeny zřizovatelem (městem)
příspěvkové organizace (ale také akciové společnosti a s. r. o.) pod nejčastěji používaným názvem
„Správa sportovních a tělovýchovných zařízení města“, „Tělovýchovná a sportovní zařízení města“,
apod. V majetku těchto organizací jsou obvykle sportovní haly, stadiony pro atletiku, kopanou a hokej,
koupaliště, a také nově zřizované aquaparky, rekreačně–pohybové zóny a wellness centra. Výhodou
účelově zřízených organizací je zlepšená koordinace služeb všech zařízení sportu, komunální rekreace
a tělovýchovy, včetně ekonomické saturace, společného managementu a marketingu sportovních
a tělovýchovných služeb a jejich ucelenější nabídka. V Kopřivnici tuto službu zajišťuje příspěvková
organizace Správa sportovišť Kopřivnice.
Kopřivnice disponuje rozsáhlou sportovní infrastrukturou (viz kapitola 3.3). Provozní náklady Správy
sportovišť Kopřivnice se pohybují ročně v řádu několika milionů a jsou uvedeny v příloze č. 4.
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Další zařízení v majetku města a jejich financování
Školské zahrady a areály jsou veřejnosti přístupné dle stanovených pravidel, provozního a návštěvního
řádu při mateřských a základních školách. V základních školách se o hřiště stará správce. V současné
době existují ve městě 4 takto přístupné areály u škol, ve kterých pracují celkem 4 správci.
Prostřednictvím účelově vázané položky, která je součástí příspěvku vyplácených jednotlivým školám,
jsou správci placeni. Správci zajišťují dohled a organizaci na hřišti a současně pracují jako údržbáři.
Každoročně jsou podporovány letní aktivity na základě usnesení, kdy rada města udělila ředitelům
příspěvkových organizací města oprávnění rozhodnout o bezúplatném užívání nebytových prostor
a sportovišť v majetku města Kopřivnice. Jde tak především o tělocvičny, sportovní hřiště u škol apod.
(včetně SpSK a KDK), a to za účelem příměstských táborů a akcí během letních prázdnin neziskovým
organizacím a subjektům sídlícím v Kopřivnici.

4.1.3 3. Princip: Investiční výdaje na podporu sportu a volnočasových aktivit
Další část finančních prostředků je investičního charakteru. Do této kategorie lze zařadit dotace pro
budování sportovní a volnočasové infrastruktury města – nových sportovišť, cyklostezek, hřišť nebo
rekonstrukce stávajících sportovišť. Pro investiční podporu sportu a volnočasových aktivit dosud není
k dispozici strategie, která by určovala budoucí směřování sportovní a volnočasové infrastruktury.

4.2

Investiční výdaje na podporu sportu a volnočasových aktivit od roku 2015

Následující kapitola obsahuje přehled tabulek, které komplexně nabízejí souhrn finančních prostředků
vložených do oblasti sportu a volnočasových aktivit včetně významných investic v posledních pěti
letech. Přesto uvedený souhrn není zcela vyčerpávající, protože některé výdaje a činnosti jsou „skryty“
v provozu jednotlivých organizací. Do volnočasové oblasti jsou rozpočtovány prostředky v rámci
dotací ve vyhlášených programech a dále prostřednictvím organizací, které jsou příspěvkovými
organizacemi města. Nejvýznamnější jsou Správa sportovišť Kopřivnice, p.o., Dům dětí a mládeže
Kopřivnice. Volnočasovou oblastí se dále v určité míře zabývají školky a školy, ale jejich primárním
úkolem je vzdělávání. Následující tabulky porovnávají finance v období pěti let v jednotlivých
důležitých oblastech a kategoriích.
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Tabulka 4: Realizace významných projektů v roce 2019 – plán (v tis. Kč)
Plánované významné projekty v roce 2019

Celkové náklady

Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů (PD+R)

2123,3

Letní stadion – kompletní rekonstrukce elektroinstalace PD

99,8

ZŠ E. Zátopka – rekonst. elektroinst. a rozvodů vody – pavilon tělocvičny - 1.
P.P.

2217,8

Rekonstrukce dešťové kanal. z letního stadionu do Kopřivničky - PD

135,0

Rekonstrukce kanal. pro odvodnění ploché dráhy na letním stadionu v
Kopřivnici

975,0

Podpora cyklodopravy (motivační kampaň, mobiliář, značení…)

200,0
223,0
+ 11 000,0 (dotace)

Rekonstrukce letního stadionu - PD

Tabulka 5: Realizace významných projektů v roce 2018 (v tis. Kč)
Realizované významné projekty v roce 2018

Celkové náklady

ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa-pavilon družiny,
vedení a tělocvičen - PD+R

7780,0

Zimní stadion-rekonstrukce střešního pláště-hala-R

15 843,0

Revitalizace dětských hřišť

888,0

Letní stadion - oprava střechy, podhledů a ocelové konstrukce tribuny vč.
odstranění zatékání do prostor po tribunou

1888,0

Vybudování zpevněné plochy a stojany na kola u sportovní haly ZŠ E. Zátopka

112,0

DDM Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení vč. bezbariérové úpravy,
elektroinstalace, TZB - PD

250,0

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů (PD+R)

500,0

Cyklistické propojení Kopřivnice - Závišice - PD

180,0

Rekonstrukce sportovního areálu Vlčovice - R

9350,0
32750,0
+ 18 000,0 (dotace)

Komunitní centrum Pětka

Tabulka 6: Realizace významných projektů v roce 2017 podpořených dotací (v tis. Kč)
Realizované významné projekty v roce 2017
DDM – energetická opatření
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Tabulka 7: Výdaje do dalších projektů z rozpočtu města v roce 2017 (v tis. Kč)
Ostatní projekty v roce 2017

Celkové náklady

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Rolička

2 550,0

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině

5 665,0

MŠ Mniší – rekonstrukce zahrady + chodníků

2 600,0

Rekonstrukce letního stadionu – PD

550,0

Významné projekty byly dokončeny v roce 2016, ale podpořeny dotací v roce 2015, proto uvedeny
v tabulce příslušného roku. Jiné významné akce v rámci volnočasové oblasti podpořeny nebyly.
Tabulka 8: Výdaje do dalších projektů z rozpočtu města v roce 2016 (v tis. Kč)
Ostatní projekty v roce 2017

Celkové náklady

Rekonstrukce zimního stadionu – výměna sedaček

4 969,4

ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce soc. zařízení ve sportovní hale

2 455,6

Modernizace vestibulu zimního stadionu – PD + R

1 501,6

ZŠ a MŠ 17. listopadu – rekonstrukce 1 tělocvičny – R

1 536,7

Zpracování cyklogenerelu

299,4

Zimní stadion – oprava střechy – aktualizace PD

237,2

DDM energetická opatření (PD)

129,4

Šatny, hřiště Vlčovice

107,7

Házenkářské hřiště – studie využití území

80,0

V roce 2016 podalo město žádost o dotaci na MŠMT na rekonstrukci letního stadionu s celkovými
náklady 34,6 milionů korun, projekt nebyl podpořen.
Tabulka 9: Realizace významných projektů v roce 2015 podpořených dotací (v tis. Kč)
Celkové
náklady

Dotace

IPRM Kopřivnice JIH projekt 4, veřejná prostranství (parkoviště, chodníky,
dětské hřiště)

6 136,0

5 129,5

IPRM Kopřivnice JIH projekt 5, veřejná prostranství (úprava chodníku před BD
č.p.1126 a 1127 a úprava dětského hřiště před BD č.p.1126 a před ZŠ Alšova)

1 466,0

1 177,8

Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu

16 769,0 14 811,4

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ E. Zátopka

6 679,4

Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa Technologie chlazení

29 105,0 18 666,2

Realizované významné projekty v roce 2015
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V závěru roku 2015 byla ukončena realizace dlouhodobého projektu IPRM. Díky projektu byly od
roku 2009 vybudovány či obnoveny veřejná sportoviště či dětská hřiště na sídlišti Jih v rozsahu více
než 5,5 tisíce metrů čtverečních.
Jak již bylo výše uvedeno, další investice město směřuje do infrastruktury pro využívání rekreačních
aktivit. V souvislosti s investicemi je vhodné zmínit odpisy majetku, které město a jeho příspěvkové
organizace (ty díky úpravám legislativy až od roku 2010) uvádějí ve výkazu zisku a ztráty v řádech
několika milionů. Fyzické i morální opotřebení majetku vyjadřují odpisy majetku, které se stanovují
na základě odpisového plánu. Organizace tvoří ve výši odpisů Fond reprodukce majetku, investiční
fond. Prostředky z fondu mohou být použity na zhodnocení vlastního majetku a pořízení nového,
avšak jakéhokoliv majetku, není svázáno s tím, který je odepisován. Fond lze posílit i převodem
z rezervního fondu nebo ze zlepšeného výsledku hospodaření. Fond reprodukce majetku, investiční
fond se vykazuje v rozvaze.

4.2.1 Možné způsoby financování
Město Kopřivnice bude při realizaci koncepce prosazovat myšlenky sportovní etiky, výchovy v duchu
olympionismu a fair play na sportovišti i v hledišti.
Financování sportovních a volnočasových zařízení a sportovních a volnočasových organizací je více
zdrojové. Finanční zabezpečení těchto aktivit není možné zajistit pouze z rozpočtu města a subjekty se
nemohou spoléhat pouze na veřejné zdroje z městských prostředků.
Subjekty získávají prostředky:


Dotace státního rozpočtu, městského rozpočtu, veřejných rozpočtů

Peníze na sport dotace MŠMT v mld. Kč
7,3

6,2
5,1
4,1
3,1

2016

2017

2018

2019*

2020*

Graf 1: Vývoj dotací z MŠMT do sportu. (Pozn.: *plán)
(Zdroj: MŠMT)
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Tabulka 10: Přehled financí do oblasti sportu v rámci dotačního programu 1/OŠKS (v tis. Kč)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Na nájmy
a energie

7 139,00

6 969,73

6 974,97

7 157,85

6 935,93

6 958,14

6 662,80

6 853,06

Na činnost

1 718,00

506,00

501,77

508,86

630,00

655,36

1 042,00

1 159,00

Na akce

169,50

229,50

315,05

300,54

208,40

382,20

395,20

487,04

210,00

204,00

200,40

250,00

425,67

405,00

20% z
činnosti

20% z
činnosti

9 236,50

7 909,23

7 992,19

8 217,25

8 200,00

8 400,70

8 100,00

8500,00

Na trenér.
činnost
Celkem

*rozpočtováno na rok 2019, stav ke konci listopadu 2019
Tabulka 11: Přehled financí do oblasti sportu v rámci dotačního programu 1/OŠKS (v tis. Kč)

Klub házené
Kopřivnice, z.s.
Hockey club
Kopřivnice, z.s.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

-

-

-

350,0

1000,0

650,0

650,0

325,0



Příspěvky sportovních svazů



Členské příspěvky, oddílové příspěvky aj. příspěvky



Výnosy ze sportovní činnosti, ze vstupného apod.



Příjmy z reklamy



Podpora soukromého sektoru

Vize každoroční finanční podpory sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu Města Kopřivnice
v uvedených oblastech:


Město Kopřivnice
a mládeže.



Město Kopřivnice podporuje zajištění sportovišť prostřednictvím své příspěvkové organizace

prioritně

podporuje

sportovní

a

volnočasovou

činnost

dětí

Správa sportovišť Kopřivnice.


Město Kopřivnice podporuje výstavbu a modernizaci sportovišť na území města.



Město Kopřivnice podporuje oblíbené a divácky atraktivní sporty (tradiční význam mají zde
především sporty házená a hokej).

Doporučujeme následně dopracovat střednědobý výhled, který by ukázal možnosti financování
sportovní infrastruktury, jejího provozu a finančních podpor jednotlivým aktérům.

4.2.2 Benchmarkingová iniciativa (2018) – Srovnání podpory sportu s dalšími městy
Město Kopřivnice je součástí benchmarkingové výzvy a z hlediska velikosti spadá do kategorie C
společně s těmito městy:
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1. Valašské Meziříčí
8. Žďár nad Sázavou
2. Otrokovice
9. Nový Jičín
3. Nymburk
10. Rožnov pod Radhoštěm
4. Hranice
11. Kopřivnice
5. Beroun
12. Břeclav
6. Pelhřimov
13. Litoměřice
7. Kyjov
14. Praha 7
Údaje byly porovnávány v přepočtu na 1 obyvatele v Kč a jsou aktuálně k dispozici za roky 2016,
2017 a 2018.
Za jednotlivé ukazatele celkem v přepočtu na 1 obyvatele:

4.3



Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby jsou mírně nad průměrem porovnávaných měst



Kapitálové výdaje v oblasti sportovních zařízení a služeb jsou nad průměrem porovnávaných
měst



Běžné výdaje na sportovních zařízeních a služby bez příjmů ze zajišťovaných služeb jsou
mírně nad průměrem porovnávaných měst bez dotací, příspěvků a darů



Kapitálové výdaje v oblasti sportovních zařízení a služeb jsou mírně nad průměrem
porovnávaných měst bez dotací, příspěvků a darů



Běžné příjmy na sportovních zařízení a službách jsou mírně nad průměrem porovnávaných
měst.
Podrobnější srovnání je k dispozici na odboru financí MěÚ Kopřivnice.

Přehled dlouhodobého majetku

Tabulka 12: Přehled dlouhodobého majetku ve vlastnictví města Kopřivnice s právem hospodaření u
příspěvkových organizací města. Stav ke konci r. 2018.
Příspěvková organizace
Správa sportovišť Kopřivnice p.o.
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice p.o.

Částky v pořizovacích
cenách [Kč]
47 766 106,79
77 539 549,44

Kulturní dům Kopřivnice p.o.

253 856 591,94

ZŠ Emila Zátopka p.o.

301 885,39

ZŠ dr. Milady Horákové p.o.

6 891 198,13

ZŠ Alšova p.o.

16 393 236,57

Mateřské školy Kopřivnice p.o.

12 348 020,96

ZŠ Mniší p.o.
1 113 022,02
Pozn.: U MŠ a ZŠ majetek pořízený z dotace obdržený městem Kopřivnice v době udržitelnosti
projektu příjemce dotace – město Kopřivnice.
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5 SWOT ANALÝZA
V analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky a možná rizika a příležitosti z vnějšího prostředí na
základě analýzy provedených dat, vytvořených tabulek a dotazníkového šetření.
Tabulka 13: SWOT Analýza z roku 2017 v rámci výzkumu Mgr. Davida Monsporta

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
OBLAST SPORTU

Existence vlastní organizace, která spravuje sportovní
majetek a veřejná sportoviště

Stížnosti na správu a provoz majetku pod SpSK

Podpora formou dotačního programu se stanovenými
kritérii

Kritika složitosti systému, vznik koncepce bez
zásadní diskuze napříč sportovními spolky a
organizacemi

Využití podílového financování (veřejné zdroje a třetího
sektoru (spolky, kluby apod.)

Mnohé sportovní kluby a organizace chtějí mít
nejlépe své vlastní zázemí

Dlouholetá tradice sportovní činnosti a pestrá nabídka

Velké areály a sportoviště morálně zastarávají, chybí
výraznější investice

SPOLEČNÁ VOLNOČASOVÁ OBLAST
Bohatá infrastruktura využitelné pro volnočasovou a
pohybovou aktivitu (organizované i neorganizované
skupiny)

Nedostatek parkování - při větších akcích (letní
stadion, koupaliště, hala SOU, přehrada, zimní
stadion, KDK)

Zapojování veřejnosti (veřejné fórum a hledání 10P,
komise PZM a MA21)

Nedostatečná medializace činnosti sportovních a
osvětových organizací, propagační materiály

Dobré výsledky především mládeže v regionálních a
celorepublikových soutěžích

Málo financí na činnost volnočasových organizací
(hlavní část jsou dotace na nájmy) a podpora talentů

Podpora nízkonákladových aktivit – cyklostezky a
cyklotrasy, kondiční okruhy, běžkařské trasy, veřejná
sportoviště a areály

Destinace vnímání jako jednodenní místo pobytu

Při platbách akceptace karet, poukázek a benefiční
firemní karty- hromadné vstupy a rodinné slevy

Radnice aktivně nehledá finanční podporu firem a
podnikatelů pro volnočasovou oblast

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ
OBLAST SPORTU

Využití volnočasové infrastruktury pro turismus (vhodné
klimatické i přírodní podmínky – možnost soustředění
apod.)

Nízká podpora samosprávy, neakceptující inflaci,
případné snížení celkových prostředků do dané
oblasti

Vytvořit katalog dostupných sportů (počet členů,
odvětví, nabídka, kontakty)

Nezájem občanů využívat sportovní zařízení a areály

Zlepšení marketingu sportovních organizací (funkční
webové stránky, aktualizace, najít dobrovolníky či
správce, kteří dále informují i média)

Úbytek dobrovolníků a trenérů pracujících s mládeží
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SPOLEČNÁ VOLNOČASOVÁ OBLAST
Využití fondů EU a jiných zdrojů pro financování
rozvoje infrastruktury

Neúspěch při žádostech o dotace na obnovu majetku
či energetická opatření

Možnost zlepšit spolupráci s MS krajem

Změna legislativy (hygienické požadavky,
požadavky na vzdělání dobrovolníků a trenérů,
daňová oblast, apod.)

Napojení na síť cyklostezek a cyklotras

Polické změny a jiný pohled na řízení VČ

Stanovení určité části z odpisovaného majetku, aby šla
zpět do oprav a investic v dané oblasti

Nepříznivý vývoj demografie (změna počtu obyvatel,
stárnutí populace, apod.)

Sestavení střednědobého a dlouhodobého plánu
životnosti majetku a potřebných investic

Neochota partnerů spolupracovat (volnočasové kluby
a organizace, laická i odborná veřejnosti, soukromí
investoři)

Zahájení spolupráce s cestovními agenturami a
kancelářemi prostřednictvím MIC

Měnící se zvyky a chování lidí ve využívání
aktivního volného času

Posílení vnímání jako vícedenní destinace

Případná ekonomická krize

Činnost SpSK, KDK, DDM – stanovit měřitelné
ukazatele pro vyhodnocování efektivnosti organizace a
stanovit plán rozvoje či udržení činnosti
Medializace – zvýšit povědomí jak o vytvořené
koncepci, tak činnosti jednotlivých organizací věnující
se volnému času (především SpSK, KDK a DDM)
Ze strany radnice zajištění či zprostředkování seminářů
ke změnám v legislativě a novinkách v oblasti sportu a
kultuře (pro spolky a kluby ve městě)

Stoupající ceny energií
Nárůst nežádoucích jevů (kriminalita, zhoršování
zdravotního stavu obyvatel, apod.)
Zánik některých sportů a kulturních spolků ve městě
z nedostatku financí či zájmu obyvatel města

Nalezení partnera pro marketing a medializaci klubů
organizací

-

Vznik sdružení zastřešující volnočasové aktivity

-

Zapojení veřejnosti a odborníků včetně komunálních
politiků do přípravy nové koncepce

-

Získání a motivování osob, které by chtěly dobrovolně
pracovat s mládeží v oblasti VČ

-

Převedení realizování a pořádání vybraných akcí na své
servisní organizace či spolky

-

5.1

Návrhy priorit a cílů podpory sportu a volnočasových aktivit v Kopřivnici

V následující závěrečné části jsou definovány prioritní osy podpory sportu a volnočasových aktivit,
které vycházejí, jak z programového prohlášení zastupitelstva, tak z výsledků předkládané studie.
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Hlavní priority jsou členěny na cíle, které povedou k realizaci priorit. Součástí specifických cílů jsou
opatření, která by měla být následně doplněna indikátory plnění tak, aby mohlo být provedeno
hodnocení cílů a definování dalších kroků při podpoře sportu a volnočasových aktivit ze strany města.
Definování cíle třeba přesto brát jako prvotní návrh, který bude dále v budoucnu posouzen a upraven
představiteli města tak, aby odpovídal politickým prioritám a specifickým podmínkám souvisejících
především s možnostmi rozpočtu města.
Hlavní prioritou města je:
1. vytvářet nabídku ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití,
2. finančně a organizačně podporovat vybrané cílové skupiny a aktivity (především sportovní
výchovu a vyžití dětí a mládeže),
3. pečovat o majetek, který je v jeho vlastnictví, udržovat jej, zhodnocovat a efektivně využívat.

5.1.1 Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
Pojem: sport pro všechny, organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity,
které cíleně nesměřují k soutěžní činnosti
Zásadní význam: naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociálního kontaktu, smysluplného
trávení volného času, seberealizace, aktivního odpočinku
Cíl podpory: Cílem podpory jsou kvalitní a cenově dostupné možnosti sportovat pro všechny věkové
kategorie s co největším zapojením veřejnosti, výchova ke zdravému životnímu stylu a zdravým
pohybovým návykům.

5.1.2 Výkonnostní sport
Pojem: Je kontinuální sportovní činnost, která směřuje k dosahování co nejlepších výkonů a výsledků,
má soutěžní charakter.
Zásadní význam: významný výchovný prostředek, socializační faktor, důležitý prvek v harmonickém
a zdravém vývoji mladého člověka
Cíl podpory: posilování úlohy Sportovní a volnočasové komise rady města, transparentní a přímá
podpora sportu a volného času, smysluplné trávení volného času s předpokladem sportovního růstu,
výchova sportovní reprezentace města

5.1.3 Prioritní a preferované sporty
Pojem: Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město Kopřivnice. Důraz
je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou
podporovaných sportů (nad rámec dotačního programu).

- 41 -

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025

Zásadní význam: důležitý motivační prvek pro sportování dětí a mládeže (vzory, idoly), výchova
talentované mládeže, úroveň soutěže, zdroj zábavy pro širokou veřejnost (stabilní vysoká
návštěvnost), významný prostředek účinné reklamy města Kopřivnice (rodáci, reprezentace, televizní
přenosy)
Cíl podpory: Vytvořit vhodné technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a finanční zázemí
klubům. Umožnit široké veřejnosti bavit se sportem. Podporovat rozvoj profesionálního sportu.
Sportovní kluby, které splňují tato kritéria a doporučila je k individuální podpoře Sportovní
a volnočasová komise rady města – Klub házené Kopřivnice, z.s. a Hockey club Kopřivnice, z.s.

5.1.4 Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
Pojem: Sportovní akce, které přispívají k propagaci města a klubů, mají tradici a perspektivu nebo
mají mimořádný význam pro uchování tradice a odkazu významných rodáků.
Zásadní význam: zdroj zábavy pro širokou veřejnost, významný prostředek účinné reklamy města
Kopřivnice a zachování tradic
Cíl podpory: Vytvoření vhodného zázemí pro pořádání sportovních akcí (finanční i technické).

5.1.5 Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města (informovanost, sportovní
komise, spolupráce se sportovní veřejnosti, spolupráce se školami)
Pojem: zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti sportu, spolupráce města
a zúčastněných subjektů, pomoc při získávání finančních zdrojů mimo město, cílený marketing
zaměřený na místní občany a na turisty
Zásadní význam: účast veřejnosti na rozvoji sportu a na jeho využití, propagace města Kopřivnice
v oblasti cestovního ruchu, využití potenciálu sportovišť
Cíl podpory: zvýšení využití sportovišť, spokojený občan

5.1.6 Sportovní infrastruktura
Pojem: Sportoviště na území města Kopřivnice včetně veřejných hřišť. Tato sportoviště jsou v různém
technickém stavu, vesměs ale neodpovídají aktuálním nárokům sportovních klubů a moderním
trendům.
Zásadní význam: Sportoviště jsou využívána kluby, školami a veřejností k organizovaným
i neorganizovaným sportovním aktivitám. Míra využitelnosti sportovišť je daná jejich kapacitou
a technických stavem. Kapacita je nedostačující. Technický stav je ovšem v řadě případů nevyhovující
a v současné době je hlavním limitujícím faktorem využitelnosti sportovišť.
Cíl podpory: technicky, hygienicky a uživatelsky vyhovující sportoviště
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Stanovit pořadí realizace jednotlivých investic do sportovních areálů je vzhledem k jejich stáří
a technickému stavu takřka neřešitelný úkol.
V souladu se strategickým plánem města navrhujeme realizace modernizace sportovních
zařízení:
1.
2.
3.
4.

modernizace koupaliště
rekonstrukce zázemí Zimního stadionu včetně tělocvičen
rekonstrukce tribuny a zázemí Letního stadionu
výstavba víceúčelového hřiště v Lubině

5. parkovací plochy u krytého bazénu, letního stadionu a zimního stadiónu
6. modernizace lyžařského areálu
Sportovní a volnočasová komise rady města respektovat výsledky průzkumu veřejnosti při plánování
investic do sportovišť, dále doporučuje se zabývat projektem nové víceúčelové sportovní haly a zahájit
jednání o areálech ve společném vlastnictví více subjektů (tenisový areál, zimní stadion).

5.2

Seznam priorit a opatření v oblasti sportu

Oblast 1 Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
Priorita 1:

zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných

Opatření:

rekonstrukce zastaralých sportovišť a vybudování nových sportovišť
podpora propagace, činnosti a vedoucích (dobrovolníků, animátorů, správců)
finanční podpora formou dotace cílových skupin

Priorita 2:

zvýšení kvality tělovýchovy na školách

Opatření:

efektivní využití stávajících volných sportovních kapacit ve školských zařízeních,
spolupráce se sportovními kluby
zvýšení zapojení dětí do mimoškolních pohybových aktivit
podpora akcí pořádaných školami

Oblast 2 Výkonnostní sport
Priorita 1:
Opatření:

podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží
každoročně posilovat podporu klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro
sportovní činnost
finanční podpora trenérské činnosti

Priorita 2:

zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Opatření:

správa a údržba sportovišť
rekonstrukce sportovních zařízení
spolupráce se školami, podpora činnosti sportovních tříd

Oblast 3 Prioritní a preferované sporty
Priorita 1:

podpora sportovních klubů

- 43 -

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025
Opatření:

podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro sportovní činnost
definovat kritéria podpory profesionálního sportu v závislosti na výsledcích prezentace
města ve spolupráci s komisí rady města pro sport a volný čas
finanční podpora trenérské činnosti, odměny hráčům

Priorita 2:

zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Opatření:

správa a údržba sportovišť
rekonstrukce sportovních zařízení

Oblast 4 Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
Priorita 1:

podpora sportovních akcí

Opatření:

pořádání tradičních sportovních akcí ze strany města
podpora klubů pořádajících sportovní akce
oceňování sportovních výkonů a práce sportovních pracovníků

Oblast 5 Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města
Priorita 1:

zvýšení informovanosti

Opatření:

výroční zprávy o stavu sportu
využití městských médií a internetu (webové stránky města, Kopřivnické noviny, KTK,
sociální sítě)
pasport sportovišť a dětských hřišť (v plánu na rok 2020)

Priorita 2:

marketing zacílený na občana a na turistu

Opatření:

průzkumy, setkávání, dotazníková šetření
cílené nabídky, slevové akce, balíčky, rodinné akce a vstupenky
on-line systém objednávání, čipové karty
zapojení více subjektů a akce koordinované manažerem sportovních a volnočasových
aktivit pro různé cílové skupiny na jednotlivých sportovištích (animátor zaměstnancem
SpSK)

Priorita 3:

rozšiřování nefinančních služeb

Opatření:

rozšíření půjčoven sportovních nářadí
zkvalitnění a rozšíření služeb jako úschoven kol, sportovního nářadí a osobních věcí
zainteresovanost sportovních klubů na nabídce kurzů pro veřejnost
rozšiřování služeb občerstvení z oblasti zdravé výživy, výchova a osvěta

Oblast 6 Sportovní infrastruktura
Priorita 1:

movitý majetek
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Opatření:

podpora postupné obnovy a dovybavení

Priorita 2:

nemovitý majetek a stavby

Opatření:

dostatečná údržba
zefektivnění využitelnosti sportovišť, a to jak mapováním aktuálního využívání sportovišť,
tak postupnou rekonstrukcí sportovních zařízení
postupná modernizace sportovišť na technicky, bezpečnostně a uživatelsky vyhovující
s prioritou dle průzkumů
opatření k zabezpečení úspor energií a snížení nákladů k provozování
usilování o využití externích finančních zdrojů

Priorita 3:

spolupráce se soukromým sektorem

Opatření:

optimalizace provozu a správy sportovišť ve spolupráci se soukromým sektorem
investiční spoluúčasti
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6 ANALYTICKÁ ČÁST
6.1

Metodika sběru dat

V této části se zaměříme na výsledky výzkumu Mgr. Davida Monsporta a společnosti AUGUR. Pro
výzkum byl použit anonymní dotazník vlastní konstrukce s 15 povinnými otázkami a 4 nepovinnými
doplňkovými (uzavřenými, dichotomickou, trichotomickými, škálovou i několika polouzavřenými).
Výsledky jsou vizualizovány a prezentovány na následujících stránkách pomocí grafů a tabulek.

6.1.1 Výzkum Mgr. Davida Monsporta (podrobně v příloze č. 1)
Metodika a cílová skupina pro výzkum
Data byla získána prostřednictvím dotazníku, který byl dostupný na webových stránkách. Cílovou
skupinou byly stanoveny všechny organizace a osoby požadující v letech 2015–2017 po městě
Kopřivnici dotaci na volnočasovou a sportovní činnost. Dotazníky byly odeslány všem zástupcům
klubů a spolků, tedy 70 respondentům, s vysvětlením, pro jaký účel jsou určené. Použit byl adresář
kontaktů, které organizace uvádějí v žádostech o dotaci.
Sběr dat probíhal v měsících duben až květen 2017. Celkem odevzdalo dotazník 49 respondentů, což
je 70 % návratnost.

6.1.2 Průzkum společnosti Augur (podrobně v příloze č. 2)
Použitá metoda sběru dat a způsob výběru vzorku respondentů
Pro postižení dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup)
distribuovaného k respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Výběr vzorku
respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věkové kategorie,
pohlaví a dosažené vzdělání respondentů.
Velikost výběrového vzorku
Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 800 respondentů.
Vzhledem k celkovému počtu obyvatel města Kopřivnice, kteří jsou starší 18 let (základní soubor),
je početnost výběrového souboru nadstandardně vysoká. Početnost vzorku respondentů a způsob jejich
výběru zaručují reprezentativitu výsledků a vysokou míru jejich validity. Po vyřazení neúplných
dotazníků bylo dále statisticky pracováno s výběrovým souborem 744 respondentů.
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Organizace sběru dat a validita šetření
Sběr dat (dotazování) probíhal prostřednictvím terénních pracovníků (tazatelů) – spolupracovníků
společnosti AUGUR Consulting s.r.o. a prostřednictvím školních tazatelů. Všichni prošli vstupním
instruktážním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR. Nadstandardně vysoký počet
odborně školených terénních pracovníků (tazatelů) zaručuje nejen minimalizaci chyby průzkumu, ale
přináší také potenciál možností následné spolupráce mezi společností AUGUR Consulting s.r.o.
a městem Kopřivnice při realizaci průzkumů obdobného typu nebo analýz s ad hoc tematickým
zaměřením do budoucna.
Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem
slosovatelný kupón vyplnilo 80,9 % respondentů. Do slosovatelného kupónu uváděl respondent své
jméno a kontaktní údaj. Tato procedura sledovala mimo jiné eliminaci chyby způsobenou lidským
selháním. Po ukončení terénní fáze sběru dat proběhla kontrola práce tazatelů na skupině 10 %
náhodně vybraných respondentů prostřednictvím telefonického dotazování a e-mailové
korespondence. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. v průběhu všech etap průzkumu minimalizovala
možnosti zkreslení výsledků a maximalizovala na základě řady postupů reliabilitu a validitu dat. Jsme
přesvědčeni, že pořízená data jsou kvalitní oporou pro interpretaci analytických výsledků.
Respondentům bylo položeno celkem sedm otázek z oblasti sportu a volného času.

- 47 -

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025

7 ZÁVĚR
V dnešní dynamicky se rozvíjející společnosti je nevyhnutelné reagovat na změny z pozice místní
samosprávy, je tedy žádoucí také upravovat systém organizace a podpory sportovních a
volnočasových aktivit. Z tohoto důvodu bereme koncepci podpory sportu a volnočasových aktivit jako
otevřený dokument, který doporučujeme min. 1x za 2 roky revidovat a aktualizovat v návaznosti na
změny v celostátním a krajském systému podpory sportu, v souladu s aktualizacemi ostatních
souvisejících strategických dokumentů města Kopřivnice či jiných faktorů ovlivňujících tuto oblast.
Do úrovně celého systému podpory sportu a volnočasových aktivit vstupují faktory politické,
ekonomické, sociální, historické i faktory tendencí vývoje v této oblasti. Není úplně jednoduché říci,
který faktor je více důležitý, kterým bychom se měli zabývat podrobněji a kterým spíše okrajově. Naší
snahou bylo vzít v úvahu všechny a zpracovat materiál, který využívá poměrně aktuální analýzu
prostředí (včetně stavu a úrovně podmínek pro sport a volný čas z pohledu sportovních a
volnočasových subjektů), využívá aktuální data z podkladů Správy sportovišť Kopřivnice i města, bere
v úvahu
schválený
akční
plán
2019-2020 a má snahu předvídat tendence vývoje v této oblasti v nejbližších 5 letech. Za zásadní
považujeme uvědomění si skutečnosti, že jednotlivé vlivy zasahující do oblasti sportu a volného času
se navzájem prolínají a lidově řečeno „vše souvisí se vším“. Větší změny zaznamenal v letošním roce
Program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit 1/OŠKS/2020 (viz
příloha), který byl tvořen ve spolupráci Odboru školství, kultury a sportu s nově ustavenou Komisí
sportu a volnočasových aktivit jako poradním orgánem rady města. To vnímáme pozitivně v tom, že
do oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit mohli zásadnějším způsobem zasáhnout zástupci
většiny místních sportovních a volnočasových spolků. Pro úspěšné a pro praxi použitelné řešení
oblasti sportu a volnočasových aktivit je nezbytně nutné akceptování všech zúčastněných stran, což se
v současnosti v Kopřivnici daří. Zároveň si dovolujeme zdůraznit, že zásadní roli při uskutečňování
záměrů a priorit z této koncepce hraje ekonomika a její nástroje. Sebelepší systém či koncept bez
zabezpečení reálného ekonomického krytí je neúnosný a neúčelný. V rámci Moravskoslezského kraje
je Kopřivnice dlouhodobě vnímána jako město s bohatou sportovní tradicí a tuto pozici by si měla i
v budoucnu udržet. I v souladu s tím, že jsme už 15 let hrdým „zdravým městem“ a máme snahu vést
občany ke zdravému životnímu stylu, což je jednou z priorit města v několika jeho strategických
dokumentech.
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Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města 2020-2025 nahrazuje Koncepci podpory
sportu do roku 2022 schválenou zastupitelstvem města dne 21.6.2018, číslo usnesení 567.
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PŘÍLOHA Č. 1
Dotazníkové šetření realizované v rámci diplomové práce Mgr. Davida Monsporta (2017)
Šetření bylo realizováno prostřednictvím internetového odkazu, kde respondenti našli k vyplnění
formulář dotazníku. Ten byl v rámci předvýzkumu otestován u vybraných šesti respondentů, kteří se
ve stanoveném vzorku nacházeli. Po následné konzultaci byla ve třech případech upravena struktura
otázky a u dvou nabízené možnosti, aby byl dotazník pro všechny respondenty srozumitelnější.
Anonymní dotazník vlastní konstrukce se skládá z patnácti povinných otázek a čtyř nepovinných
(doplňkových).
Cílovou skupinou byly stanoveny všechny organizace a osoby požadujících v posledních třech letech
po městě Kopřivnici dotaci ve vyhlášených programech. Celkově výběrový vzorek zahrnoval 70
respondentů. Pro distribuci byl za pomoci OŠKS použit adresář kontaktů, které organizace uvádějí
v žádostech o dotaci. Celkem do konce května 2017 odevzdalo dotazník 49 respondentů, což je 70 %.
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Otázka č. 1: Kdo je provozovatelem Vaší organizace (sdružení, klubu, kroužku apod.)?

V Kopřivnici se téměř ze sedmdesáti procent věnují oblosti volného času spolky. Druhou významnější
skupinou jsou příspěvkové organizace města (6) a fyzické osoby (6). Dotazník vyplnily čtyři
organizace působící pod sportovní asociací.
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Otázka č. 2: Které oblasti se především věnujete?

Z výsledků vyplývá, že bezmála polovina respondentů se věnuje sportovní činnosti. Podobné
procento (48 %) se věnuje kultuře, zájmové a osvětové činnosti. Šest subjektů uvedlo, že jejich
prioritní oblastí je oblast vzdělávání. V porovnání s údaji o počtu poskytnutých dotací v jednotlivých
programech vyplývá, že organizace věnující se sportu, byly při vyplnění dotazníků méně aktivní.
Zapojilo se jich do výzkumu cca 70 %. Dotazník vyplnilo zhruba 80 % organizací a osob, které se
věnují kultuře, volnému času a osvětové činnosti.
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Otázka č. 3: Jak dlouho v Kopřivnici působíte?

Jak vyplývá z uvedeného grafu, 59 % subjektů působí v Kopřivnici více než 21 let, pět respondentů
uvádí dobu své činnosti v rozmezí 13 až 15 let a tři dotázaní 16 až 18 let. Celkově 8 organizací
v Kopřivnici působí v rozmezí 1 až 6 let. Obecně se dá říci, že téměř 80 % dotázaných jsou tradiční
organizace věnující se volnočasové oblasti.
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Otázka č. 4: Kolik aktivních členů v současné době registrujete?

Respondenti uvedli, že ve 29 % je jich členská základna složena z 11 až 25 členů. Téměř čtvrtina
sdružuje 51 až 100 členů. V součtu přes 20 % organizací v současné době registruje 101 až 500 členů.
Pouze jeden respondent uvádí více než 500 registrovaných členů. Pokud bychom počítali v celkovém
součtu s nejnižší hodnotou počtu členů u jednotlivých odpovědí, tak je v Kopřivnici registrováno
v jednotlivých organizacích cca 3 700 osob, které se věnují sportu, kultuře či osvětové činnosti.
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Otázka č. 5: Ve kterých měsících Vaši aktivitu provozujete (trénujete, cvičíte, zkoušíte
apod.)? (Uveďte více možností)

V Kopřivnici jsou volnočasové aktivity provozovány nejméně v červenci. Téměř polovina
respondentů uvedla, že své aktivity provozuje celoročně. Obecně jsou označené měsíce poměrně
vyrovnané a činnost organizace provozují téměř ve všech měsících stejně, mimo období letních
prázdnin. Mírné odchylky v ostatních měsících se dají dát do souvislostí především se sportem a
zahájením a ukončením jednotlivých soutěží (leden, únor, červen, září).
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Otázka č. 6: Jste spokojeni se současným systémem podpory volnočasové činnosti
v Kopřivnici?

Téměř polovina respondentů je spokojena se současným systémem podpory. Nespokojeno je 43 %.
Následně 28 respondentů odpovědělo na doplňkovou otázku, co jim nejvíce nevyhovuje, a to i přesto,
že pouze 25 respondentů uvedlo variantu ne případně nevím. To znamená, že tři osoby deklarující
spokojenost označily jednu z nabízených možností, co jim v současném systému nevyhovuje.
Podrobnější přehled nabízí následující tabulka.
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Otázka č. 6.1: Pokud nejste spokojeni, co nejvíce Vám nevyhovuje?

V nepovinné otázce uvedlo shodně 9 respondentů, že nejsou spokojeni s celkovým množstvím financí
(32 %) a s dotacemi na činnost (32 %). V 11 % nejsou spokojeni s dotacemi na trenéry a v 7 %
s dotacemi na nájmy.
Tři respondenti uvedli jiný důvod nespokojenosti a to konkrétně:
1. např. už několik let žádáme o nástěnku před MÚ,
2. omezení účelu použití dotace,
3. lyžařský areál není dostatečně v zimním období připraven, a my nemůžeme dotaci čerpat na
jiná střediska, která navštěvujeme, abychom mohli trénovat.
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Otázka č. 7: Svou činnost realizujete:

Většina respondentů svou činnost realizuje v majetku města (84 %). Stejný počet (6 %) využívá
pronájem od kraje, apod. nebo vlastní majetek. Dva respondenti uvádí, že mají pronájem sjednán
s podnikatelským subjektem.

- 58 -

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025

Otázka č. 8: Vyhovuje Vám zázemí, ve kterém působíte?

V této otázce hodnotili respondenti svou spokojenost se zázemím pomocí pětistupňové škály. Až 81 %
je spokojeno se zázemím, ve kterém působí. Z toho rozhodně je spokojeno 20 % a spíše spokojeno 61
%. Spíše nespokojeno je 16 % respondentů a nikdo neoznačil variantu zásadní nespokojenosti.
V souvislosti s předcházející otázkou se dá usoudit, že městský majetek organizacím převážně
vyhovuje. Pokud by spokojenost měla být vyšší, bylo by potřeba realizovat některé z možností, které
respondenti označovali v následující otázce.
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Otázka č. 9: Pokud by se investovalo do objektu, kde působíte, co považujete za
nejdůležitější? (Vyberte max. 3 možnosti)

Nejvíce by respondenti potřebovali nakoupit pro svou činnost vybavení (61 /%). Druhou velkou
skupinou (39 %) je žádost o investice do sociálního zázemí. Na třetím místě s 31 % je požadavek
modernizovat interiér dané budovy kde respondenti působí.
Jinou možnost respondenti vyplnili v 9 případech (18 %), konkrétně by měli zájem o toto:
1.
2.
3.
4.
5.

nakoupit sportovní nářadí
osvětlení
renovace lyžařského areálu, který by bylo možno využít i v letním období
rozšíření kapacity, počtu místností
zastřešení tribuny a střídaček pro hráče
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6.
7.
8.
9.

zmodernizovat techniku
klimatizace a osvětlení
rozvody elektřiny a vody
zázemí pro diváky, rodiče

Otázka č. 10: Z jakých zdrojů je financována Vaše organizace? (Můžete vybrat více
možností)

V souvislosti s vícestupňovým financováním uvádí po součtu cca 63 % respondentů, že z celkového
ročního příjmu pro ně činí podpora města Kopřivnice do 50 %. Konkrétně pak 24 % uvádí celoroční
podíl financí ze strany města ve svých příjmech v rozmezí 0 až 10 %. Druhá velká skupina (16 %)
označila, že celoroční podíl podpory ze strany města pro ně znamená 81 až 91 % celkových příjmů za
rok. Pouze 8 % respondentů je za rok financováno ze strany města 91 až 100 procenty. Největší
podporu uvedly především příspěvkové a vzdělávací organizace. Zpravidla nižší podíl financování ze
strany města v porovnání s celkovými náklady uvádějí sportovní organizace. Z výsledku dále vyplývá,
že kulturní, volnočasové a osvětové organice, jsou na tom v průměru jen mírně lépe ti, kteří se
zabývají sportovní činností.
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Tato otázka zjišťovala, z jakých zdrojů jsou respondenti financováni. Jelikož v posledních třech letech
všichni dostali finance ze strany města, měla by se tako možnost objevit ve sta procentech. Avšak je
možné, že některé organizace pokračují ve své činnosti, aniž by opět žádali město o podporu. Pokud
bychom se přiklonili k této úvaze, jedná se o 8 respondentů. Jedním z nejvýznamnějších příjmů jsou
členské příspěvky, ty označilo 36 respondentů, i když status spolku či pobočného spolku uvádí 33
respondentů. Pokud k nim přičteme 4 odpovědi, které uvádí své členství ve sportovní asociaci je to
v souladu. Necelá polovina (22 odpovědí ze 49) uvádí financování ze strany sponzorů. Dvacet
organizací či osob doplňuje svůj rozpočet pořádáním akcí a jedenáct žádá o dotaci z ministerstva. O
něco méně respondentů žádá dotace z kraje.

Otázka č. 11: Žádáte o peníze i jinou organizaci než Město Kopřivnice?

Až 65 % z celkového počtu odpovědí uvádí, že peníze žádá i jinde než na radnici v Kopřivnici.
V souvislosti s předchozí otázkou by se na prvním místě mělo jednat o sponzory, poté ministerstva a
následně kraj.
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Otázka č. 11.1: Pokud ano, na co? (můžete vybrat více možností)

V předcházející otázce uvedlo 32 respondentů, že žádá o podporu i mimo město Kopřivnici, tuto
navazující a nepovinnou otázku vyplnilo 33 odpovídajících. V případě, že respondenti žádají o peníze
jiný subjekt, nejčastěji to je na činnost a členy, ve stejné míře i na pořádání soutěží. Ve 33 % žádají
o podporu na trenéry/cvičitele/lektory. V šesti případech se snaží respondenti získat prostředky na
nájmy a minimálně žádají na úhradu energií. To by se především mělo týkat příspěvkových a
vzdělávacích organizací, protože spolky a fyzické osoby mají zpravidla energie součástí nájmů.
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Otázka č. 12: Uvítali byste od radnice pořádání seminářů ke změnám v legislativě a
novinkách v oblasti sportu a kultuře?

Prostřednictvím posledních dvou otázek bylo zjišťováno, zda město Kopřivnice může žadatelům
o dotace pomoci i jinak než finančně. Otázka nabídla variantu pořádání seminářů ke změnám
v legislativě a novinkách v oblasti sportu a kultuře. 29 respondentů (59 %) by tuto aktivitu ze strany
radnice přivítalo. 31 % dotazovaných neví, zda by semináře uvítalo, a 10 % o ně zájem nemá, tyto dvě
varianty především označovaly příspěvkové organizace a fyzické osoby.
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Otázka č. 13: Myslíte si, že Vám radnice může pomoci při rozvoji či udržení stávající
činnosti i jinak než finančně?

Na konkrétní otázku, zda kopřivnická radnice může organizacím pomoci jinak než finančně, uvedlo
49 % variantu ano. 19x byla označena odpověď nevím a v šesti případech si dotazovaní myslí, že
nefinanční podpora jim nepomůže. Negativní variantu ne především uvádějí příspěvkové organizace
a fyzické osoby si v tomto případě myslí, že jim nefinanční pomoc pomůže. Téměř dvě třetiny
respondentů, kteří označili možnost nevím, jsou organizace věnující se sportovní činnosti. Všech 24
respondentů, kteří označili odpověď ano, následně vypsali oblasti, ve kterých předpokládají, že jim
může radnice pomoci. Z toho propagace je zmíněna v 11 případech (45 %). Dále mají respondenti
zájem o pomoc v oblasti reklamy a medializace.
Všechny vypsané varianty respondentů jsou uvedeny v následujícím přehledu:
1. aktivní zapojení do dění ve městě, propagace
2. méně lhostejnosti
3. metodicky, zastřešením větších aktivit svými zaměstnanci např. při sloučení více aktivit více
spolků pod jeden velký projekt apod.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

mít možnost prezentace a propagace
moct provádět výdělečnou činnost v majetku města
nefinanční materiální podporu
nemateriální podpora, záštita…
nevím, zda přímo radnice, avšak uvítali bychom např. bezplatný přístup do tělocvičny zimního
stadionu, kde každý týden v sobotu chodíme sportovat. Popř. pořádáme soutěž na hřišti VOŠ,
SOŠ a SOU Kopřivnice a možná by bylo vhodné, abychom se škole za toto nějak odvděčili,
tudíž nějaká podpora školy za zpřístupnění prostor pro nás.
odborná pomoc, dotace ministerstva
podpora v oblasti informovanosti, pomoc s propagací, zviditelněním spolku
pravidelnou údržbou discgolfového hřiště
pronájem prostor pro naši činnost
propagace (samostatně uvedena 3x)
propagace, větší zapojení do městských akcí jako dříve, pomoc s informací kde žádat peníze a
jak
propagace, zapojení do městských akcí
propagací, využitím na akcích města, výměnnou spoluprací s partnerskými městy
reklama, propagace
reklamou a propagací
rekonstrukce stávající budovy zázemí
rekonstrukcí lyžařského areálu
větším zájmem o náš spolek
více prostoru v médiích města
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PŘÍLOHA Č. 2
Výstupy z šetření společnosti AUGUR (2018): Využití volného času – sportovní zařízení
Z výsledků analýz vyplývá, že přibližně dvě třetiny respondentů navštívily v posledních dvou letech
krytý bazén (67,2 %) a cyklistické stezky v okolí města (65,4 %). Více než polovina dotázaných
navštívila Větřkovickou přehradu (51,9 %). Výsledky jsou podrobněji, včetně průměrného počtu
návštěv a poslední dva roky, zaznamenány v následujícím grafu.

Procentuální návsštěvnost [%]

Prováděl(a) jste v posledních dvou letech některé z následujících
volnočasových aktivit?
Rok 2018
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

67,2

65,4
51,9

46,3

45,3

36,7

35

32,8

24,7

16,9
7,4

6,9

Graf 2: Aktivní návštěva sportovních zařízení v posledních dvou letech.
(Zdroj: Průzkum veřejného mínění – město Kopřivnice 06/2018, AUGUR Consulting)
V následující tabulce uvádíme komparaci pěti nejvíce navštěvovaných (myšleno největším počtem
jedinců) sportovních zařízení v letech 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018. Z výsledků je patrné, že pětice
nejnavštěvovanějších sportovních zařízení se od roku 2010 nezměnila, pouze se změnilo pořadí
některých.
Tabulka 14: Komparace nejvíce navštěvovaných sportovních zařízení v letech 2010–2018.
Pět nejvíce navštěvovaných sportovních zařízení v letech 2010-2018
Rok 2010

Rok 2012

Rok 2014

Rok 2016

Rok 2018

Krytý bazén

Krytý bazén

Krytý bazén

Krytý bazén

Krytý bazén

Koupaliště

Koupaliště

Cyklistické stezky
v okolí města

Koupaliště

Větřkovická
přehrada

Větřkovická
přehrada

Koupaliště

Cyklistické stezky
v okolí města
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Zimní stadion

Cyklistické stezky
v okolí města

Větřkovická
přehrada

Větřkovická
přehrada

Koupaliště

Cyklistické stezky
v okolí města

Zimní stadion

Zimní stadion

Zimní stadion

Zimní stadion

Zdroj: AUGUR Consulting

Respondenti, kteří některé z výše zmíněných sportovních zařízení navštívili, mohli uvést, jak jsou
spokojeni s tímto zařízením, na škále od 1 = „velmi spokojen(a)“ do 5 = „velmi nespokojen(a)“1.
Z výsledků analýz vyplývá, že nejvíce jsou respondenti spokojeni s Lašskou naučnou stezkou (85,6 %)
a s běžkařskými trasami (84,0 %). Dále pak s cyklistickými stezkami v okolí města (79,6 %), s krytým
bazénem (76,4 %) a s tenisovým areálem (75,8 %). Naproti tomu vyšší míru nespokojenosti
respondenti vyjádřili s koupalištěm (37,8 %) a se Skateparkem (33,3 %). Podrobněji jsou výsledky
uvedeny v následujícím grafu č. 27.

Jak jste spokojen(a) s následujícími sportovními zařízeními?
Rok 2018
85,6%

Lašská naučná stezka

84,0%

Běžkařské trasy

79,6%

Cyklistické stezky v okolí města

8,0%

8,0%

10,7%

9,7%

Krytý bazén

76,4%

12,4%

Tenisový areál

75,8%

11,3%

Sportovní hala

67,5%

23,0%

Zimní stadion

66,7%

24,2%

Letní stadion

53,0%

Větřkovická přehrada

51,9%

Lyžařský areál

50,0%

Skatepark
Koupaliště

41,7%
32,3%

Spokojen
Průzkum veřejného mínění - město Kopřivnice 06/2018

5,4%

9,0%

11,2%
12,9%
9,5%
9,1%
19,0%

28,0%
16,8%
33,3%
25,0%

31,3%
16,7%
33,3%

29,9%

37,8%

Střed

Nespokojen
Graf: AUGUR Consulting

Graf 3: Míra spokojenosti se sportovními zařízeními.

1

Při analýze výsledků byla využita tzv. kategorizace položek pětibodové hodnoticí škály (1–5). Byly sloučeny
dvě krajní hodnoty 1 a 2 do varianty „spokojen(a)“, hodnota 3 znamenala variantu „střed“ a hodnoty 4 a 5 byly
sloučeny do varianty „nespokojen(a)“.
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Respondenti mohli uvést další sportoviště, která v posledních dvou letech navštívili. Z odpovědí bylo
nejčastěji zaznamenáno discgolfové hřiště, Vanaivan a workoutové hřiště.
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PŘÍLOHA Č. 3
Vývoj členských základen v oblasti sportu
I přes klesající fyzickou zdatnost populace nedochází k úbytku členů v rámci sportovních klubů
v Kopřivnici. Mírné přesuny lze pozorovat mezi jednotlivými sporty a kluby, což je do jisté míry
závislé na aktuální všeobecné popularitě daného sportu, na atraktivitě sportoviště a konečně na
osobnostech
a trenérech uvnitř klubu, kteří dokážou mládež pro daný sportu motivovat.
6000
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Počet členů 0-99…
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1000
0
2012

2013

2014
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Graf 4: Celkem evidovaných členů – vývoj.
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PŘÍLOHA Č. 4
Provozní příspěvek pro Správu sportovišť Kopřivnice
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PŘÍLOHA Č. 5
Priority investic do sportovních zařízení dle průzkumu AUGUR
Jak vyplývá z analýzy výsledků, nejvíce respondentů (24,0 %) by prioritně investovalo do koupaliště
a dále pak do zimního stadionu (15,7 %) a do letního stadionu (15,0 %). Podrobnější výsledky
dokumentuje následující tabulka.
Tabulka 15: Identifikace sportovních zařízení, do kterých by se mělo prioritně investovat. Rok 2018.
Do kterého z výše uvedených sportovních zařízení by město mělo
prioritně investovat? Případně který sport by mělo nejvíce podporovat?

Relativní četnosti
(%)

Koupaliště

24,0

Zimní stadion (hokej, bruslení)

15,7

Letní stadion (fotbal, atletika)

15,0

Školní sportovní haly (házená, florbal, basketbal)

10,5

Větřkovická přehrada

9,8

Tenisový areál

5,6

Cyklostezky, in-line

4,5

Kulturní dům (klimatizace)

3,1

Lyžařský areál

3,1

Jiné: dětská hřiště, krytý bazén, požární sport, stezky v lesích apod.

7,7
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