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ÚVODNÍ ČÁST
ÚVOD
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DOKUMENT U
Význam sportu pro společnost je spatřován zejména v jeho vlivu na zdraví, v pozitivních návycích získávaných
již od dětství a ve smysluplném trávení volného času obyvatel, což vede mimo jiné k prevenci alkoholismu,
drogové závislosti a jiných negativních sociálních jevů, jako je například společenská exkluze. Kromě těchto
aspektů je třeba dále upozornit na rozvojový a ekonomický potenciál sportu na lokální úrovni. Je tedy nezbytné
podporovat sport nejen finančně, ale i dalšími přístupy – rozvíjet kvalitu a využití infrastruktury, zvyšovat
povědomí o prospěšnosti sportovních aktivit, pořádat sportovní akce a programy, prostřednictvím kterých
se do sportu zapojí také ti, kteří nemají zažité návyky k pravidelnému sportování.
Míra pohybových aktivit má výrazný vliv také na délku lidského života. Funkce sportu je v tomto kontextu
nezastupitelná a vzhledem k měnícím se společenským podmínkám (např. sedavá zaměstnání) a jejich vlivu
na přirozené pohybové aktivity význam sportu dále roste. Sport je také efektivním prostředkem k posilování
vazeb mezi občany. Prostřednictvím sportu dochází k pravidelné interakci obyvatel, k jejich komunikaci i mimo
prostředí sportu, čímž jsou dále utužovány vzájemné vztahy. Na základě zkušeností z aktivního sportování
a respektování sportovních pravidel si lidé osvojují obecné principy férového jednání. Pomocí diváckého sportu
může být dále posilován pocit hrdosti či sounáležitosti se samotným městem.
České sportovní prostředí prošlo po roce 1989 dynamickým vývojem a centrální, byť ekonomicky náročný
systém podpory a rozvoje sportu s odborníky, zdravotním i vědecko-metodickým servisem1 se rozpadl.
Sportovní výsledky v druhé polovině devadesátých let a po roce 2000 zastínily problémy českého sportu
(nedostatek financí, absence legislativy, institucionální zabezpečení, nekoncepčnost). Celkové podceňování
významu sportu a jiné priority státní politiky vedly k redukci podpory sportu z veřejných zdrojů. Důsledkem byl
pokles pohybových aktivit populace s negativními zdravotními důsledky. Vzhledem k současnému fenoménu
stárnutí populace, který se výrazně dotýká také Havířova, bude udržení pohybových aktivit obyvatel jedním
ze základních předpokladů, jak předcházet problémům spojeným se stárnutím.
Potřeba strategického přístupu měst k podpoře a rozvoji sportu souvisí s dlouhodobým vývojem, kdy se těžiště
rozvoje sportu přesunulo na úroveň samospráv a sport se stal plnohodnotnou součástí lokálních politik
se všemi pozitivními i negativními důsledky. 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 –
především pro mládež, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu,
rekonstrukci, udržování a provozování sportovních zařízení a jejich poskytování pro sportovní činnost občanů.
Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční
podporu sportu ze svého rozpočtu. Zákon v § 6a, odst. 2 definuje plán rozvoje sportu v obci, který má
obsahovat zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je dle
zákona také určení finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Plán rozvoje sportu města Havířova navazuje na Koncepci tělovýchovy a sportu města Havířova do roku 2020
a na již vybudovaný systém podpory sportu z rozpočtu města. Současně plán respektuje aktuální požadavky
a doporučení vycházející jak ze zákona a strategických dokumentů, tak z přirozené působnosti a tradice města.
Analytická část je tak založena na analýze lokálních podmínek, zejména sportovní vybavenosti, analýze potřeb
obyvatel a sportovního hnutí či financování sportu z rozpočtu města. Plán zároveň reflektuje další strategické
dokumenty města Havířova, které se dotýkají řešené oblasti sportu.
Cílem Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025 (dále jen Plán rozvoje sportu) je navázat na již
realizovanou podporu sportu z rozpočtu města a v kontextu společenských trendů a potřeb sportovního hnutí
či veřejnosti rozvíjet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, bez rozdílu talentu, pohlaví, věku,
původu, vyznání nebo sociálního statusu. Hlavními principy rozvoje sportu bude zejména jeho pestrost,
dostupnost a otevřenost. Dokument bude sloužit vedení města a dalším aktérům jako soubor podkladů
pro střednědobé i strategické rozhodování a při investičních záměrech souvisejících se sportovní vybaveností.
Rozvojem sportu je tedy v rámci dokumentu chápáno široké spektrum aktivit – od úlohy diváckého sportu,
přes organizovaný sport mládeže a dospělých, až po neformální pohybové aktivity obyvatel města, spádové
oblasti či návštěvníků Havířova. Plán rozvoje sportu rovněž akcentuje přesah sportu do dalších oblastí, jako
je například zdravotní problematika, oblasti vzdělávání, dopravy, sociální soudržnosti nebo cestovního ruchu.
1

Např. sportovní střediska, sportovní školy a třídy, podpora základní a rekreační tělovýchovy, armádní sport, atd.
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POSTUP PRACÍ
Shromáždění všech potřebných podkladů pro tvorbu Plánu rozvoje sportu města Havířova a zpracování dílčích
analýz provedli členové řešitelského týmu, kromě výsledků dotazníkového šetření, které byly předloženy
externím subjektem – dodavatelskou firmou IPSOS s.r.o. Návrhovou část Plánu rozvoje sportu a výslednou
podobu celého dokumentu zpracoval Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.
Pro tvorbu Plánu rozvoje sportu byla využita vlastní data dotčených odborů Magistrátu města Havířova, jeho
příspěvkových organizací, vlastní šetření členů řešitelského týmu, informace ze zdrojů Českého statistického
úřadu a data z realizovaného dotazníkového šetření. Využita byla rovněž data publikovaná ve veřejně
dostupných odborných publikacích a oficiálních internetových stránkách příslušných institucí. Informace
související se sportovními zařízeními byly získány jak vlastním šetřením řešitelského týmu v terénu,
tak od provozovatelů, sportovních subjektů a volnočasových organizací na území Havířova.
Popis k jednotlivým šetřením realizovaným řešitelským týmem i šetřením v rámci zakázky, přehled výsledků
a hlavních poznatků výsledků uvádějí příslušné části tohoto materiálu. Závěry analýz jednotlivých oblastí
včetně posouzení vzájemných vazeb mezi nimi byly podkladem pro formulování silných a slabých stránek
oblasti sportu za použití SWOT analýzy. Ta představovala hlavní východisko pro formulaci vize, strategických
oblastí, priorit, opatření a aktivit Plánu rozvoje sportu města Havířova.

VÝBĚR SUBJEKTU PRO ANALÝZU S PORTOV NÍ ÚČASTI OBYVA TEL
V rámci projektu byla pro realizaci dotazníkového šetření a zpracování souvisejících analýz vybrána v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu odborná firma, která zajistila dotazníkové šetření se zaměřením na průzkum
účasti obyvatel Havířova ve sportu a jejich názory na podmínky pro sportovní aktivity ve městě Havířově,
přičemž byl stanoven minimální rozsah provedení dotazníkového šetření na 700 dotazníků s následujícím
způsobem sběru:
• fyzicky v „terénu“ (minimálně 200 dotazníků),
• webové stránky statutárního města Havířova,
• sportovní zařízení statutárního města Havířova, příspěvkové organizace, školy a volnočasová střediska.
Hlavním cílem šetření bylo zmapování postojů obyvatel města ke sportovním aktivitám. Dalším z cílů bylo zjistit,
ve kterých oblastech vyžadují občané lepší podmínky, které by vedly ke stimulaci jejich zájmu o pohybové
aktivity. V termínu od 3.12.2018 do 11.1.2019 probíhalo samotné dotazníkové šetření. Celkem dotazník
vyplnilo 1 622 respondentů, z toho fyzicky v terénu 311 a dobrovolně prostřednictvím webových stránek 1 311.
Za účelem zajištění návratnosti dotazníků byly osloveny a požádány o součinnost všechny školy na území města
a havířovské sportovní subjekty. O probíhajícím dotazníkovém šetření byly uveřejněny informace na webových
stránkách města, v Radničních listech 1/2019 a v reportáži TV Polar.
Zpracovatel následně na základě vyhodnocených dotazníků vyhotovil závěrečnou zprávu, která obsahuje
výstupní analýzy, shrnutí poznatků z dotazníkového šetření, návrhy a doporučení, včetně specifikování cílů
pro budoucí podporu a rozvoj sportu v Havířově. Jednotlivé etapy zpracovaného materiálu byly předloženy
k diskuzi členům pracovní skupiny, kteří ji připomínkovali. Výstupy dotazníkového šetření tak byly jedním
z hlavních podkladů pro formulaci Plánu rozvoje sportu a jsou nedílnou přílohou tohoto dokumentu.

OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY SPORTU
TERMÍN SPORT
Pro potřeby dílčích analýz bylo třeba vymezit, co vše bude v rámci tohoto dokumentu zahrnovat pojem sport.
K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy (Sports Council, 1993, s. 2), kterou využívá pro výzkumné
účely také Evropská unie. Sport tak je chápán v rámci Plánu rozvoje sportu jako „veškeré formy tělesné aktivity,
které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice
a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.

ROLE SPORTU VE S POLE ČNOSTI
Cílem této části je vymezit, jaké jsou důvody pro veřejnou podporu sportu nad rámec platné legislativy a jaký
je jeho přesah do dalších oblastí, které souvisejí s činností města jako samosprávného subjektu. Za hlavní
opodstatnění veřejné podpory sportu je dle ekonomických teorií považována sociální spravedlnost
a efektivnost, vyplývající z tržních selhání, neboť trh nereflektuje veškeré společenské přínosy sportu.
(V českém prostředí bývá častěji užíván termín veřejné prospěšnosti, viz zákon o podpoře sportu). Naopak
omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti
řízení nebo realizace osobních či politických zájmů. Právě výše uvedené aspekty veřejné podpory sportu posilují
opodstatnění pro strategické přístupy k rozvoji a podpoře sportu, Plán rozvoje sportu by tak měl být hlavním
nástrojem, kterým samosprávy budou sport rozvíjet v rámci společenské spravedlnosti a efektivnosti.
6
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Zdravotní hledisko
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory sportu. Sedavý životní styl je rizikovým
faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob. Navíc existuje spojitost mezi
pohybovou aktivitou a délkou života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali vést aktivnější život,
deklarují, že se cítí lépe a těší se vyšší kvalitě života. Pohybová aktivita je spojena také s psychologickými přínosy
– sport zlepšuje kontrolu nad příznaky úzkosti a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření,
budování sebevědomí, sociální interakci a integraci. WHO rovněž uvádí, že sportující lidé snáze adaptují zdravé
životní návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci.
Sociální inkluze a exkluze
Sociální inkluze ve sportu je často spojena s otázkami samotného opodstatnění veřejné podpory sportu,
přičemž sport je v takovém případě chápán jako meritní (veřejně prospěšný) statek. Inkluzivní účinky sportu
jsou však mnohdy zpochybňovány, neboť většinou chybí nástroje k monitorování a hodnocení takových efektů.
Problematika sociální exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény:
• s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu,
• s lokalitami s nízkou sportovní vybaveností.
Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje nejlépe fenomén sportu pro všechny,
zaměřený na rovné příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení odpovídající poptávce a potřebám
obyvatel. V souvislosti s tímto významem sociální inkluze bývá často uváděn sport jako nástroj začleňování
handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných osob.
Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch
Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje města. Potenciál sportu souvisí v tomto případě zejména
s realizací atraktivní infrastruktury, s využitím specifického podnebí, krajinného rázu, s pořádáním soustředění
nebo sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu. Prostřednictvím sportovních akcí se zvyšuje
povědomí o městu u návštěvníků, vysoká účast přináší městu další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti
obyvatel. Sport lze dále využít k iniciování různých forem partnerství mezi obcemi a napříč sektory.
V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím sportu stát
místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha případech mají potenciál stát se také
nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy, kdy lidé využívají přirozených přírodních
podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality právě pro potřeby sportu a volnočasových aktivit.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Tato část definuje ukotvení sportu na samosprávné úrovni v platné legislativní úpravě. Roli obcí explicitně
formuluje zákon o podpoře sportu, v platném znění. Zákon vymezuje postavení sportu jako veřejně prospěšné
činnosti a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně:
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují
je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění. § 6 pak definuje jeho obsah:
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné
k naplnění plánu.
Z hlediska poskytování dotací a provozování sportovních zařízení jsou zásadní legislativní úpravou zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění. K dalším relevantním normám patří zejména:
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.
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SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Cílem následující části je uvést přehled strategických dokumentů, které se dotýkají řešené oblasti a mají tak vliv
na Plán rozvoje sportu. Jednotlivé části postupně prezentují strategické dokumenty na úrovni Evropské unie,
státu, kraje, a pozornost je věnována zejména dalším strategickým dokumentům města, které mají
nejvýraznější vliv na formulaci návrhové části Plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018–2025.

SPORT A EVROPSKÁ UNI E
BÍLÁ KNIHA O SPORTU
Bílá kniha o sportu je jedním z hlavních příspěvků Evropské komise k problematice sportu a jeho úloze
v každodenním životě občanů Evropské unie (EU). V Bílé knize o sportu byl uznán vliv sportu na jiné politiky EU
a byly pojmenovány potřeby a specifika sportu. Jejím prostřednictvím byla otevřena budoucí perspektiva
sportu na úrovni EU, přičemž respektuje zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných
záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.
Cílem Knihy bylo zhodnotit roli sportu v EU, popsat problémy a navrhnout jejich řešení, poskytnout výhled do
budoucna v této problematice. Bílá kniha o sportu umožnila zakotvit sport do evropské politiky, přičemž
vychází z předpokladu, že sport, jakožto společenský a ekonomický jev, přispívá k naplňování strategických cílů
solidarity a prosperity EU a ztělesňuje ideu míru, tolerance, vzájemného porozumění a vzdělávání v souladu
s evropským ideálem. Bílá kniha definovala tři stěžejní témata:
• společenská role sportu = co sport znamená jakožto společenský fenomén,
• hospodářský rozměr sportu = přispívání sportu k růstu a tvorbě pracovních míst EU,
• organizace sportu = úloha veřejných, soukromých, hospodářských a sportovních organizací a orgánů
v rámci správy sportu.
POKYNY EU
Evropská unie později vydala dokument Physical Activity Guidelines (dále jen Pokyny EU), který, mimo jiné,
vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu. Záměrem sportovní politiky by mělo být dle tohoto dokumentu
zapojení do sportovních aktivit u všech obyvatel. Předpokladem je efektivní provoz sportovišť s eliminováním
bariér vstupu, financování jejich výstavby, rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně
přístupných ploch pro neformální aktivity. Za tímto účelem by měly být určeny potřebné zdroje a definováni
klíčoví aktéři rozvoje sportu.
EU vymezuje opatření, která mají obce a města provádět k zajištění výše definovaných cílů:
• vypracovat soupis sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat, eventuálně
společně se sportovními organizacemi,
• zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit
(infrastruktura a veřejná doprava),
• zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost pohlaví a na rovné
příležitosti pro každého,
• podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, například
specifických sportovních akcí a různých alternativ k organizovanému sportu,
• organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků k pravidelné
pohybové aktivitě,
• pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených na podporu pohybové
aktivity a účasti ve sportu obyvatel se sedavým způsobem života,
• rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat podporu,
poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity, se zaměřením na podporu pohybové aktivity
a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.

SPORTOVNÍ STRATEGIE ČR
SPORT 2025
Sport 2025 je strategickým dokumentem schváleným vládou v červnu 2016. Koncepce prezentuje „směry
rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění“. 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“. Koncepce dále definuje horizontální priority, které
by „měly být zohledněny mimo jiné při tvorbě strategických záměrů samospráv“.
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Jedná se o následující priority:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,
zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,
snižovat ekonomickou spoluúčast rodin,
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 dále strategické oblasti, v jejichž kontextu jsou definovány strategické cíle:
Oblast 1 Rozvoj sportu pro všechny
• Podporovat rozvoj sportovních klubů a jednot
• Posilovat roli regionálních a místních sportovních center
• Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu
• Podporovat masové propagačně-motivační akce
• Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže
• Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, zejména na lokální úrovni
Oblast 2 Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců
• Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí
• Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace
• Podporovat výkonnostní sport dospělých
Oblast 3 Rozvoj školního a univerzitního sportu
• Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních SK
• Inovovat systém školních sportovních soutěží
• Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty
• Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům
Oblast 4 Odbornost ve sportu
• Vybudovat sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe
• Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu
• Posílit odborné vedení dětí
Oblast 5 Obnova a budování sportovních zařízení
• Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ
• Obnovovat a rozvíjet školní sport. infrastruktury
• Rozvíjet univerzitní sportovní areály
• Vybudovat strategickou infrastrukturu pro státní reprezentaci a RTC pro přípravu mládeže
• Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů
Oblast 6 Sport handicapovaných
• Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
• Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci
Oblast 7 Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR
• Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech
• Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními svazy
• Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů
• Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR
• Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež
• Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry
• Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů
• Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců
Oblast 8 Komerční sport
• Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události
• Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti
9
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STRATEGICKÉ DOKUMENT Y NA KRA JSKÉ ÚROVNI
PLÁN ROZVOJE SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2019–2025
Plán definuje základní pilíře rozvoje sportu:
• Sport je trvalou a nenahraditelnou součástí života občanů kraje
• Sport je významným prostředkem pro naplňování zdravého životního stylu a všestranného formování člověka
• Sport prokazatelně přispívá k prevenci negativních jevů ve společnosti a ke smysluplnému naplňování
volného času občanů kraje, zejména dětí a mládeže
• Sport v kraji, jeho úspěchy a pozitivní příklady dobré praxe zvyšují motivaci mladých sportovců,
zvyšují hrdost a sounáležitost občanů s krajem
• 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
Mezi podporované oblasti jsou zařazeny následující oblasti rozvoje sportu:
• 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
Mezi formami podpory jsou zařazeny investiční a neinvestiční dotace, udělení záštity nad aktivitami plánu,
poskytnutí a zveřejnění loga kraje v souvislosti s aktivitami plánu, přímá prezentace kraje při realizaci aktivit
plánu, poskytnutí cen, propagačních materiálů, osobní aktivita členů vedení kraje při podpoře aktivit plánu.
Celkový objem finančních prostředků alokovaných na podporu sportu z rozpočtu MSK se v posledních letech
zvyšoval z 50 mil. Kč (2015) až na necelých 155 milionů v roce 2018. V dalších letech by měl objem prostředků
zůstat na stejné hladině, což představuje 2 % z příjmů kraje.

STRATEGICKÉ DOKUMENT Y MĚSTA A SPORT
Oblast sportu je úzce spojena s různými činnostmi veřejné správy, sport bývá stále častěji využíván také jako
nástroj dalších cílů samospráv, které se sportem primárně nesouvisejí. Sport je tedy součástí obsahu většiny
dalších strategických dokumentů Havířova, které jsou předmětem této části. Formulace priorit a doporučení
v návrhové části Plánu rozvoje sportu by pak měla být v souladu také s těmito dokumenty, zejména
s formulovanými návrhy, které se týkají rozvoje sportu.
STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA HAVÍŘOVA 2012–2020
Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020 (SURM) je základním koncepčním dokumentem,
který řeší hlavní body územního rozvoje města v horizontu let 2012–2020, vytyčuje základní směry budoucího
vývoje města a umožňuje Havířovu identifikaci hlavního potenciálu rozvoje ve střednědobém období.
Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2020 si město Havířov stanovilo tento globální cíl:
Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města ideálního pro život, vzdělávání, kulturu a sport,
pro rozvoj osobnosti a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci.
Dlouhodobý rozvoj města se dle SURM opírá o pět základních pilířů:
• Sociální a lidský kapitál úzce spojený s podporou vzdělávání, cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami.
• Konkurenceschopnost města Havířova v ostravské aglomeraci s využitím podpory ekonomiky
a podnikatelské infrastruktury.
• Funkční dopravní a technickou infrastrukturu.
• Udržitelné, zachovalé a šetrné životní prostředí s odkazem na trvale udržitelný rozvoj.
• Kvalitní sociální základnu pro poskytování sociální péče a eliminaci negativních sociálních jevů a podporu
zdravotnických služeb ve městě.
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SURM dále definuje následující klíčové oblasti (KO):
KO1 Vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity
KO2 Ekonomika města
KO3 Doprava a technická infrastruktura
KO4 Životní prostředí
KO5 Sociální jevy a zdravotnické služby
V rámci klíčových oblastí jsou pro oblast sportu uvedeny následující cíle opatření a aktivity:
KO1 Vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity
Podpora a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních činností
Cíle opatření: Vytvořit kvalitní zázemí pro sport.
Podporovat spolupráci sportovních oddílů na území města.
Rozšířit nabídku sportovních akcí pro obyvatele i návštěvníky města.
Aktivity:
•
•
•
•
•
•

Výstavba moderní multifunkční sportovní haly
Výstavba krytého aquaparku
Vybudování moderního skateparku pro mládež
Podpora organizací pořádajících sportovní akce
Zefektivnění financování sportovních činností na území města
Využívání školních hřišť a tělocvičen

Rozvoj podmínek pro trávení volného času
Cíle opatření: Vytvořit dostatečné podmínky pro trávení volného času, sport a rekreaci občanů a návštěvníků.
Rozšířit nabídku možností trávení volného času ve městě a v příměstské krajině.
Aktivity:
•
•
•
•

Vybudování volnočasového areálu
Vybudování bezpečné rekreační zóny pro volný čas v areálu lesoparku Stromovka
Podpora rozvoje nových dětských hřišť s ohledem na rozvoj zástavby
Podpora zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit (Asterix, Akademie III. věku, školní kluby)

KO3 Doprava a technická infrastruktura
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Cíle opatření: Snížit negativní dopady silniční dopravy na život. Odvést tranzitní dopravu mimo centrum.
Zvýšit bezpečnost silničního provozu.
Zvýšit využívání jízdního kola pro místní dopravu.
Zvýšit bezpečnost pohybu chodců a cyklistů.
Aktivity:
• Vybudování obchvatu města, prodloužení Petřvaldské (tzv. druhé napojení Šumbarku
na městské centrum), rozšíření ulic u Stromovky, Mánesovy a Studentské, prodloužení
Dlouhé třídy a druhé dopravní napojení na Frýdek-Místek.
• Rozvoj místních komunikací v návrhových plochách pro bydlení a občanskou vybavenost.
• Výstavba a rozvoj cyklostezek a cyklotras ve městě a jejich napojení na blízké okolí.
• Výstavba lehké kolejové dopravy Ostrava – Havířov.
• Výstavba dětského dopravního hřiště.
• Podpora bezpečnostních prvků na hlavních komunikačních trasách ve městě.
• Aktualizace koncepce rozvoje dopravní infrastruktury.
• Bezbariérovost pěších stezek a chodníků.
• Zvýšení bezpečnosti při vjezdu do města.
• Rekonstrukce místního osvětlení u přechodů pro chodce.
Plnohodnotnou aktualizací platného stávajícího dokumentu Strategie udržitelného rozvoje města Havířova
2012-2020 bude dokument „Vize města 2020+“. „Vize města 2020+“ bude jedním ze základních koncepčních
dokumentů, který pomocí vizí, cílů a opatření stanoví budoucí směřování města do roku 2028. Důraz bude
kladen na provázanost s ostatními programovými a strategickými dokumenty a územně plánovací
dokumentací. Dokument bude zpracován se zohledněním principů vyváženosti udržitelného rozvoje území.
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KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ NA OBDOBÍ 2017–2020
Cíle Koncepce prevence kriminality byly konkretizovány do řady plánovaných aktivit a došlo také k vyhodnocení
stanovených priorit prevence kriminality statutárního města Havířova v letech 2012 – 2017, kde se sportovní
oblasti dotýkala Priorita 7 – Prioritně budou podporovány projekty/činnosti sociální prevence pro cílovou
skupinu děti a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy nebo již s kriminální minulostí, dětské
oběti trestných činů, s cílem odstranit nebo snížit kriminálně rizikové chování a jednání v cílových skupinách děti a mladí dospělí, rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování u jejich členů), dětské oběti trestných činů.
K této prioritě byla definována následující opatření:
• Rekonstrukce již stávajících sportovišť a výstavba nových
• Podpora obnovy veřejných sportovišť, rekreačních ploch a veřejného užívání školních sportovišť
KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ V HAVÍŘOVĚ NA LÉTA 2014-2021
Koncepce rozvoje školství byla schválena zastupitelstvem. V oblasti sportu vymezuje následující cíle:
V oblasti technického stavu budov a školních hřišť:
• Provádět rekonstrukce školních hřišť v souvislosti s podporou sportovních aktivit a prevencí sociálně
patologických jevů a prostřednictvím SSRZ nadále zabezpečovat jejich provoz a údržbu.
V oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže:
• Podporovat spolupráci mezi neziskovými organizacemi, školami a ASTERIXem v oblasti výchovy
a společných mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
• Finančně se podílet a podporovat ozdravné pobyty dětí a mládeže především v období smogových situací.
• Umožnit využití dětského dopravního hřiště rodičovskou veřejností odpoledne, případně o víkendech.
• Spolupodílet se na zajišťování soutěží a aktivit na dětském dopravním hřišti, koordinovat spolupráci
správce s městskou policií a komisí BESIP, postupně vybavit vnitřní výukové prostory moderními
pomůckami.
• Udržovat v celodenním provozu stávající hřiště a případně vybudovat nová otevřená dětská hřiště
v částech města, které se rozvíjejí.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů:
• Podporovat prevenci sociálně patologických jevů, potlačování projevů rasismu, xenofobie a šikany
různými programy zaměřenými na tato témata.
• Pokračovat ve finanční podpoře aktivit, které jsou školami pořádány jako sportovní, vědomostní a jiné
soutěže a akce pro děti a žáky.
• Podporovat spolupráci mezi školami a aktéry působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
• Vytvářet dále podmínky pro rozvoj aktivit příspěvkové organizace ASTERIX – středisko volného času.
V oblasti středního, vyššího odborného, vysokého a základního uměleckého školství v Havířově:
• Podporovat spolupráci všech školských institucí ve městě.
• Podílet se na finanční podpoře tradičních sportovních a kulturních akcí.
V oblasti vzdělávání:
• Napomáhat rozvoji pohybových dovedností dětí a žáků, pokračovat v projektech jako je „Pohybem
ke zdraví“ a „Míčové hry“.
V oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže:
• Udržovat v celodenním provozu stávající hřiště a případně vybudovat nová otevřená dětská hřiště
v částech města, která se rozvíjejí.
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KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MĚSTA HAVÍŘOVA
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v oblasti cyklistické dopravy vychází z Generelu cyklistické dopravy,
který byl zpracován v červnu roku 2004. V roce 2015 byly aktualizovány mapy cyklistických tras. Na základě
generelu byly definovány následující hlavní cíle:
Jako rekreační cíle na území města a v okolí vymezit:
• plochy parků, lesoparků a lesů,
• koupaliště, bazén,
• plochy hřišť a sportovišť,
• údolí Lučiny,
• přehrady,
• Beskydy.
Mezi ostatní cíle cyklistické dopravy na území města a v okolí se dle dokumentu řadí:
• plochy průmyslových areálů (dojížďka do zaměstnání) se specifiky dolů a Nové huti v Ostravě (dnes Liberty),
• školská zařízení, domy dětí a mládeže,
• úřady a instituce (největší cíle Magistrát města, pošta, banky),
• nemocnice,
• obchody (zejména supermarkety),
• památky (pro cykloturisty zejména mimoměstské),
• nádraží ČD, příp. ČSAD (kombinovaná doprava).
Generel definuje trasy označené jako A–R jako trasy městské s funkcí převážně dopravní a trasy KČT označené
čísly s funkcí převážně rekreační (turistickou). Ve skutečnosti se budou obě funkce vzájemně prolínat.
Trasy turistické:
Základním předpokladem je, že stávající dálková trasa KČT č. 56 bude v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické
dopravy MSK přemístěna do údolní nivy řeky Olše. V její stopě však zůstane nadále vedena místní nebo
regionální trasa (pracovní číslo 6099 úsek Šumbark – Dolní Datyně, v úseku Podlesí – Pacalůvka její funkci
převezme trasa 502, průběh podél Těrlické přehrady se doporučuje nahradit prodloužením trasy 6097
od Karviné). Dále se předpokládá, že ve směru jihozápad – východ bude vedena regionální trasa 502 (součást
trasy Jihlava – Český Těšín, v úseku Lučina – Horní Bludovice nahradí stávající trasu 6099) a ve směru západ –
Město trasa Polanecká spojka značená pracovně jako 563, která by měla nahradit průběh stávající místní trasy
č. 6064 západně od Havířova. Místní trasa 6098 propojující Šumbark a Životice přes Prostřední Suchou bude
zachována, dojde pouze ke změně části její trasy. Mezi základní (městské) trasy patří trasa A, D, CH, J, M, P, R,
ostatní trasy jsou navrženy jako doplňkové.
Návrh variantních řešení odlišně od Generelu cyklistické dopravy města Havířova
Jelikož se neprokázala za krátkou dobu od zpracování generelu (s výjimkou změn vyvolaných projektovými
pracemi výše zmíněnými, které jsou respektovány) nutnost úprav, nejsou navrženy zásadní nové varianty
řešení cyklistické dopravy. V rámci konečného návrhu byly pouze upraveny v grafické části ty trasy, které
by ve výhledu kolidovaly s dopravními stavbami (tj. generel funkčně využívá stávajících komunikací, KRDI pak již
odpovídá cílovému stavu). Dále byly upraveny průběhy tras v místech navržených okružních křižovatek.
Do KRDI byla upravena poloha vedení tras Havířov – Žermanická přehrada a Havířov – Těrlická přehrada tak,
že původní trasy vedené v původní stopě byly zrušeny podle projektové dokumentace.
Návrh využití cyklistických tras pro jiné aktivity
V rámci Generelu cyklistické dopravy města Havířova byly specifikovány trasy, které jsou vhodné pro společný
pohyb s chodci. Vzhledem k různým rychlostem těchto druhů dopravy je společný nerozdělený prostor
navrhován především v extravilánu anebo tam, kde je předpoklad nízkých intenzit chodců a/nebo cyklistů.
V současné době se rozmáhá in-line bruslení. Je zřejmé, že využití cyklistických stezek jako takových je pro tento
typ aktivit (podmínečně) vhodné, ne však za všech podmínek. Vzhledem k poměrně velkému šířkovému záboru
jedoucího bruslaře je možné využívat pouze ty stezky, které jsou šířkově dostatečně dimenzovány. Rovněž
z pohledu bezpečnosti provozu je vhodný pro bruslaře kvalitní živičný povrch (neměly by být využívány stezky
s povrchem ze zámkové dlažby nebo s jinou povrchovou úpravou). Dále opět s ohledem na bezpečnost
silničního provozu je nevhodné společné využívání stezek v jiném než přibližně rovinném podélném sklonu
(bruslaři při jízdě z kopce mohou snadno spadnout, na což cyklista není schopen adekvátně zareagovat).
Cyklistické trasy je možné rovněž spojit (především v extravilánových úsecích) s hipostezkami – nutný je opět
dostatečně široký prostor, zajištění úklidu exkrementů a především nezpevněný povrch – živičný kryt není
pro jízdu na koních vhodný. Zejména v lesích nelze očekávat dělení na jednotlivé druhy dopravy,
předpokládané intenzity si nevyžadují separaci.

13

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA HAVÍŘOVA 2018–2025

ÚZEMNÍ PLÁN A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
Územní plán Havířov
Urbanistická koncepce navržená územním plánem vychází ze stávající funkce města, tj. dominantní funkce
obytné, doplňující funkce obslužné, rekreační a výrobní. Z hlediska rozvoje města je hlavní prioritou udržení
stabilního počtu obyvatel, zachování atraktivity území a respektování významu a urbanistického vývoje
jednotlivých katastrálních území. Nezbytná je tedy dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu,
související možnost rozvoje ploch pro sportovní i relaxační aktivity a rozvoj občanského vybavení.
Urbanistická koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025),
která byla stanovena na základě komplexního zhodnocení podmínek řešeného území. V rámci územního plánu
jsou mimo jiné respektovány potřeby stabilizace a dalšího rozvoje ploch pro každodenní a víkendovou rekreaci
a relaxaci občanů, a to především v plochách občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení,
v plochách veřejných prostranství – zeleně veřejné a plochách lesních – rekreačních.
V ostatních vymezených plochách souvisejících s bydlením a občanskou vybaveností jsou rovněž stanoveny
podmínky využití území, které umožnují rozvoj sportovních a relaxačních aktivit. V rámci urbanistické
kompozice, tj. prostorového uspořádání, je ovšem nutné dbát na estetické utváření a kompoziční uspořádání
prostorů, ploch, přírodních i stavebních prvků s ohledem na stávající hodnoty území.
Územně analytické podklady OPR Havířov (ÚAP Havířov)
Poslední aktualizace Územně analytických podkladů byla zpracována s aktuálností projektu k 28.11.2016
(4. úplná aktualizace). V současné době je prováděna průběžná aktualizace sledovaných jevů v území.
Možnosti území v oblasti sportovních a relaxačních aktivit jsou v rámci sledovaných jevů z územního hlediska
monitorovány hned v několika jevech, a to především:
•
•
•
•
•

plochy s rozdílným způsobem využití
zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
zařízení občanského vybavení
veřejná prostranství
cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky

V rámci rozboru udržitelného rozvoje území je upozorněno na silnou vazbu Havířova na okolní města,
a to především Ostravu, Orlovou a Karvinou. Díky silné suburbanizaci území došlo k potření hranic mezi
jednotlivými městy a obcemi (Havířov-Šenov-Ostrava, Havířov-Petřvald-Orlová, Havířov-Těrlicko-Albrechtice,
Havířov-Horní Suchá, Havířov-Horní Bludovice) a to má významný vliv mimo jiné i na využití sportovního
a rekreačního potenciálu území.
Občané jednotlivých měst využívají kvalitní dopravní dostupnosti a kapacitních a vyhovujících kvalitativních
možností jednotlivých sportovních zařízení bez ohledu na jejich umístění v konkrétním městě. Z výše
uvedeného vyplývá, že posouzení tohoto území v oblasti sportovních aktivit a možností relaxace obyvatel
Havířova nelze posuzovat samostatně, ale v přímé vazbě na možnosti hraničních oblastí sousedních měst
a obcí, které jsou dobře dopravně dostupné.
KONCEPCE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU MĚSTA HAVÍŘOVA DO ROKU 2020
Cíle a záměry města Havířova
Hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší podmínky pro rekreační sport a zkvalitňovat tak život
ve městě Havířově včetně jeho okrajových částí, podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou
sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež a motivovat tak všechny občany města Havířova
ke sportovnímu vyžití. Město bude nadále podporovat i vrcholový a výkonnostní sport, zejména mládežnický,
včetně systému kvalifikovaného výběru a další výchovy talentovaných sportovců. Zajistí provázanost
na projekty se sportovním zaměřením v rámci prevence kriminality. Pro dosažení stanovených cílů je zapotřebí
vytvořit jednotnou a vzájemně provázanou strukturu mezi oblastmi masového sportu, mládežnického sportu
(tj. sportu na ZŠ, SŠ) a vrcholového sportu. Nadále bude pokračovat ve zpřístupnění tělocvičen i školních hřišť
u základních škol v odpoledních hodinách a o víkendech pro sportovní aktivity občanů města.
Cíle a záměry ve výstavbě sportovních zařízení – investice
Stavby pro organizovanou tělovýchovu
Prioritní podporu přitom budou mít sportovní odvětví olympijských sportů s tradiční vazbou na havířovské
podmínky a sportovní odvětví s velkou členskou základnou, zejména mládežnickou.
Stavby pro školní tělovýchovu
Pokračovat ve výstavbě, rekonstrukcích a opravách školních sportovišť a jejich sociálních zázemí, a to při ZŠ
Školní a ZŠ Mládežnická.
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Finanční podpora v oblasti tělovýchovy a sportu – neinvestiční dotace
Město Havířov chce postupnými kroky ze svého rozpočtu uvolnit každoročně maximální možnou částku
na neinvestiční dotace do oblasti tělovýchovy a sportu. Pro tento účel má ve svém rozpočtu
vyčleněnou položku sloužící k částečnému pokrytí finančních požadavků neziskových organizací. Dotace jsou
poskytovány tělovýchovným jednotám nebo sportovním klubům, které mají charakter občanského sdružení
nebo právnické osoby a sídlí či vyvíjejí činnost na území města Havířova. Prostředky na sportovní činnost jsou
směřovány na krytí nákladů k zajištění jejich pravidelné sportovní a tělovýchovné celoroční činnosti, na nájmy
za využití sportovních objektů a tělocvičen.
Na základě žádostí komise doporučuje výši dotací. Tyto návrhy jsou následně předloženy k projednání
a schválení radě a zastupitelstvu.
Sportovní komise se při návrhu výše dotací řídí především těmito kritérii:
•
•
•
•
•
•
•
•

výší členské základny; z toho počtem členů mládežnických kategorií,
aktivní účastí v soutěžích družstev nebo soutěžích jednotlivců,
finanční náročností,
významností celostátních a mezinárodních úspěchů,
pořádáním mimořádné sportovní akce, apod.,
smysluplností, reálností a finanční proveditelností projektu, který má být podporován,
významem sportovních akcí,
výší nájmů za použití sportovních zařízení (zohledněním subjektů v nájmech, oproti subjektům
provádějícím činnost ve vlastních zařízeních),
• účelností požadované dotace,
• případně dalšími pomocnými pracovními kritérii komise.
Závěr
Koncepce tělovýchovy a sportu města Havířova vychází ze zákona o podpoře sportu, z něhož vyplývá, že obec
vytváří ve své samostatné působnosti podmínky pro rozvoj sportu na svém území. Město trvale zabezpečuje
možnosti sportování pro všechny občany, a to nejen na úrovni vrcholové a výkonnostní, ale i masově rekreační.
Zajišťuje výstavbu nových sportovišť, jejich rekonstrukci, provozování a údržbu. Přínos koncepce spočívá
ve větší přehlednosti toku i výše městských financí plynoucích do oblasti sportu a tělovýchovy. Vůlí města
je soustavně a trvale podporovat činnost nejen sportovních subjektů, ale i aktivit havířovských občanů, které
je neustále podněcují k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu.
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA HAVÍŘOVA PRO OBDOBÍ 2018–2022
Sport a volnočasové aktivity
• Budeme nadále vytvářet podmínky k zajištění sportovního vyžití ve městě, včetně podpory vzniku nové
sportovní a volnočasové infrastruktury (sportovišť)
• Budeme zejména podporovat subjekty pracující s mládeží, včetně sportovních kroužků na základních
a mateřských školách
• Budeme pokračovat v rekonstrukci školních hřišť
• Budeme pokračovat v hledání prostoru pro přípravné práce na výstavbu druhé ledové plochy pro hokej,
krasobruslení a veřejné bruslení
• Dokončíme výstavbu nového skate parku včetně dalších sportovních prvků
• Vybudujeme nové hokejbalové hřiště u ZŠ Pujmanové
• Rozšíříme cvičební prvky pro venkovní cvičení pro občany našeho města
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SHRNUTÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
STRATEGICKÉ DOKUMENT Y EU , ČR A MS K
Ze strategických dokumentů na úrovni Evropské unie, České republiky a Moravskoslezského kraje
vyplývají zejména následující poznatky související s rozvojem sportu na lokální úrovni:
• důraz na ekonomickou a společenskou efektivnost provozu sportovišť,
• nutnost spoluúčasti samospráv při rozvoji sportovní infrastruktury,
• akcent na prostorovou dimenzi sportovních zařízení (plánování podle vybavenosti lokalit),
• potenciál různých kampaní za účelem zvyšování sportovní účasti,
• význam sportovních akcí pro všechny a sportovních akcí vrcholového sportu,
• sport jako nástroj zdravotní politiky pro boj s obezitou a zvyšování pohybové gramotnosti,
• podpora sportu zdravotně znevýhodněných osob,
• sport jako nástroj boje s negativními sociálními jevy,
• transparentnost podpory sportu,
• význam rozvoje školního sportu,
• vzdělávání odborníků v oblasti sportu (trenéři, funkcionáři, dobrovolníci),
• vztah a spolupráce města a MSK při rozvoji sportu,
• oceňování sportovců a dalších aktérů.

SHRNUTÍ STRATEGICKÝC H DOKUMENTŮ MĚSTA
Strategické dokumenty města naznačují následující oblasti rozvoje sportu, z nichž se značná část prolíná
s dokumenty vyšších územních celků (viz související strategické dokumenty EU, ČR a MSK).
Dále je třeba zdůraznit, že v SURM byly mezi aktivitami jmenovány významné investice – výstavba
moderní multifunkční sportovní haly a výstavba krytého aquaparku, tedy projekty, které do roku 2020
realizovány nebudou, naopak nový skate park s in-line oválem a dalšími zařízeními byl otevřen
v letošním roce (2019). Ze strategických dokumentů města tak vyplývají zejména následující oblasti
rozvoje sportu, které budou promítnuty v návrhové části:
• sport jako součást nezaměnitelné tváře města,
• důraz na vytváření kvalitního zázemí pro sport,
• potenciál spolupráce sportovních spolků a oddílů,
• rozšiřování nabídky sportovních aktivit,
• potřeba výstavby některých investičně i provozně náročných staveb (mimo jiné druhá ledová plocha,
aquapark, multifunkční hala),
• důraz města na podporu sportovních akcí,
• potenciál efektivního využití školních hřišť a tělocvičen,
• důraz města na cyklodopravu a cyklistiku jako součást volného času obyvatel,
• důraz na bezpečnost cyklostezek a cyklotras,
• potřeba rozvoje podmínek pro in-line bruslení,
• nutnost rekonstrukce sportovišť,
• potřeba rekonstrukce a revitalizace školních hřišť,
• sport jako nástroj prevence negativních společenských jevů,
• sport ve školách a potenciál spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část nabízí přehled analýz současného stavu rozvoje sportu v Havířově. Nejprve je prezentována
analýza aktérů. Na analýzu aktérů navazuje základní charakteristika města, další část je věnována sportovní
infrastruktuře. Dále jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření. Součástí je také pasáž věnovaná havířovskému
organizovanému sportu. V rámci analytické části byla věnována pozornost také financování sportu, včetně
vývoje finanční podpory z rozpočtu města a srovnání s dalšími městy.

ANALÝZA AKTÉRŮ
Prvotním cílem pro vymezení základního rámce Plánu rozvoje sportu je identifikovat hlavní aktéry – instituce,
organizace či skupiny, které mohou ovlivňovat rozhodování o podpoře sportu a vytvářet podmínky pro jeho
realizaci. Pro tyto potřeby byla provedena analýza aktérů, jejíž cílem bylo aktéry identifikovat a pokusit se popsat
jejich vztah ke sportu, pozici v Havířově a působnost dané instituce.
VEDENÍ MĚSTA, RADA A ZASTUPITELSTVO
Důraz vedení města na oblast sportu je zřejmý. Sport je součástí Programového prohlášení Rady města
Havířova pro období 2018–2022 (viz Strategické dokumenty města a sport). Oblast sportu, včetně příspěvkové
organizace města Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ), je v gesci uvolněného člena Rady
města Havířova pro sport. Programové prohlášení se dotýká sportu také v prioritní oblasti Školství. Body
Programového prohlášení Rady města Havířova jsou v závěrečné části konfrontovány s poznatky vzešlými
z dílčích analýz a s formulovanými doporučeními pro budoucí rozvoj sportu v Havířově.
SPORTOVNÍ KOMISE
Sportovní komise má celkem 11 členů, funkci tajemníka komise vykonává referent pro sport odboru školství
a kultury. Komise je poradním orgánem Rady města Havířova v oblasti rozvoje sportu a je radě města ze své
činnosti odpovědná. Pět členů komise je představiteli havířovských sportovních klubů.
Komise předkládá radě města návrhy na způsob financování sportu, na zlepšení činnosti sportovních kroužků
na školách a na podporu sportovních aktivit – konkrétně: poskytování vhodných prostor a ploch pro sportovní
aktivity, poskytování metodické pomoci subjektům, které vyvíjí činnost v oblasti sportu, finanční podporu
sportovních akcí, které reprezentují Havířov, rozšiřují počet zájemců o tyto aktivity a mají celoměstský význam.
Poradní funkce spočívá ve sledování a předkládání stanovisek radě k problematice sportovních aktivit,
vyjádření k žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu města a předkládání stanovisek radě k navrhovaným
projektům meziblokových sportovišť. Při výkonu této funkce komise spolupracuje s odborem komunálních
služeb a odborem územního rozvoje.
ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY
V rámci MMH je oblast sportu zařazena pod odbor školství a kultury (OŠK), který mimo jiné:
• vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky, předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání,
• zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu, kultury, školství a volného času,
• zabezpečuje dotační politiku města vůči žadatelům v oblasti sociální, sportovní, kulturní, školské, v oblasti
prevence kriminality a v dalších oblastech dle Zásad o poskytování dotací,
• spolupracuje se sportovními, kulturními a jinými neziskovými organizacemi a navrhuje finanční spoluúčast
města na zabezpečení činnosti sportovních, kulturních a jiných neziskových organizací,
• připravuje podklady a administrativně zajišťuje jednání komisí Rady města Havířova,
• je odvětvovým odborem vůči příspěvkovým organizacím města Správa sportovních a rekreačních zařízení,
Městské kulturní středisko Havířov, Městská knihovna Havířov, ASTERIX – středisko volného času, p.o.
a těm, které jsou školou (PO).
Odbor je členěn na dvě oddělení – oddělení školství a oddělení dotací a volnočasových aktivit. Do oddělení
dotací a volnočasových aktivit spadá funkce referenta pro sport, do oddělení školství jsou zařazeny techničky
zabezpečující údržbu, opravy a rekonstrukce sportovišť, která nespadají pod jiné odbory a SSRZ.
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odbor vykonává mimo jiné správu městského mobiliáře, včetně dětských a víceúčelových hřišť, jejich údržbu
a rozvoj místních komunikací, zeleně a vodních toků v majetku města Havířova, jejich součástí a příslušenství
a zajišťuje údržbu cykloodpočívadel v majetku města.
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Odbor plní důležitou úlohu z hlediska předkládání projektové dokumentace k investičním akcím. Odbor
je rozdělen na dvě oddělení – oddělení investic a oddělení územního plánování. Oddělení územního plánování
vykonává činnost úřadu územního plánování pro správní obvod ORP Havířov. Oddělení investic má
9 zaměstnanců, v jeho kompetenci jsou investiční akce města. Činnost oddělení se tak přímo dotýká rozvoje
sportovní infrastruktury, oddělení má vliv na plánování, konečnou podobu a charakter sportovních staveb.
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ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE KANCELÁŘE PRIMÁTORA
Oddělení má 9 zaměstnanců, zpracovává a podává žádosti o poskytnutí podpory, administrace, vyhodnocení
projektů a kontrolu zajištění výstupů či poskytování konzultací ohledně možnosti zpracování a podávání žádostí
do dotačních programů. V oblasti sportu se podílí na získání finančních prostředků pro vybudování nových
či rekonstrukci a údržbu již existujících sportovních zařízení.
SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV (SSRZ)
SSRZ je příspěvkovou organizací města zřízenou za účelem provozování některých sportovních zařízení
ve vlastnictví SMH. Do správy SSRZ jsou svěřena také školní hřiště. Cílem organizace je, aby sportoviště byla
využívána co nejvyšším počtem obyvatel, zejména dětmi a mládeží všech sociálních vrstev.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV (MKS)
V rámci mimoškolní výchovy občanů realizuje různé pohybové kurzy, činnost MKS je spojená s pronájmem
prostor tanečním skupinám. MKS organizuje jógu pro seniory, cvičení, aerobic a body styling, powerjógu, čchikung, pohybovou výchovu pro děti a mládež, pilates, cvičení pro ženy, zdravotní cvičení, jógu a tai-či. MKS
pořádá kurzy společenského tance pro dospělé. Pod MKS patří i mažoretky KALA. MKS je pořadatelem akce
Ocenění osobností společenského života statutárního města Havířova. Mezi různými kategoriemi jsou zařazeny
také aktivity sportovní a volnočasové (žákovské až dospělé kategorie). MKS rovněž vydává Radniční listy.
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Městské informační centrum je součástí Městské knihovny Havířov. Činnost městského informačního centra
je zaměřena na poskytování informací občanům města a návštěvníkům Havířova. Informační servis kompletně
pokrývá veškeré aktivity týkající se návštěvníků našeho města a umožňuje využití všech možností, které Havířov
poskytuje. Jedná se o nabídku ubytování, stravování, návštěv kulturních akcí a památek a sportovního vyžití.
ŠKOLY
V Havířově sídlí 17 základních škol a 18 mateřských škol zřízených SMH, 11 středních škol a 2 základní umělecké
školy v působnosti Moravskoslezského kraje a 1 soukromá vysoká škola. Základní i střední školy disponují
vlastními sportovními zařízeními pro sportovní aktivity nejen žáků, ale také pro veřejnost.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ASTERIX
SVČ Asterix je příspěvkovou organizací zřízenou městem Havířov a patří mezi školská zařízení. Hlavní náplní
činnosti jsou volnočasové a sportovní aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí
prostřednictvím zájmových kroužků, soutěží, exkurzí, zábavných, osvětových akcí či příměstských táborů.
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Krajský úřad MSK sehrává důležitou úlohu z hlediska distribuce dotací na podporu sportu na základě Plánu
rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji a příslušných programů (více viz dále).
LOKÁLNÍ MÉDIA
Havířov vydává měsíčník Radniční listy, jenž je zpravodajem statutárního města. Měsíčník vychází v nákladu
36 tisíc výtisků, je distribuován zdarma do všech havířovských domácností. Ve vztahu ke sportu mají Radniční
listy potenciál informovat o dění ve sportovních klubech, o sportovních službách poskytovaných městem
či sportovních akcích, a to jak z hlediska aktivní účasti, tak pro potřeby diváckého sportu.
Dalším médiem je regionální internetový televizní portál TV Polar, který má ve vztahu ke sportu obdobný
potenciál jako Radniční listy a internetová videokronika města Havířova, která mapuje společenské, kulturní,
sportovní i další dění ve městě. Město využívá také oficiální webové a facebookové stránky.
OBČANÉ MĚSTA
Občanům města Havířova je věnován prostor v samostatné části dokumentu. Jedno z těžišť analytické části
je založeno právě na výzkumu mezi obyvateli města, tyto poznatky tak přinášejí podrobný náhled na oblast
sportu v Havířově z pohledu jeho obyvatel napříč různými věkovými skupinami.
SPORTOVNÍ KLUBY A SPOLKY
V Havířově působí více než 80 samostatných sportovních subjektů, podrobněji je spolkovému sektoru věnován
prostor v analytické části.
KOMERČNÍ SEKTOR
Rovněž komerční sektor se podílí na vytváření podmínek pro sport. V tomto případě jde zejména o poskytování
služeb v rámci posiloven, fitness center a podobných zařízení nebo pořádání sportovních akcí. Přehled
soukromých sportovišť je součástí analýzy sportovní infrastruktury města v analytické části.
MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY
Jeden z hlavních cílů Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady je rozvoj turistiky, cestovního ruchu
a rekreace. Přesah do oblasti sportu se týká zejména rozvoje cyklostezek, které mají potenciál bezpečně
propojit Havířov s vyhledávanou rekreační oblastí Žermanické a Těrlické přehrady, které jsou navštěvovány
jak obyvateli Havířova a spádové oblasti, tak rovněž návštěvníky města a celého regionu.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MĚSTA
Statutární město Havířov je součástí ostravské aglomerace – nachází se ve východní části Moravskoslezského
kraje v okrese Karviná, na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti. Město Havířov je zároveň obcí
s rozšířenou působností, jejíž správní obvod sousedí s pěti dalšími obvody ORP: Český Těšín, Frýdek-Místek,
Ostrava, Orlová a Karviná.

HISTORICKÝ VÝVOJ
Havířov, jako nejmladší město v ČR, je ojedinělé svým způsobem vzniku. Havířov totiž vznikal podle územního
plánu, který dodržoval zásady urbanismu a byl koncipován jako město kvalitního bydlení. V tomto se od většiny
měst v ČR odlišuje, od počátků bylo totiž prioritou životní prostředí s nabídkou bohatého rekreačního vyžití.
Havířov se od 50. let značně rozrostl. Největší počet obyvatel město zaznamenalo v roce 1986, tehdy zde žilo
téměř 100 000 lidí. V současnosti má Havířov 72 000 obyvatel, většina pracujících dojíždí za prací do okolních
měst, především do Ostravy. Značná část města stále odpovídá původní koncepci zakladatelů Havířova.

KLIMATICKÉ PODM ÍNKY , GEOGRAFIE A DEMOGRA FIE
Město má mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C a průměrné roční srážky
kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu. Havířovem protéká v těsné blízkosti centra řeka
Lučina, jejíž meandry jsou přírodní památkou – tvoří přirozený neregulovaný tok Lučiny, která se vine městem
v délce kolem 2,5 km. Okolí řeky je důležitou lokalitou z hlediska trávení volného času havířovské populace.
V těsném okolí Havířova se dále nachází dvě přehrady, Těrlická a Žermanická, které jsou havířovskými občany
v letních měsících rovněž vyhledávaným místem pro trávení volného času. Destinací pro volnočasové aktivity
je rovněž relativně blízké pohoří Beskydy či vzdálenější Jeseníky.
Podle počtu obyvatel je Havířov 12. největším městem České republiky, čímž jej lze zařadit do skupiny krajských
měst. Havířov má více obyvatel než 2 krajská města (Jihlava a Karlovy Vary). Z hlediska navazujícího území
je Havířov umístěn mezi další aglomerace – Ostravu s 290 tis. obyvateli a Karvinou s 54 tis. obyvateli. Východní
hranice města leží necelých 10 km od státní hranice s Polskou republikou.
V Moravskoslezském kraji je Havířov druhým největším sídlem podle počtu obyvatel. Populace Havířova však
rok od roku ubývá a z nejmladšího města ČR se stává město s relativně rychle stárnoucím obyvatelstvem.
Zatímco v roce 2001 byl počet obyvatel 85,5 tisíc, o deset let později se počet snížil na hodnotu 78,5 tisíc
obyvatel v roce 2011 a v roce 2018 byl pak stav obyvatelstva v Havířově necelých 72 tisíc obyvatel.
Graf 1.1 naznačuje vývoj věkové struktury obyvatel Havířova od roku 2011.
Graf 1.1 Vývoj věkové struktury obyvatel
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Graf 1.1 tak ilustruje proces stárnutí obyvatel, zatímco v roce 2001 se obyvatelé starší 65 let podíleli na celkové
populaci 12,6 procenty, v roce 2018 je podíl nejstarší skupiny obyvatel téměř 22 %. Pozitivní je zjištění,
že po dlouhém období přestal klesat absolutní počet obyvatel v nejmladší kategorii 0–14 let.
Havířov má také další specifikum – výrazně vysokou hustotu obyvatel (přibližně 2 250 obyvatel/km²), ta patří
mezi nejvyšší v České republice (hustota zalidnění ČR je 134 ob./ km²) – například Ostrava má hustotu obyvatel
1 350/km² a Karviná 918/km². Vysoká hustota obyvatel Havířova tak omezuje potenciál města pro další rozvoj,
což se výrazně dotýká také problematiky rozvoje sportovní infrastruktury, kladem je naopak relativní
dostupnost sportovních zařízení a služeb pro obyvatele města.

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ
Statutární město Havířov lze rozdělit na 6 katastrálních území. Dále je území města rozděleno na 8 částí města,
jak znázorňuje Tabulka 1.1. Z tabulky vyplývá, že 3 části města mají hustotu dokonce vyšší než 4 500
obyvatel/km². Nejnižší hustotu a zároveň nejnižší počet obyvatel mají Dolní Suchá a Dolní Datyně. Mezi částmi
města se také výrazně liší věková struktura obyvatel – podíl obyvatel starších 60 let je nejvyšší v Podlesí (37 %)
a relativně vysoký podíl je také v části Město, která má více než 31 000 obyvatel.
Tabulka 1.1 Základní charakteristiky částí města (2019)
Část města

Plocha (ha)

Počet obyvatel

Hustota obyv./ km²

Podíl obyvatel
starších 60 let

Město

643

31 489

4 899

28,4%

Prostřední Suchá

596

4 567

766

27,9%

Dolní Suchá

437

877

200

22,5%

Bludovice

420

2 735

651

29,9%

Šumbark

380

17 471

4 599

19,8%

Životice

303

1 340

442

22,5%

Dolní Datyně

217

563

258

24,5%

Podlesí

211

14 008

6 638

37,0%

Havířov je zároveň obcí s rozšířenou působností (ORP). Z hlediska rozlohy patří správní obvod ORP Havířov
k menším obvodům (88 km²). Počet obyvatel je necelých 88 tisíc, což znamená, že 82 % obyvatel SO ORP jsou
obyvatelé Havířova. Obvod tvoří pouze 5 obcí: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá.
Nezaměstnanost ve správním obvodu se mezi lety 2016 a 2017 snížila o dva procentní body z 10,2 % na 8,2 %
v roce 2017. V obcích správního obvodu nedochází k tak výraznému úbytku obyvatel jako v Havířově, v Horních
Bludovicích a Těrlicku lze v posledních letech pozorovat dokonce nárůst počtu obyvatel.
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HAVÍŘOV A SPORT
Město Havířov patří k významným sportovním centrům regionu. V Havířově byla vychována řada špičkových
sportovců, kteří proslavili nejen město Havířov v rámci ČR, ale dosáhli také mezinárodních úspěchů. Havířov
je tradičním městem kolektivních či individuálních sportů a zároveň centrem pro pořádání vrcholných
sportovních událostí. V posledních letech se v Havířově významně prosazují také relativně nové sportovní
disciplíny, včetně moderních sportovních odvětví jako jsou taneční sporty nebo parkour.
Vzhledem k výše naznačeným demografickým charakteristikám je zároveň v Havířově robustní poptávka
po možnostech sportovně-rekreačního vyžití obyvatel, k jejichž uspokojování město Havířov přispívá realizací
sportovní politiky města směřující k podpoře sportu v co možná nejširším kontextu, od neorganizovaných
aktivit obyvatel, přes soutěžní sport ve sportovních klubech a oddílech, až po sport vrcholový, jehož zástupci
reprezentují město navenek. Nabídku sportovních zařízení v majetku města pak doplňují zařízení středních
škol, sportoviště v majetku havířovských spolků nebo sportovní zařízení a služby komerčního sektoru.
Záměrem města Havířova je tedy nadále vytvářet a rozvíjet kvalitní podmínky pro provozování sportovních
aktivit všech svých občanů. Vzhledem k dlouhodobému procesu stárnutí havířovské populace by mělo být
jedním ze základních pilířů sportovní politiky města udržení pohybových aktivit nejstarších skupin obyvatel, což
by se mělo promítnout v jejich zdravotním stavu a související prevenci civilizačních onemocnění.
Realizované šetření potvrdilo, že sport je v Havířově jednou z nejvyhledávanějších volnočasových aktivit.
V Havířově se nacházejí sportoviště nejrůznějšího typu, některá překračují svým významem hranice města,
neboť se v nich odehrávají utkání, závody a soutěže celostátního významu. Důležitým aktérem rozvoje sportu
je příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, která provozuje většinu provozně
náročných sportovišť. Opomenout nelze ani zařízení v majetku spolků, které je kromě vlastní činnosti poskytují
veřejnosti, a sportoviště základních a středních škol. Na opačném konci škály sportovní nabídky stojí volně
přístupná mezibloková hřiště, která slouží především obyvatelům žijícím v docházkové vzdálenosti.
Tradiční sportovní zařízení využívají zejména členové spolků a účastníci amatérských soutěží, které mají
v Havířově rovněž vybudovanou tradici. Spolky a sportovci mnohdy narážejí na nedostatečnou kapacitu,
zejména sportovních hal a tělocvičen, což je problém, který řeší i další města v České republice.
Míčovým sportům by měla v Havířově pomoci realizace Centra reprezentace stolního tenisu, které by mělo být
otevřeno v roce 2020. Vznikne tak unikátní specializované sportoviště s 20 hracími stoly, moderním zázemím
i ubytováním pro účastníky turnajů či mezinárodních kempů. Centrum bude jedním z největších
specializovaných areálů svého druhu v Evropě a pomůže jak reprezentaci stolního tenisu ČR, tak rovněž
ke zvýšení prestiže stolního tenisu nejen v Havířově. Kromě stolních tenistů by zde měly najít prostory
pro trénink také jiné míčové sporty. Centrum reprezentace stolního tenisu vzniká ve sportovním areálu v části
města Šumbarku, kde se již nachází fotbalové hřiště, tenisový areál a krytý plavecký bazén. V tomto areálu
je plánována také výstavba dalších sportovních zařízení.
Velmi vytížená je ledová plocha ve Víceúčelové hale. Město zvažuje výstavbu druhé kryté ledové plochy,
pro kterou hledá vhodnou lokalitu. Ta by umožnila mládeži z hokejového a krasobruslařského oddílu trénovat
v rozumných časech, zároveň by se rozšířila dostupnost veřejného bruslení a saturována by byla rovněž vysoká
poptávka po pronájmu ledové plochy ze strany amatérských sportovců.
V současnosti lze zaznamenat vysokou poptávku veřejnosti po workoutových a parkourových zařízeních, neboť
roste napříč věkovými skupinami obliba cvičení s vlastním tělem. K workoutovým zařízením v částech Město,
Šumbark a Životice by měla postupně přibývat další. V rámci postupné revitalizace veřejného prostoru bude
vhodné reflektovat vysokou poptávku veřejnosti právě po takových aktivitách. Převážně soukromí
provozovatelé dostatečně vykrývají nabídku sportovních služeb jako jsou posilovny, fitness centra či sauny.
Další důležitou oblast rozvoje sportu představuje nabídka vodních ploch. Ve městě funguje pod správou SSRZ
oblíbené venkovní koupaliště Jindřich. Krytý plavecký bazén na Šumbarku je majetkem Moravskoslezského
kraje a provozován SŠ a ZŠ Havířov-Šumbark. Menší bazén provozuje ZŠ Hrubínova v Podlesí, k dispozici je
rovněž bazén v Městské sportovní hale, který je využíván pro výuku plavání dětí mateřských škol, plavání rodičů
a dětí, výuku plavání kojenců a batolat a rekondiční plavání žen.
Hřiště základních škol spravuje SSRZ, mnoho z těchto sportovišť vyžaduje rekonstrukci. Základní i střední školy
nabízí v odpoledních hodinách a o víkendech možnost pronájmu tělocvičen. Vzhledem k tomu, že většina
tělocvičen je stejného stáří, i v této oblasti čekají Havířov nemalé investice do rekonstrukcí.
Velký důraz klade město Havířov na rozvoj podmínek pro cyklistiku. V porovnání s dalšími městy má Havířov
vybudovanou sít cyklostezek, které slouží nejen pro volnočasové využití, ale také jako alternativa k ostatním
formám dopravy. Rozvoj cyklistiky na území Havířova by měl podpořit bikesharing spuštěný v červenci 2019.
Prioritou města jsou cyklotrasy a cyklostezky k rekreačním oblastem Těrlické a Žermanické přehrady.
K umožnění cestování obyvatel do zaměstnání by přispěla cyklostezka mezi Havířovem a Ostravou.
Následující část nabízí přehled sportovních zařízení, která se nacházejí na území města.
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Tato kapitola je rozdělena do několika částí podle účelu, charakteru vlastnictví či provozu sportovních zařízení
v Havířově. Cílem kapitoly je zmapovat sportovní zařízení a poskytnout celkový obraz o sportovní infrastruktuře
města, charakterizovat účel, stav či potenciál rozvoje sportovních zařízení.

VÍCEÚČELOVÉ SPOR TOVN Í HALY
Tabulka 2.1 demonstruje přehled víceúčelových sportovních hal, které poskytují podmínky pro širší škálu
sportovních odvětví. Předmětem analýzy je také Víceúčelová hala Havířov, jejíž hlavní součástí je ledová plocha
pro hokej, krasobruslení a veřejné bruslení.
Tabulka 2.1 Přehled víceúčelových sportovních hal v Havířově
Označení
na mapě
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Vlastnické
právo

Potenciál
rozvoje

Objekt

Zařízení

H1

Městská
sportovní hala
Slavie

3 tělocvičny (1 pro
sálové sporty, 1 pro
gymnastiku a
úpolové sporty),
sauna, badminton,
bazén, posilovna

SMH

SSRZ

vyhovující

rozšíření
zázemí

H2

Víceúčelová
hala Havířov

krytá ledová plocha,
bowling 4 dráhy,
tělocvična

SMH

SSRZ

vyhovující

renovace
bowlingu

H3

Sportovní hala
Žákovská

víceúčelová hala
pro basketbal,
volejbal, florbal,
futsal a badminton

SMH

SSRZ

vyhovující

rozšíření
šatnového
zázemí

H4

Tělocvična
Palackého

lezecká stěna
vhodná pro děti a
začátečníky,
badminton

SMH

SSRZ

vyhovující

boulderingová
stěna

H5

Vzpěračská
hala Havířov

zařízení pro
vzpírání, fitcentrum,
tělocvičny,
badminton,
saunárium

Sportovní klub
vzpírání Baník

Sportovní klub
vzpírání Baník

vyhovující

rekonstrukce a
renovace haly

H6

Centrum
Severka

tělocvična,
posilovna

soukromý
majitel

Karate
Havířov, z.s.

vyhovující

-

H7

Sportoviště
Hodně dobré

multifunkční hala s
umělým povrchem
(basketbal, volejbal,
tenis vč. cvičné
stěny, stolní tenis),
tělocvična, sauna,
badminton,
jumping, 2 venkovní
tenisové kurty

soukromý
majitel

soukromý
provozovatel

vyhovující

-

H8

Sportovní hala
pro stolní tenis

sportovní hala se
zázemím a
ubytovacími
kapacitami

Sportovní klub
stolního tenisu
Baník Havířov

Sportovní klub
stolního tenisu
Baník Havířov

nové
zařízení

-

Provozovatel

Stav
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TĚLOCVIČNY A SPOR TOV NÍ HALY Z ÁKLADNÍCH ŠKOL
Následující část je věnována krytým sportovištím – víceúčelové haly na přechozí straně (Tabulka 2.1) doplňují
tělocvičny či sportovní haly základních a středních škol. Níže uvedená Tabulka 2.2 je zaměřena na sportoviště
základních škol, na další straně navazují tělocvičny a sportovní haly provozované středními školami
na území Havířova.
Tabulka 2.2 Přehled tělocvičen a sportovních hal základních škol
Označení
na mapě

Dostupn
ost pro
veřejnost

Objekt

Zařízení

Povrch

Rozměry

ZŠT1

ZŠ a MŠ Frýdecká
Havířov–Bludovice

tělocvična

palubovka

15,5x9,5 m

vyhovující

ANO

ZŠT2

ZŠ a MŠ Selská
Havířov–Bludovice

tělocvična

PVC

14,5x12 m

vyhovující

ANO

tělocvična

palubovka

26x15 m

vyhovující

ANO

tělocvična

palubovka

18x11 m

porušený
nátěr podlahy

ANO

tělocvična 1

durotan

27x15 m

1+2

tělocvična 2

durotan

27x15 m

uzavřeny

tělocvična 3

PVC

12x6 m

3 - dobrý

tělocvična 1

palubovka

23,5x12 m

tělocvična 2

palubovka

23,5x12 m

tělocvična 1

palubovka

24x12 m

gym. tělocvična 2

gym. koberce

24x12 m

tělocvična 3

PVC

tělocvična

palubovka

25x12 m

tělocvična 1

palubovka

24x12 m

tělocvična 2

palubovka

18x12,5 m

tělocvična 1

palubovka

26 x14 m

balet. sálek 2

koberce

6x5 m

posilovna 3

koberec

6x5 m

ZŠT3

ZŠT4

ZŠT5

ZŠ 1.máje
Havířov–Město
ZŠ Gorkého
Havířov–Město
ZŠ M. Kudeříkové
Havířov–Město

ZŠT6

ZŠ Na Nábřeží
Havířov–Město

ZŠT7

ZŠ Žákovská
Havířov–Město

ZŠT8

ZŠ F. Hrubína
Havířov–Podlesí

ZŠT9

ZŠ Mládežnická
Havířov–Podlesí

ZŠT10

ZŠ K. Světlé
Havířov–Podlesí

Stav

1+2 ANO
po
rekonstrukci

NE

vyhovující

ANO

vyhovující

ANO

nutná
rekonstrukce

ANO

nevyhovující
stav parket
vyhovující

ANO

vyhovující

ANO

15,5x5,5 m

ZŠT11

ZŠ Kpt. Jasioka
Havířov–Pr. Suchá

tělocvična

palubovka

18x10 m

dobrý

ANO

ZŠT12

ZŠ Jarošova
Havířov–Šumbark

tělocvična

palubovka

18x10 m

vyhovující

ANO

ZŠT13

ZŠ M. Pujmanové
Havířov–Šumbark

tělocvična 1

palubovka

24,5x12 m

tělocvična 2

palubovka

18,5x12 m

vyhovující

ANO

tělocvična 1

palubovka

25x11,5 m

ZŠT14

ZŠ Gen. Svobody
Havířov–Šumbark

tělocvična 2

palubovka

19x11,5 m

vyhovující

ANO

fitcentrum

koberec

tělocvična

palubovka

22 x12 m

nevyhovující

ANO

ZŠ a MŠ Zelená
Havířov–Životice

bez tělocvičny,
mají pouze malou
místnost

-

-

nevyhovující

NE

ZŠ Moravská

tělocvična 1

palubovka

24x12 m

Havířov–Šumbark

tělocvična 2

palubovka

24x12,5 m

vyhovující

ANO

ZŠT15

ZŠT16

ZŠT17

ZŠ Školní
Havířov–Šumbark

7x4 m
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TĚLOCVIČNY A SPOR TOV NÍ HALY STŘEDNÍCH ŠK OL
Tabulka 2.3 Přehled tělocvičen a sportovních hal středních škol
Ozna
čení
na
mapě

Objekt

Zařízení

Povrch

SŠT1

Gymnázium
Komenského
Havířov–Město

tělocvična

palubovka

posilovna

koberec

12x2,5,
7x3m

Gymnázium
Studentská

tělocvična

palubovka

24x12 m

gymnastický sál

parkety

9x7 m

Havířov–Podlesí

posilovna

koberec

9x7 m

NE

Střední škola
Sýkorova,

tělocvična 1

parkety

32x18 m

ANO

tělocvična 2

parkety + taraflex

31x14 m

Havířov–Šumbark

posilovna, vesl. trenažer

beton s kobercem

8,5x6 m

SŠ technických
oborů, Lidická
Havířov–Šumbark

tělocvična

palubovka

27x14,5 m

vyhovující

ANO

tělocvična

dřevo, vlys

36x20,5 m

vyhovující

ANO

tělocvična

palubovka

30x18 m

vyhovující

ANO

SŠT2

SŠT3

SŠT4

SŠT5

Střední škola
a Základní škola
Školní

Rozměry

Stav

Dostupn
ost pro
veřejnost

vyhovující

ANO

16x8 m

ANO
nevyhovující

tělocvična

vyhovující

ANO

NE
NE

Havířov–Šumbark
SŠT6

SPŠ
elektrotechnická
Havířov–Město

SŠT7

SPŠ stavební
Havířov–Podlesí

tělocvična

palubovka

26,5 x 15

posilovna

koberec

10,5x5 m

SŠT8

Střední škola,
Havířov–Prostřední
Suchá

tělocvična

palubovka

26x14,5 m

posilovna

zátěžový koberec
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STADIONY , FOTBALO VÉ AREÁLY A HŘIŠTĚ
Další tabulka nabízí přehled a charakterizuje stav sportovních zařízení, která jsou primárně určená pro atletiku
a fotbal. Součástí nejsou sportovní zařízení škol, která rovněž poskytují podmínky pro tyto sporty. Venkovním
zařízením škol se věnujeme v dalších částech analýzy.
Tabulka 2.4 Přehled stadionů a fotbalových hřišť v Havířově
Označení
na mapě

Potenciál
rozvoje

Objekt

Zařízení

S1

MFA –
Prostřední
Suchá

hlavní stadion
s přírodním
trávníkem,
umělá závlaha

SMH

SSRZ

vyhovující

-

S2

MFA –
Prostřední
Suchá

tréninkové
hřiště
s přírodním
trávníkem,
umělá závlaha

SMH

SSRZ

vyhovující

-

S3

MFA –
Prostřední
Suchá

tréninkové
hřiště
s umělým
trávníkem

SMH

MFK

vyhovující

-

S4

Fotbalový
areál – Dolní
Datyně

hlavní hřiště
s přírodním
trávníkem

SMH

SSRZ

vyhovující

renovace
zázemí, šaten

S5

Fotbalový
areál – Dolní
Datyně

tréninkové
hřiště
s přírodním
trávníkem

SMH

SSRZ

vyhovující

-

S6

Fotbalový
areál – Dolní
Datyně

multifunkční
hřiště
s umělým
povrchem

SMH

SSRZ

vyhovující

-

S7

Fotbalový
areál U
Letního kina

fotbalové
hřiště
s přírodním
trávníkem

SMH

FK Gascontrol
Havířov, z.s.

vyhovující

renovace
zázemí, šaten,
výměna
unimobuněk
za budovu

S8

Fotbalový
areál U
Letního kina

neudržované
tréninkové
hřiště

SMH

FK Gascontrol
Havířov, z.s

nevyhovující

rekonstrukce
plochy, umělý
trávník

S9

Hřiště na
ragby

hlavní hřiště
v přírodním
trávníkem

SMH

SSRZ

částečně
vyhovující

chybějící
zázemí

Atletický
stadion

atl. 400m ovál
s tartanovým
povrchem a
sektory na
technické
disciplíny

Atletický Club
Havířov, z.s.

Atletický Club
Havířov, z.s.

částečně
vyhovující

chybějící téměř
celé zázemí

Fotbalové
hřiště
Šumbark

fotbalové
hřiště
s přírodním
trávníkem

vyhovující

rekonstrukce
střechy zázemí,
terénní úpravy,
stavba umělého
trávníku pro
tréninkové hřiště

S10

S11

Majitel

TJ Slovan
Havířov, z.s.

Provozovatel

TJ Slovan
Havířov, z.s.

Stav
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TENISOVÉ KURTY A HAL Y
Předmětem další části jsou tenisové kurty a haly, které jsou specializované na tenis. Kromě těchto (Tabulka 2.5)
lze na území Havířova hrát tenis na multifunkčních hřištích v areálech škol a sportovních halách.
Tabulka 2.5 Přehled tenisových kurtů a tenisových hal v Havířově
Označení
na mapě

T1

Objekt

Tenisové
kurty TK
Havířov

Zařízení

Majitel

9 antukových dvorců,
2 nafukovací haly,
pevná hala se 2 kurty
s umělým povrchem

soukromý
majitel +
Tenisový
klub
Havířov,
z.s.

Provozovatel

Stav

Tenisový klub
Havířov, z.s.

vyhovující

soukromý
majitel

soukromý
provozovatel

vyhovující

2 dvorce s umělým
povrchem,

Tennis Hill

4 antukové dvorce,
tenisová zeď, v zimě
nafukovací hala na 3
kurtech

T3

Sport servis
Pauláth

4 antukové dvorce,
tenisová zeď, 1dvorec
na nohejbal/volejbal

soukromý
majitel

soukromý
provozovatel

vyhovující

T4

Tenisový
kurt Podlesí

1 tenisový kurt

soukromý
majitel

soukromý
provozovatel

vyhovující

T2

VENKOVNÍ SPORTOV IŠTĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Předmětem této části jsou venkovní sportoviště základních škol, jejichž zřizovatelem je SMH. Venkovní hřiště
jsou provozována SSRZ a většina z nich je dostupná veřejnosti.
Tabulka 2.6 Přehled venkovních sportovišť základních škol
Objekt

Zařízení

Majitel

Provo
zovat
el

Stav

ZŠV1

ZŠ a MŠ Frýdecká
Havířov–Bludovice

víceúčelové hřiště 40 x 20 m
s umělým povrchem

SMH

SSRZ

vyhovující

ANO

ZŠV2

ZŠ a MŠ Selská
Havířov–Bludovice

víceúčelové hřiště 25 x 20 m
asfaltové

SMH

SSRZ

částečně
vyhovující

ANO

ZŠ 1.máje

atletický ovál 150 m škvárový,
víceúčelové hřiště s umělým
povrchem

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

atletický ovál škvárový 250 m,
2 kurty – umělý povrch

SMH

SSRZ

nevyhovující

NE

ZŠV5

ZŠ M. Kudeříkové
Havířov–Město

atletický ovál 330 m s umělým
povrchem, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, skok
vysoký, doskočiště

SMH

SSRZ

vyhovující

ANO

ZŠV6

ZŠ Na Nábřeží
Havířov–Město

atletický ovál 250 m škvárový,
travnaté hřiště

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

ZŠ Žákovská

atletický ovál 250 m škvárový,
travnaté hřiště, víceúčelové
hřiště s umělým povrchem

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

Asfaltové a antukové hřiště,
využívá víceúčelové hřiště
Gymnázia, Havířov-Podlesí

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

Označení
na mapě

ZŠV3

ZŠV4

ZŠV7

ZŠV8
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ZŠV9

ZŠV10

ZŠV11

ZŠV12

ZŠ Mládežnická
Havířov–Podlesí

atletický ovál 200 m antukový

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

víceúčelové hřiště s umělým
povrchem 45 x 20 m,
tartanová rovinka 80 m
s doskočištěm, travnaté hřiště
(58 x 30 m)

SMH

SSRZ

vyhovující

ANO

ZŠ Kpt. Jasioka
Havířov–Pr. Suchá

travnaté hřiště 40 x 30 m,
doskočiště

SMH

SSRZ

nevyhovující

NE

ZŠ Jarošova

atletický ovál 200 m antukový,
travnaté hřiště, asfaltové
hřiště 2x

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

ZŠ K. Světlé
Havířov–Podlesí

Havířov–Šumbark

ZŠV13

ZŠ M. Pujmanové
Havířov–Šumbark

atletický ovál 200 m s umělým
povrchem, víceúčelové hřiště
s um. povrchem, doskočiště

SMH

SSRZ

vyhovující

ANO

ZŠV14

ZŠ Gen. Svobody
Havířov–Šumbark

atletický ovál 250 m s um.
povrchem, travnaté hřiště,
hřiště na hokejbal, víceúč. hř.
s um. povrchem 36x18 m

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

travnaté hřiště 64 x 42 m

SMH

SSRZ

nevyhovující

NE

asfaltové hřiště

SMH

SSRZ

nevyhovující

ANO

ZŠV15
ZŠV16

ZŠ Školní
Havířov–Šumbark
ZŠ a MŠ Zelená
Havířov–Životice

VENKOVNÍ SPORTOV IŠTĚ STŘEDNÍC H ŠKOL
Další tabulka znázorňuje přehled venkovních sportovišť středních škol, včetně sportoviště gymnázia.
Tabulka 2.7 Přehled venkovních sportovišť středních škol
Označení
na mapě

Dostupnost
pro
veřejnost

Majitel

Provozo
vatel

atletický ovál 250 m s umělým
povrchem, rovinka se čtyřmi
drahami, doskočiště, uvnitř 2/3
přírodní tráva, 1/3 umělá tráva

MSK

SŠ

vyhovující

ANO

SŠV2

SPŠ
elektrotechnick
á Havířov–
Město

asfaltové hřiště

MSK

SŠ

vyhovující

ANO

SŠV3

SPŠ stavební
Havířov–
Podlesí

atletický ovál 200 m s umělým
povrchem, vrh koulí, doskočiště,
fotbalové hřiště, 2x hřiště
s umělým povrchem

MSK

SŠ

vyhovující

ANO

SŠV4

Střední škola
Havířov–
Prostřední
Suchá

běžecká dráha s um. povrchem
110 m, asfaltová plocha pro hřiště
na streetball a basketbal, dvě
hřiště s um. povrchem, tartanové
dráhy, doskočiště

MSK

SŠ

vyhovující

ANO

SŠV5

Střední škola
Sýkorova
Havířov–
Šumbark

tenisový kurt antukový –
nevyužívaný, asfaltová plocha

MSK

SŠ

nevyhovující

NE

SŠV6

SŠ technických
oborů, Lidická
Havířov–
Šumbark

multifunkční hřiště 46 x 20 m
s umělým povrchem

MSK

SŠ

vyhovující

ANO

Objekt

Zařízení

SŠV1

Gymnázium
Studentská
Havířov–
Podlesí

Stav
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VOLNĚ DOSTUPNÁ S PECIALIZOVANÁ SPORTOVIŠTĚ V MAJET KU MĚSTA
Město Havířov disponuje mnoha dalšími venkovními hřišti, která jsou ve správě OKS, nebo jsou ponechána bez
správce, jedná se zejména o mezibloková hřiště, z nichž je výrazná část v nevyhovujícím stavu, nebo slouží
lokalita pro jiné účely. V rámci této kategorie tak byla vyčleněna ta hřiště a sportoviště, která mají specifický
účel, meziblokovým sportovištím se věnujeme dále v textu.
Tabulka 2.8 Volně dostupná specializovaná sportoviště v Havířově
Označení
na mapě

Objekt

Zařízení

Majitel

Provozovatel

Stav

Potenciál
rozvoje

V1

Discgolfové
hřiště

9 discgolfových
jamek

SMH

SSRZ

vyhovující

-

skatepark,
skate bazén,

V2

Skatepark
s lezeckou
stěnou a
okruhem pro
in-line

SMH

SSRZ

nové
sportoviště

-

V3

Workoutové
hřiště Havířov
– Město

soustava
workoutových
prvků

SMH

SSRZ

vyhovující

vybudování
v dalších
částech města

V4

Workoutové
hřiště –
Životice

soustava
workoutových
prvků

SMH

SSRZ

vyhovující

-

V5

Workoutové
hřiště –
Šumbark

soustava
workoutových
prvků

SMH

SSRZ

vyhovující

-

nevyhovující

-

vyhovující

oprava,
renovace,
přemístění

lezecká stěna
okruh in-line

V6

Víceúčelové
hřiště

asfaltové hřiště

SMH

Církevní
středisko
volného času
sv. Jana Boska
v Havířově

V7

Minigolfové
hřiště Havířov

minigolf

SMH

SSRZ

VOLNĚ DOSTUPNÁ M EZIBLOKOVÁ HŘIŠTĚ V MA JETKU MĚSTA
Mimo výše uvedená veřejná sportoviště se nachází na území města Havířova v současné době celkem 192
meziblokových dětských hřišť, které obhospodařuje odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova.
Z tohoto počtu v Havířově – Městě se nachází 85 hřišť, v části Podlesí 46, na Šumbarku 43, v Prostřední Suché
16 a v Bludovicích 2 hřiště. Mezibloková hřiště lze charakterizovat jako dětská hřiště mezi obytnými domy,
která jsou různých velikostí a vybavena různým mobiliářem. Zpravidla se na hřišti nachází pískoviště,
basketbalový koš, houpačky či prolézačky. Všechna hřiště jsou funkční, město jejich funkčnost a vybavenost
pravidelně kontroluje a vylepšuje. Každoročně vznikají ve všech částech města nová mezibloková hřiště.
V současné době mají občané v oblibě workoutová hřiště, která se v Havířově rozrůstají.

CYKLOSTEZKY , CYKLOPRUHY A CYKLOTRASY
Na území katastru města je téměř 8 km cyklostezek či cyklopruhů, čímž se Havířov řadí mezi města
v ČR s nejvyšším podílem kilometrů cyklostezek vzhledem k rozloze města. V souvislosti s relativně vysokým
počtem km cyklostezek se zvyšují také nároky obyvatel a požadavky na efektivnější propojení cyklostezek mezi
centrem a jednotlivými částmi města. Turistické cyklistické trasy jsou v Havířově vedeny z jihovýchodu
na severozápad kolem zástavby města ze severu trasou 6098 a z jihu trasou 56. Na ni navazuje trasa 6064
ve směru na Vratimov. Spojení s Petřvaldem je po trase Petřvald B.
Síť cyklostezek a cyklotras je dlouhodobě budována a rozvíjena. V poslední době se priority soustředily
na zřízení cyklostezek na Dlouhé třídě a také na trase 56 ve směru na Žermanice a úsek ul. 17. listopadu
po lesopark u Merkuru. Vyřešen byl také dříve nevyhovující úsek mezi velkým kruhovým objezdem
a Šumbarkem, který dovolí napojení multimodálního terminálu železniční stanice Havířov na cyklistickou síť.
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KRYTÉ BAZÉNY , KOU PALIŠTĚ A REKREA ČNÍ AREÁLY
Tabulka 2.9 Kryté bazény, koupaliště a rekreační areály
Označení
na mapě
K1

Objekt

Zařízení

Majitel

Provozovatel

Stav

Potenciál
rozvoje

Krytý bazén

krytý bazén 25 m, tělocvična,
fitcentrum, sauny

MSK

SŠ a ZŠ,
Havířov –
Šumbark, p.o.

vyhovující

rozšíření
wellness
služeb
V rámci
rekonstrukce
je možné
rozšíření o
saunu a
masážní vanu

K2

Krytý bazén
ZŠ Františka
Hrubína

bazén 16 x 8 m

SMH

ZŠ Františka
Hrubína

neodpovídá
požadavkům
na bazény–
výjimka, nutná
komplexní
rekonstrukce

K3

Bazén
Delfínek,
Městská
sportovní
hala Slavie

Dětský/rehabilitační bazén

SMH

SSRZ

vyhovující

-

K4

Městské
koupaliště
Jindřich

plavecký bazén, skokanská
věž s bazénem, 2 tobogány,
umělé
vlny,
fitcentrum,
beach volejbal, nohejbal a
stolní tenis

SMH

SSRZ

vyhovující

-

FITNESS , WELLNESS CENTRA A KOMER ČNÍ Z AŘÍZENÍ
Tabulka 2.10 Fitness, wellness centra a komerční zařízení
Označení
na mapě

Objekt

Zařízení

Majitel

Provozovatel

F1

Fit Factory s.r.o.

posilovna, 3 tělocvičny

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F2

Fitcentrum Proměny

2 tělocvičny, posilovna

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F3

Fitness centrum
Contours

kruhový trénink

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F4

Krytý bazén

fitcentrum, sauna

MSK

Střední škola řemesel a služeb

F5

Sport centrum
Originál Relax

posilovna, bowling, squash,
spinning

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F6

Městská sportovní
hala Slavie

sauna, badminton, bazén,
posilovna

SMH

SSRZ

F7

RPH Fitness

posilovna, tělocvična, sauna

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F8

Sportovní areál
Impuls Havířov

tělocvična, hor. stěna, sauna,
posilovna, badminton, stol. tenis

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F9

Studio Silueta

posilovna, tělocvična

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F10

Bowling Paradox

2 bowlingové dráhy

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F11

Centrum zábavy
Střela

2 bowlingové dráhy

soukromý
majitel

soukromý provozovatel

F12

Minigolfové hřiště
Havířov

minigolf

SMH

SSRZ
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SPORTOVNÍ ÚČAST OBYVATEL HAVÍŘOVA
Následující část vychází z výsledků původního šetření v Havířově, které bylo realizováno externím subjektem.
Kromě souhrnu výsledků pro různé věkové kategorie obyvatel jsou součástí také doporučení pro další rozvoj,
která jsou reflektována v návrhové části dokumentu.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠET ŘENÍ
DĚTI A MLÁDEŽ
Děti do 14 let věku jsou v Havířově výrazně sportovně aktivní (2/3 všech dětí sportují), 71 % respondentů
je spokojených se sportovním vyžitím v Havířově (35 % je dokonce spokojeno velmi). Nicméně úroveň
sportovní aktivity s věkem klesá a u mládeže v problematickém věku 15–19 let je znatelně nižší. Rovněž se mění
struktura a náplň aktivit, a to od organizovaného sportu (členství v klubu, školní sport) provozovaného dětmi
do 14 let (43 % dětí) na spíše rekreační (neorganizovaný) sport, preferovaný mládeží ve věku 15–19 let (37 %).
Zapojení dětí a mládeže ve věku 15–19 let je důležité z hlediska prevence sociálně patologických jevů, jako je
užívání návykových látek, vandalismus a podobně. U žáků ZŠ je podpora sportovních aktivit zdárná jak na úrovni
klubů, škol, tak i v rámci třetích subjektů. Např. SVČ Asterix pořádá řadu sportovních kroužků (z převážné
většiny určených pro děti do 15 let) a rovněž organizuje Havířovskou ligu ZŠ. Pokud jde o to, co děti postrádají,
je to například jump park. U mládeže ve věku 15–19 let lze pozorovat menší zájem o sport. Ačkoliv sport zůstává
hlavní volnočasovou aktivitou, velmi se mu přibližuje například trávení volného času na internetu. V období
puberty výrazně klesá sportovní aktivita v rámci klubů i škol.
V rámci rozvoje sportovních aktivit přímo na SŠ se lze inspirovat např. na SŠ Havířov–Prostřední Suchá, která
zřídila vlastní fitcentrum. Spokojenost studentů s úrovní sportovního vybavení je zde 81 % na rozdíl
od ostatních SŠ, kde je v průměru pouze 47 %.
Organizovaný sport věková skupina 15 až 19 let do určité míry nahrazuje sportem rekreačním. Zde se nachází
prostor pro zlepšení v oblasti volně přístupných sportovišť, která odrážejí specifické sportovní zájmy této
věkové skupiny (skatepark, jump park, parkour, venkovní fitness, případně pak skupinové sporty typu fotbal,
florbal, volejbal). Postoje k těmto typům sportovišť jsou pozitivní – vznikající skatepark podpořilo 61 %
respondentů. Dalším důvodem, proč by bylo na místě rozšířit nabídku sportovišť pro náctileté, je fakt,
že se současnou nabídkou sportovišť je spokojeno 46 % z nich, což je výrazně méně, než je tomu u žáků ZŠ.
Pokud jde o vybavení škol, je s ním spokojeno 56 % žáků základních škol a 64 % studentů středních škol. Mírně
spokojenější jsou dívky oproti chlapcům.
LIDÉ V PRODUKTIVNÍM VĚKU
Lidé ve věku 20–50 let jsou dle výsledků nejaktivnější kategorií. Sport je pro ně nejtypičtější volnočasovou
aktivitou. Čtvrtina lidí ve věku 20–35 let je stále registrována ve sportovním klubu, ačkoliv většina již preferuje
rekreační a neorganizovaný sport. Skupina 36–50 let je na rekreační sport zaměřena jednoznačně.
S nabídkou sportovního vyžití je věková kategorie 36–50 let nespokojená více než ostatní (25 %). Respondenti
jsou více než ostatní nespokojeni s nabídkou sportovních aktivit pro děti, což je pravděpodobně ovlivněno
faktem, že mají častěji malé děti a více se tím zabývají. Tato skupina vidí nedostatky v cyklostezkách, vytíženém
zimním stadionu, postrádají in-line dráhu, krytý bazén nebo sportoviště a hřiště pro děti.
Oblíbenou aktivitou této věkové kategorie je běh, a to zejména ve věku 20–35 let. Často se věnují cyklistice,
plavání nebo třeba chodí do fitness centra a hrají badminton. V neposlední řadě mají respondenti rádi turistiku,
konkrétně zejména skupina 36–50 let.
Pokud jde o vývoj sportovních podmínek v Havířově, přibližně 2/3 dospělých hodnotí pozitivně záměr výstavby
nového zimního stadionu a také výstavbu skateparku. V případě haly s ledovou plochou jsou ještě více než lidé
v produktivním věku s nápadem spokojeny děti. Výstavbu skateparku nejvíce oceňují lidé ve věku 36–50 let.
SENIOŘI
U seniorů (lidí starších 65 let) obecně sportovní aktivita výrazně klesá. Přesto se sportu alespoň „někdy“ věnuje
více než polovina z nich. Pokles zájmu o sport je patrný již u předcházející věkové skupiny občanů starších 51 let.
V těchto věkových skupinách je sport provozován převážně rekreační formou. Senioři zároveň vykazují nižší
spokojenost se sportovním vyžitím v Havířově, které by bylo vhodné pro ně samotné. Nejčastější aktivity
starších lidí (51 a více let) jsou cyklistika, turistika, plavání nebo fotbal.
Nabídka sportovních aktivit cílených na věkovou skupinu 50+ v Havířově skutečně není široká. Nejvíce
programů v této oblasti nabízí Městské kulturní středisko (zdravotní cvičení pro ženy 55+ a jógu pro seniory).
Zde se nachází prostor pro zlepšení v oblasti podpory vzniku širší nabídky vhodných sportů – např. procházky
s holemi, venkovní posilovací stanoviště, rytmické tance, zdravotní cvičení (udržení fyzické kondice) a jiné
kolektivní pohybové aktivity (podpoření aktivní socializace) či společenské hry (udržení mentální zdatnosti).
Z odpovědí rovněž vyplývá, že starší obyvatelé by uvítali větší propagaci a informace o sportovních možnostech
pro jejich věkovou skupinu.
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LOKÁLNÍ SPECIFIKA
Sport je běžnou volnočasovou aktivitou ve všech lokalitách v Havířově a okolí. Obyvatelé Podlesí jsou sportovně
nejaktivnější. Lidé z Životic, Města a Dolní Datyně jsou taktéž o něco aktivnější než obyvatelé ostatních částí.
Naopak obyvatelé Prostřední Suché a lidé žijící v okolí Havířova sportují méně. Lidé z Bludovic jsou lehce
spokojenější s nabídkou sportovního vyžití než ostatní. Lidé žijící v okolí Havířova jsou častěji neutrálnější než
lidé z jiných lokalit. Všemi lokalitami se prolíná nespokojenost s cyklostezkami. V Bludovicích zmiňují lidé častěji
absenci jump parku, v Podlesí zmiňují v tomto smyslu zase in-line dráhu.
Napříč všemi lokalitami se odráží popularita běhu. Tam, kde jsou lidé aktivnější (Životice, Dolní Datyně, Podlesí),
je také popularita běhu větší, výjimkou je Město, kde jsou populárnější jiné sporty, což pravděpodobně souvisí
i s větší nabídkou sportovních aktivit. V části Město, stejně jako v Prostřední Suché a Dolní Datyni, je populární
zejména fotbal. Na Podlesí je kromě běhu populární badminton a fotbal. Na Šumbarku se lidé nejvíce věnují
běhu, v Bludovicích jezdí lidé zejména na kole. Lidé z Životic se kromě běhu vyznačují zájmem o plavání. V Dolní
Suché hrají lidé často florbal.
Ve sportovních klubech jsou registrováni zejména lidé z části Město, Životice a Dolní Datyně. Respondenti
z Dolní Suché častěji než jiní uváděli, že sportují v rámci školní výuky. Dotazovaní lidé obecně souhlasili
s návrhem postavit ještě jednu ledovou plochu. Nejvíce ze všech jej ocenili lidé žijící v okolí Havířova.
GENDEROVÉ ROZDÍLY VE SPORTU
Ačkoliv je sport nejběžnější volnočasovou aktivitou mezi muži i ženami, u mužů pozorujeme o něco větší
sportovní zapojení. Sport je pro ně typičtější volnočasovou aktivitou než pro ženy. Ženy naopak tráví čas více
než muži s vrstevníky nebo kulturou. V souladu s tím také pozorujeme, že chlapci a muži jsou častěji registrování
v klubech. Ženy sportují nejvíce rekreačně a na rozdíl od mužů chodí často jen na procházky.
Náklady na sport jsou tudíž u mužů vyšší než u žen, a to průměrně o 100 Kč na měsíc. Muži utratí měsíčně
za sport v průměru 486 Kč a ženy 389 Kč. Muži i ženy jsou relativně obdobně spokojeni se sportovním vyžitím
v Havířově. Spokojeny jsou 2/3 z nich. Nedostatky vidí muži i ženy zejména v cyklostezkách a také vytížené
ledové ploše. Muži zmiňují častěji i absenci dalšího fotbalového hřiště.
Nejoblíbenějšími sporty mužů jsou fotbal, cyklistika, florbal a běh. Mladší chlapci preferují spíše fotbal a florbal,
což souvisí i s větší účastí v klubech, zatímco starší chlapci dávají přednost běhu či cyklistice. Ženy preferují běh,
a to ještě výrazněji než muži. Také jsou nakloněny cyklistice a na rozdíl od mužů mají výrazně rády tanec, plavání
nebo jógu. Z této preference logicky vyplývá, že dívky a ženy jsou méně často členkami oddílů či klubů.
Jimi volené sporty jsou realizovány spíše na individuální neorganizované bázi.

FORMULOVÁNÍ ZÁVĚ RŮ A SPECIFIKACE DÍLČÍCH OBLASTÍ R O ZVOJE
Lze říci, že Havířov a okolí je sportovně aktivní oblast. Sportu se věnuje 65 % lidí, je tak nejběžnější volnočasovou
aktivitou s výrazným odstupem od surfování na internetu, jakožto druhé nejběžnější náplně volného času.
Nejvíce lidí sportuje rekreačně a pouze 4 % dotazovaných uvedlo, že nesportuje a sport je nezajímá. Obecně
nejvíce využívá sportovní infrastrukturu v Havířově populace ve věku 20–50 let.
Lidé jsou s nabídkou sportovního vyžití v Havířově celkově spokojeni. Spokojenost vyjádřilo 65 % respondentů.
Naopak 15 % je nespokojeno. Zbylých 20 % dotazovaných zaujalo neutrální postoj. S volně přístupnými
sportovišti v okolí bydliště je spokojeno 41 % lidí.
Nejpreferovanějšími sporty v Havířově a okolí jsou běh, fotbal, cyklistika, plavání, tanec nebo florbal. Z výsledků
je ale patrné, že lidé se věnují široké škále sportovních aktivit a že jsou ochotni za sport zaplatit průměrně
433 Kč měsíčně. Čtvrtina lidí utratí za sport pro sebe i pro své děti více než 800 Kč měsíčně.
S ohledem na popularitu jednotlivých sportů často zaznívá požadavek na vybudování kompletnější sítě
cyklostezek, případně in-line stezek. Jde bezpochyby o závěr, který nabízí konkrétní řešení ve formě propojení
a prodloužení stávajících cyklostezek a jejich údržby.
Dalším požadavkem za účelem rozvoje sportovního vyžití v Havířově je výstavba druhé ledové plochy. Stávající
hokejová hala je přetížená a nedovoluje např. tréninky hokejové mládeže ve vhodné odpolední hodiny. Hokej
obecně je v rámci Havířova považován za nejpopulárnější sport a HC AZ Havířov za klub, který město nejvíce
reprezentuje. Myšlenku vzniku další hokejové haly podpořilo 69 % respondentů.
Dalším všeobecně oblíbeným sportovištěm je MSH Slavie, u které by ovšem občané uvítali zlepšení
technického stavu, a to zejména zatékající střechy, případně pak rekonstrukci vnitřního zázemí (šatny, tribuna)
či rozšíření sportovního vybavení.
Myšlenku osvětlení sportovišť podpořilo 69 % respondentů. Osvětlená sportoviště výrazně zvýší dobu jejich
využitelnosti pro pracující populaci ve večerních hodinách (zejména v jarních a podzimních měsících). Kvalitní
osvětlení rovněž snižuje riziko úrazu a případného poškození sportoviště vandaly. Jedná se tedy o další oblast,
která se nabízí pro rozvoj a zlepšení všeobecného sportovního vyžití v Havířově.
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DOPORUČENÍ EXTERN ÍHO SUBJEKTU PRO RŮZNÉ CÍL OVÉ SK UPINY
DĚTI A MLÁDEŽ (DO 19 LET)
• Pokračovat v podpoře současné dobře nastavené práce s dětmi do 14 let, a to jak v rámci sportovních klubů
a základních škol, tak i prostřednictvím dalších organizací, např. SVČ Asterix.
• Podpořit sportovní aktivity studentů v rámci středních škol například formou dotace na sportovní zařízení.
Inspirovat se lze např. na SŠ Havířov – Prostřední Suchá, kde zřídili vlastní fitcentrum.
• Soustředit se na udržení členství ve sportovních klubech a sportovních kroužcích při SŠ i u dětí ve věku 15–
19 let. Uvažovat lze například o podpoře většího množství lokálních i přeshraničních turnajů, aby se zajistilo
soutěžní vyžití všech členů klubu, o zajištění trenérů specializovaných na práci s mladými (např. formou
dovzdělání stávajících trenérů), o účasti trenérů v soutěži „Díky trenére“ (viz. https://www.dikytrenere.cz)
nebo o větším využití sociálních médií atp.
• Rozšířit možnosti rekreačního sportovního vyžití pro mládež (zejména 15–19 let). K realizovanému
skateparku zvážit dobudování např. jump parku, parkourového hřiště, venkovní posilovny atd.
PRODUKTIVNÍ VĚK (20–50 LET)
• Nadále vytvářet sportovní aktivity a příležitosti pro lidi ve věku 20 až 50 let, kteří jsou nejaktivnější věkovou
skupinou. Doporučujeme se zaměřit zejména na potenciál lidí ve věku 36–50 let, kteří jsou aktivní,
ale spokojenost s nabídkou aktivit je u nich nižší.
• Podporovat aktivitu klubů a spolků, aby se zvýšila spokojenost rodičů se sportovním vyžitím pro jejich děti.
Toto se týká zejména rodičů ve věku 36–50 let, a tudíž jde zejména o aktivity menších dětí. Rodiče jsou
ochotni za sport u svých dětí investovat, budou-li mít pocit, že nabízená aktivita je kvalitní.
• Dbát na udržování cyklostezek a zaměřit se i na jejich propojování a rozšiřování. Cyklistika je velmi
populárním sportem u této skupiny lidí.
• Zvážit vybudování nového zimního stadionu, o který je v Havířově zájem, zejména u této věkové skupiny.
Současný stadion nepokrývá dostatečně poptávanou kapacitu a je často nedostupný nebo přeplněný.
• Promyslet vystavění dalších sportovišť, o která mají lidé zájem, například in-line dráhu, venkovní hřiště /
sportoviště pro jejich děti, případně nový bazén.
SENIOŘI A PŘEDDŮCHODOVÝ VĚK (51 LET A STARŠÍ)
• Omezit snižování sportovní aktivity seniorů a lidí v předdůchodovém věku (51 let a více) podpořením vzniku
organizovaných sportovních aktivit vhodných a cílených na starší věkovou skupinu – např. chůze s holemi,
venkovní posilovací stanoviště, rytmické tance, zdravotní cvičení (udržení fyzické kondice) a jiné kolektivní
pohybové aktivity (podpoření aktivní socializace) či společenské hry (udržení mentální zdatnosti).
• Zaměřit se na zvýšení informovanosti a obecně na osvětu v oblasti sportovních aktivit vhodných
pro věkovou skupinu seniorů, respektive občanů starších 50 let.
SPORT V HAVÍŘOVĚ OBECNĚ
• Lidé v Havířově a okolí mají sport jako nejběžnější volnočasovou aktivitu. Jejich spokojenost se sportovišti
obecně je poměrně dobrá. Doporučujeme dbát na poskytování dostatečného sportovního zázemí a nadále
jej rozšiřovat, aby se vztah populace ke sportu vyvíjel pozitivním směrem a lidé byli spokojení.
• Vybudování kompletnější sítě cyklostezek, případně in-line stezek, které poskytují sportovní vyžití široké
skupině obyvatel.
• Zahájit výstavbu nové ledové plochy, která je havířovskou veřejností vnímána pozitivně. Tímto by se mimo
jiné umožnilo realizovat tréninky hokejové mládeže ve vhodnějších odpoledních termínech místo
současných večerních.
• Zřídit osvětlení veřejných sportovišť případně vybraných úseků stezek vhodných např. pro večerní běhání.
• Zajistit zlepšení technického stavu MSH Slavie, a to zejména opravou zatékající střechy, případně pak
rekonstrukcí vnitřního zázemí (šatny, tribuna atp.) či rozšířením sportovního vybavení.
• Mezi nejpopulárnější sporty patří fotbal a zároveň někteří lidé zmiňovali, že postrádají dobré přístupné
fotbalové hřiště, doporučujeme se zaměřit na údržbu fotbalových hřišť.
• Zvážit rozšíření rekreačního sportovního vyžití mládeže. Zaměřit se na populární aktivity jako parkour,
skatepark apod.
• Čtvrtina lidí utratí za sport pro sebe i pro své děti více než 800 Kč měsíčně. Využít potenciálu této kupní síly
a pokračovat v budování nových sportovišť.
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ORGANIZOVANÝ SPORT V HAVÍŘOVĚ
V městě Havířově působí přes 80 sportovních klubů, které provozují na 60 různých sportů. Počet registrovaných
sportovců ve všech sportovních klubech se pohybuje okolo 9 500 – 10 000. Následující Tabulka 3.1 znázorňuje
strukturu členské základny spolků, které mají minimálně 100 členů. V Havířově tak působí celkem 29 subjektů
s členskou základnou vyšší než 100 členů. Na další straně je pak pomocí Grafu 3.1 znázorněn podíl mládeže
a dospělých. Podíl mládeže v rámci níže uvedených sportovních spolků je tedy v Havířově na úrovni 65 %
z celkové členské základny.
Tabulka 3.1 Členská základna sportovních spolků se 100 a více členy
Sportovní spolek

mládež do 19 let

členové nad 19 let

členové celkem

TJ Slovan Havířov, z.s.

315

213

528

Florbal Havířov, z. s.

220

137

357

HC AZ Havířov 2010 z.s.

278

27

305

TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s.

113

175

288

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s.

179

107

286

Fitcentrum Club KARO Havířov, z.s.

29

186

215

Maniak aerobik Havířov, z.s.

206

7

213

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s.

190

10

200

TJ Baník Havířov z.s.

18

173

191

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.

71

115

186

FK Gascontrol Havířov, z.s.

100

85

185

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION Havířov, z.s.

150

34

184

Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek

154

26

180

JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s.

160

17

177

Plavecký klub Havířov z.s.

150

26

176

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek

113

60

173

Tenisový klub Havířov, z.s.

138

33

171

Karate Havířov, z.s.

135

18

153

1. SFK Havířov, z.s.

131

16

147

Tennis Hill Havířov z.s.

141

5

146

14

125

139

118

21

139

Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.

60

66

126

Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.

88

37

125

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, z.s.

74

39

113

102

9

111

0

110

110

102

6

108

40

62

102

Handicap Sport Club Havířov, z.s.
Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.

Gymnastika M&E Havířov, z.s.
NAHL (nezávislá amatérská hokejová liga), z.s.
Atletický Klub Havířov z. s.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město
Celkem

3589

1945

5534
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Graf 3.1 Struktura členské základny ve spolcích nad 100 členů
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Tabulka 3.2 Zastoupení nejrozšířenějších sportovních odvětví v klubech/oddílech
Odvětví

Oddíly

Atletika

Atletický Klub Havířov
z.s.

Tělovýchovná jednota
Start Havířov, oddíl
atletiky.

Atletický oddíl Slavia
Havířov, z.s.

Basketbal

BK Havířov z.s.

Tělovýchovná jednota
Start Havířov, oddíl
basketbalu

Basketbalový Club
Slavia Havířov, z.s.

Bojové sporty

JUDO CLUB
HAVÍŘOV z.s.

Box Havířov z.s.

SK Kick Wolf Team,
z.s.

Teakwondo W.U.F.
Havířov, zapsaný
spolek

Florbal

Florbal Havířov, z.s.

TJ Slovan Havířov,
z.s., oddíl florbalu

1. SFK Havířov, z.s.

Orel jednota Havířov

Fotbal

Městský Fotbalový
Klub Havířov, z.s.

TJ Slovan Havířov,
z.s., oddíl fotbalu

FK Gascontrol
Havířov, z.s.

TJ Havířov-Dolní
Datyně, z.s.

Gymnastika

Gymnastika M&E
Havířov, z.s.

Sportovní gymnastika
T. Havířov z.s.

Sportovní klub
moderní gymnastiky
Havířov z.s.

Hokej

HC AZ Havířov 2010
z.s. - mládež

HC Havířov 2010
s.r.o. - muži

NAHL (nezávislá
amatérská hokejová
liga), z.s.

Karate

Karate Havířov, z.s.

Sportovní klub karate
Budo Havířov, z.s.

Tělovýchovná jednota
Start Havířov, oddíl
karate

Tenis/softtenis

Tenisový klub
Havířov, z.s.

Tennis Hill Havířov
z.s.

Tenisový klub Tenet,
z.s.

První softtenisový klub
Havířov, z.s.

Tělovýchovné
jednoty

TJ Slovan Havířov,
z.s., oddíl florbalu

Tělovýchovná jednota
Start Havířov, oddíl
atletiky

TJ Baník Havířov z.s.

TJ Havířov-Dolní
Datyně, z.s.

Volejbal

Volejbalová akademie
mládeže Havířov, z.s.

Taneční sporty

Taneční škola Horizonty Havířov, z.s., Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION
Havířov, z.s., Victory Dance Havířov, TS LDance, z.s.

Ostatní velké
sportovní kluby

Maniak aerobik Havířov, z.s., Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s., Rugby Club
Havířov, zapsaný spolek, Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s., Plavecký klub Havířov z.s.,

Havířovský atletický
klub

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE
Podpora oblasti „Sportovní centra mládeže“ vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní
reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů ze dne 14. července 1999.
Činnost Sportovních center mládeže (dále SCM) je zpravidla zabezpečována prostřednictvím jednot, klubů
nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou. SCM může také zabezpečovat přímo asociace, federace, svaz,
unie. Posláním SCM je plnění úkolů souvisejících s podporou přípravy mladých talentovaných sportovců
dorostenecké a juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel
sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (zpravidla ve věku
15 až 19 let). Výjimečné zařazování sportovců mladší nebo starší věkové kategorie schvaluje MŠMT s ohledem
na specifiku daného sportovního odvětví na základě projektu svazu.
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Sportovní centra a střediska mládeže v městě Havířově:
BK Havířov z.s.
BK Havířov byl za práci s mládeží udělen statut Sportovně talentovaná mládež – Sportovní středisko "B" (SpS B).
Systém Sportovní střediska (dále SpS) je součástí programu II. MŠMT "Sportovně talentovaná mládež", jehož
hlavním cílem je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v České republice. SpS zajišťují sportovní
přípravu hráček ve věku 6–15 let, tedy kategorie žactva, minižactva a přípravek.
Družstva:
• SpS B – žactvo U15 a U14 – žákovská liga alespoň v jedné žákovské kategorii (extraliga U14 a U15),
• minižactvo – alespoň 2 družstva v oblastních soutěžích (U11, U13),
• přípravka – pravidelná činnost (tréninky 3x týdně).
Návaznost na kategorie dorostu:
• SpS má návaznost na celostátní soutěže dorostu (extraliga U17 a U19).
Spolupráce se základními školami:
• SpS B spolupracuje se základními školami v místě svého působení. Na pěti základních školách jsou
realizovány basketbalové kroužky pro 2. - 5. třídu.
• SpS B zajišťuje účast vybraných hráček v regionálních či celostátních výběrech organizovaných ČBF.
HC AZ Havířov z.s.
SCM – sportovní centrum mládeže (dorost, junioři)
• Do sportovního centra mládeže jsou zařazováni hráči ve své věkové kategorii s budoucí perspektivou
zařazení do A-týmu. Každoročně se hráči prosazují do reprezentačních výběrů kategorií do 16, 17 a 19 let.
• Zajišťuje individuální přípravu mimo týmový trénink – zdokonalení herních činností a dovedností.
• Zajišťuje kontrolu školních výsledků a komunikaci se školami.
• Kontroluje chování hráčů a jejich vystupování mimo sportovní aktivity.
• Zajišťuje testování, sportovní prohlídky a sportovní způsobilost.
SPS – sportovní středisko (starší a mladší žáci)
• Úkolem SPS je řízený a organizovaný tréninkový proces dle pokynů a metodiky hokejového svazu.
• Zajištění kvalitního procesu na všestranný rozvoj každého jedince.
• Zajištění lékařské prohlídky.
• Testování hráčů na základě svazových testovacích baterií.
• Spolupráce při nominaci hráčů do krajských výběrů.
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.
Při Sportovním klubu stolního tenisu Havířov, z.s. je zřízeno největší reprezentační centrum stolního tenisu
v České republice. V Reprezentačním centru se celoročně připravují reprezentanti stolního tenisu všech
věkových kategorií mládeže, ale i dospělých a tělesně hendikepovaných. Reprezentanti pravidelně trénují
několikrát denně pod vedením profesionálních trenérů a využívají špičkového zázemí SKST Baník Havířov, které
po vybudování nového národního centra bude mít evropské parametry.
Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s.
SCM Havířov je velmi důležitou součástí výchovy mládežnických talentů ve vzpírání. SCM je v různých
obměnách součástí havířovského vzpírání od roku 1970. V SCM jsou připravováni závodníci účastnící
se mistrovství ČR, Evropy, světa i olympijských her.
Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek
Oddíl basketbalu byl v roce 2016 zařazen do spolupracujících středisek.
Povinnosti těchto SPS:
• zabezpečování sportovní přípravy dětí a mládeže,
• minimálně trenérská licence C pro hlavního trenéra,
• zajišťování účasti vybraných hráčů SpS v regionálních či celostátních výběrech organizovaných ČBF,
• souhlas s předáváním vychovaných hráčů do vyššího stupně STM,
• spolupráce se ZŠ v místě svého působení,
• 1 x ročně zajištění lékařské prohlídky u obvodního lékaře všem hráčům, kteří se zúčastní soutěží ČBF.
SpS v oddíle atletiky je zřízeno při ZŠ M. Kudeříkové, se kterou úzce spolupracuje na základě platné trojdohody
(oddíl – škola – svaz). Tato SpS mají za cíl výrazně podporovat mládežnickou atletiku v oddílu v kategoriích
atletické přípravky (do 10 let) a především žactva (do 15 let) s přímou návazností na předávání do vyššího
článku, kterým je SCM – centrum talentované mládeže. SCM jsou v rámci atletiky řešena regionálně.
TJ Slovan Havířov, z.s.
Slovan Havířov provozuje jedno z pěti krajských tréninkových center mládeže v šachu. Tréninky probíhají
2x týdně po 3 hodiny a zúčastňuje se pravidelně cca 20 dětí ve dvou výkonnostních skupinách.
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Atletický klub Havířov, z.s.
Atletický klub Havířov je na rok 2019 vedený u Českého atletického svazu jako sportovní centrum mládeže.
Do sportovního centra mládeže jsou zařazováni atleti s budoucí perspektivou, jedná se převážně o dorost
(16–17 let) a juniorské složky (18–19let). O kvalitní přípravu se stará poloprofesionální trenér s nejvyšší
trenérskou licencí 1. třídy. Cílem je výchova medailistů z MČR a budoucích reprezentantů.

ROZHOVOR Y S PŘEDSTAVITELI SPOLKŮ S NEJVĚTŠÍ ČLENSKOU ZÁ KLADNOU
Za účelem doplnění výsledků průzkumu mezi obyvateli města byly v průběhu května a června 2019
uskutečněny rozhovory se zástupci havířovských spolků. Polostrukturované rozhovory v délce 30–40 minut
byly zaměřeny na dvě tematické oblasti rozvoje sportu v Havířově, v rámci nichž byly kladeny sady otázek.
Jednalo se o následující oblasti:
•
•

situace příslušného spolku z hlediska materiálně-technického, finančního a personálního zabezpečení,
názor respondenta na současný stav rozvoje sportu v Havířově.

Z rozhovorů vzešly zejména následující poznatky:
•

pozitivní vnímání podpory sportu na straně vedení města a magistrátu,

•

vývoj podpory sportu v posledních letech je hodnocen pozitivně napříč sportovním prostředím,

•

město je při podpoře sportu transparentní,

•

část spolků je částečně profesionálních,

•

variabilita nákladů na pronájmy sportovních hal,

•

některé spolky se otevírají veřejnosti,

•

nedostatek potenciálních partnerů ze soukromého sektoru,

•

přítomnost vrcholných soutěží na mládežnické i dospělé úrovni,

•

nevhodné načasování procesu schválení sportovních dotací (vzhledem k probíhajícím sezonám),

•

potenciál propojení Havířova s vodními nádržemi Těrlicko a Žermanice,

•

neodpovídající návaznost cyklostezek na území města,

•

námitky k systému oceňování sportovců,

•

některé spolky nedisponují administrativními pracovníky pro účely získávání dotací z dalších zdrojů
(kraj, stát),

•

absence reprezentativní sportovní haly,

•

nedostatečné zázemí pro volejbal a beachvolejbal,

•

výrazná část klubů vyvíjí vlastní iniciativy směrem k neorganizovaným obyvatelům, zejména k dětem,

•

je nastavena spolupráce na úrovni MMH – SSRZ – spolky,

•

SSRZ je funkční organizací, která sportovní zařízení nejen provozuje, ale také aktivně poskytuje občanům,

•

SSRZ pozitivně vnímána sportovními spolky,

•

rozvíjí se spolupráce mezi spolky napříč sportovními disciplínami,

•

zvyšující se náklady na údržbu vlastních zařízení v souvislosti s nekoncepční podporou ze strany MŠMT,

•

spolky kladou důraz na vzdělávání trenérů,

•

potenciál in-line stezky pro neorganizovanou veřejnost,

•

nedostatečné institucionální zabezpečení a odpovědnost za volně přístupná mezibloková hřiště
a cyklostezky s negativními důsledky pro jejich rozvoj,

•

potenciál využití nádražní haly,

•

nekoncepční rozvoj cyklostezek.
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FINANCOVÁNÍ SPORTU
Předmětem této kapitoly jsou finanční prostředky, které jsou alokovány do oblasti sportu v Havířově. Kromě
finančních toků ze státního rozpočtu a rozpočtu Moravskoslezského kraje je hlavní pozornost věnována
prostředkům, které jsou na podporu a rozvoj sportu určeny z rozpočtu SMH. V rámci dílčích analýz
je předmětem zájmu především vývoj financování sportu z rozpočtu města a komparace s dalšími městy.

FINANCOVÁNÍ SPOR TU Z E STÁTNÍHO ROZPOČTU
Sport patří v organizační struktuře MŠMT do skupiny 5, kterou řídí náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy. Odbor sportu má uskutečňovat koordinační činnost subjektů ve sportu a přerozdělovat finance
plynoucí ze státního rozpočtu. Dotace jsou každoročně alokovány prostřednictvím dotačních programů.
Sportovní politika státu je tak realizována zejména prostřednictvím přímé finanční podpory, která je určena jak
spolkům, tak obcím, jako poskytovatelům sportovních zařízení. Finanční podporu ze státního rozpočtu lze
rozdělit na investiční a neinvestiční dotace. Pro rok 2018 bylo na podporu sportu z prostředků MŠMT vyčleněno
5,5 mld. Kč, přičemž původní předpoklad byl 7 mld. Kč. Záměrem státu je kontinuálně navyšovat objem
podpory sportu až na úroveň 12–13 mld. Kč.
Význam dotací ze státního rozpočtu pro havířovské spolky ilustruje Graf 4.1, který naznačuje vysokou aktivitu
havířovských organizací při podávání žádostí. Celkem bylo v roce 2018 v rámci programu Můj klub rozděleno
6,5 mil. Kč mezi 22 havířovských spolků. Nad rámec těchto dotací získal Sportovní klub stolního tenisu Baník
Havířov, z.s. dotaci ve výši 20 mil. Kč a TJ Slovan Havířov z.s. 1,8 mil. Kč na podporu materiálně technické
základny sportu. Nezanedbatelná je také dotace na podporu sportu zdravotně znevýhodněných sportovců.
Graf 4.1 Dotace havířovským spolkům z programů MŠMT (2018)
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FINANCOVÁNÍ SPOR TU Z ROZPOČTU KRAJE
Celkový objem finančních prostředků alokovaných na podporu sportu z rozpočtu MSK se v posledních letech
zvyšoval z 50 milionů Kč (2015) až na necelých 155 milionů v roce 2018. V dalších letech by měl objem
prostředků zůstat na stejné hladině, což představuje 2 % z příjmů kraje. Podporované oblasti vycházejí z Plánu
rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019–2025:
1. Podpora pravidelné činnosti jednot a sportovních klubů
2. Podpora vrcholového sportu
3. Podpora významných sportovních akcí republikové a mezinárodní úrovně
4. Podpora sportovní reprezentace kraje na mezinárodní úrovni
5. Podpora SPV a sportu handicapovaných
6. Podpora talentů a školního sportu
7. Podpora rozvoje sportovní infrastruktury
8. Podpora a oceňování úspěšných sportovců
Havířovské spolky získaly z programů MSK v roce 2018 celkem 941 000 Kč v rámci neinvestičních dotací
(celkem 16 subjektů) a 4 000 000 v rámci investičních dotací (1 subjekt). Pro rok 2019 jsou vymezeny následující
oblasti podpory sportu z rozpočtu MSK:
• Podpora významných sportovních akcí v MSK a reprezentace MSK na mezinárodní úrovni v roce 2019
• Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019
• Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2019
• Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
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FINANCOVÁNÍ SPOR TU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍH O MĚSTA HAVÍŘOV
Podobně jako v ostatních městech ČR lze strukturu prostředků na podporu sportu z rozpočtu města rozdělit
do několika základních oblastí:
•

financování provozu sportovních zařízení v majetku města, zejména prostřednictvím příspěvku
na provoz organizaci SSRZ,
• investiční výdaje na sportovní infrastrukturu v majetku města,
• dotace sportovním organizacím v rámci dotační politiky města (viz dále),
• příspěvek zřizovatele základním školám a dotace středním školám na území města Havířova
na odměny vedoucím sportovních kroužků,
• finanční příspěvky na organizaci Havířovské ligy základních a středních škol.
Pravidla a přístupy pro financování sportu v rámci třetí oblasti vymezují Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Havířova (dále jen „Zásady“). Zásady stanovují jednotný postup při poskytování
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Havířova, vymezují oblasti dotovaných činností, stanovují
podmínky a pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí dotace, povinnosti příjemců dotací, způsob
vyúčtování a kontroly čerpání poskytnutých dotací.
Město Havířov poskytuje dotaci na projekty a činnost žadatelů ve sportovní oblasti zejména na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizování sportovních soutěží
Účast na sportovních soutěžích (např. soutěžní poplatek, doprava)
Činnost registrovaných sportovních subjektů (např. nájmy, mzdy, odměny a obdobná plnění
kvalifikovaným trenérům mládežnických celků)
Činnost zájmových sportovních kroužků na havířovských středních školách
Volnočasové sportovní aktivity havířovských středních škol
Organizování akcí masového charakteru propagujících sport a tělesnou výchovu
Údržbu, opravu a neinvestiční obnovu stávajících sportovišť, jsou-li v majetku žadatele a souvisejí
s dotovaným projektem
Nákup neinvestičního materiálového vybavení stávajících sportovišť souvisejícího s konkrétním
dotovaným projektem
Pronájem zařízení k provozování daného sportovního odvětví
Činnost preventivní a záchrannou při sportovní a rekreační činnosti

Tabulka 4.1 zachycuje vývoj jednotlivých složek financování sportu z rozpočtu města. Nejvýznamnějšími
položkami jsou příspěvek na provoz SSRZ a dotace sportovním organizacím. Od roku 2014 se tak celkový objem
prostředků do oblasti sportu navýšil o 40 procent. Nejvyšší provozní výdaje na provoz SSRZ byly alokovány
v roce 2014 a 2018, nejvyšší objem dotací sportovním organizacím pak byl vyplacen v roce 2018, přičemž
v tomto roce více než 20 milionů Kč představovala významná investiční dotace.
Tabulka 4.1 Vývoj financování sportu z rozpočtu SMH (Kč)
Výdaj z rozpočtu města
Příspěvek na provoz SSRZ

2014

2015

2016

2017

2018

36 699 000

32 232 000

30 821 000

33 899 000

37 011 000

Výdaje na investice, rekonstrukce a
údržbu sportovních zařízení v
majetku města

1 127 000

16 332 000

2 617 000

33 334 000

14 341 000

Dotace sportovním organizacím na
základě Zásad

33 335 660

23 057 200

23 089 200

25 260 800

48 719 800

115 660

194 200

233 200

194 800

209 800

90 000
115 000

97 000
103 000

107 000
118 000

106 000
108 000

146 000
140 000

71 482 320

72 015 400

56 985 400

92 902 600

100 567 600

Dotace středním školám na
odměny vedoucím sportovních
kroužků
Havířovská liga základních škol
Havířovská liga středních škol
Celkem
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Graf 4.2 znázorňuje vývoj objemu hlavních složek podpory sportu na základě údajů z Tabulky 4.1.
Graf 4.2 Vývoj financování hlavních složek podpory sportu z rozpočtu SMH
(Kč)
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KOMPARACE FINAN COVÁN Í SPORTU S DALŠÍMI MĚSTY
V další části jsou prezentovány výsledky komparace financování sportu s dalšími městy. Předmětem zájmu
z hlediska financování sportu byly dvě základní oblasti:
• sportovní dotace z rozpočtu města (dotace sport)
• příspěvky na provoz sportovních zařízení v majetku města
Běžné výdaje do oblasti sportu jsou pak prostým součtem těchto oblastí. Tabulka 4.2 demonstruje základní
charakteristiky rozpočtů zkoumaných měst. Město jsou seřazena podle celkového objemu běžných výdajů
do sportu (poslední sloupec tabulky). Pro potřeby komparace je uveden také průměr za všechna města.
Z těchto výsledků tak vyplývá, že se Havířov blíží nejvíce průměrné hodnotě běžných výdajů. V další části byly
podrobeny analýze obě složky běžných výdajů do oblasti sportu na základě poměrových ukazatelů.
Tabulka 4.2 Komparace základních charakteristik rozpočtů a financování sportu (Kč, 2018)
Město
Most
Opava
Ústí nad L.
Havířov
Zlín
Karviná
Kladno
Průměr

40

počet
obyvatel

celkové výdaje
rozpočtu

běžné výdaje
rozpočtu

kapitálové
výdaje
rozpočtu

dotace
sport

příspěvky na
provoz

běžné výdaje
sport

66 186
56 638
92 952
71 903
74 997
52 824
69 054
69 222

1 387 347 000
1 456 151 327
1 962 850 410
1 521 968 350
1 782 910 551
1 426 279 760
1 989 666 000
1 646 739 057

1 164 156 000
976 751 441
1 823 387 700
1 146 755 170
1 277 584 175
954 770 653
1 349 193 000
1 241 799 734

223 191 000
479 399 886
139 462 710
375 213 180
505 326 376
471 509 107
640 473 000
404 939 323

23 227 000
11 121 475
42 086 000
48 719 800
55 969 470
68 303 000
32 140 000
40 223 821

23 134 000
62 138 335
41 781 000
37 011 000
33 375 948
38 000 000
89 076 000
46 359 469

46 361 000
73 259 810
83 867 000
85 730 800
89 345 418
106 303 000
121 216 000
86 583 290
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Tabulka 4.3 nabízí srovnání běžných výdajů do oblasti sportu vzhledem k počtu obyvatel. Nejvyššího objemu
dosáhla města Karviná a Kladno, Havířov se řadí v tomto srovnání k průměrným hodnotám – v přepočtu
na jednoho obyvatele tak představují běžné výdaje necelých 1 200 Kč.
Tabulka 4.3 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k počtu obyvatel (Kč, 2018)
Město

běžné výdaje sport/počet obyvatel (Kč)

Most

700

Ústí nad Labem

902

Zlín

1 191

Havířov

1 192

Opava

1 293

Kladno

1 755

Karviná

2 012

Průměr

1 293

Pokud přepočteme stejný údaj vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (Tabulka 4.4), jsou mezi městy výrazné
rozdíly. Havířov vykazuje mírně nadprůměrnou hodnotu, přičemž je podíl obdobný jako ve Zlíně či v Opavě.
Tabulka 4.4 Komparace běžných výdajů do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018)
Město

běžné výdaje sport/běžné výdaje rozpočtu (%)

Most

4,0%

Ústí nad Labem

4,6%

Zlín

7,0%

Havířov

7,5%

Opava

7,5%

Kladno

9,0%

Karviná

11,1%

Průměr

7,2%

Tabulka 4.5 již pracuje jen s objemem dotací do sportu, součástí analýzy tedy nejsou výdaje na provoz
sportovních zařízení v majetku města, které mohou analýzy výrazně zkreslovat s ohledem na odlišnou
vybavenost měst, majetkovou strukturu a přítomnost provozně náročných zařízení. Z tabulky tak vyplývá,
že objem dotací sportovním organizacím překračuje v Havířově průměr v kontextu ostatních měst. Je však
třeba připomenout, že v roce 2018 byly v rámci dotací z rozpočtu SMH vyplaceny mimořádné investiční dotace
v objemu překračujícím 20 milionů Kč.
Tabulka 4.5 Komparace dotací do sportu vzhledem k běžným výdajům rozpočtu (%, 2018)
Město

dotace sport/běžné výdaje rozpočtu (%)

Opava

1,1%

Most

2,0%

Ústí nad Labem

2,3%

Kladno

2,4%

Havířov

4,2%

Zlín

4,4%

Karviná

7,2%

Průměr

3,4%
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SYNTETICKÁ ČÁST
SWOT ANALÝZA ROZVOJE SPORTU V HAVÍŘOVĚ

silné stránky
• sportovní tradice města
• vztah sportovního prostředí s vedením města
a představiteli MMH
• zřízení pozice radního pro sport
• přítomnost široké škály sportovních odvětví
• přítomnost spolků ve vrcholovém sportu,
profesionálních spolků a sportovních center
mládeže
• finanční podpora sportovních aktivit
základních a středních škol
• pravidelné investice do sportovní
infrastruktury
• přítomnost a tradice spolků zaměřených
na sport dívek a žen
• relativní spokojenost dětí a mládeže
se sportovní vybaveností
• vysoká účast dětí do 15 let v organizovaném
sportu
• pozitivní vnímání potřeby sportovních
investic ze strany veřejnosti
• urbanistické řešení města výhodné pro sport
a aktivní trávení volného času
• relativně vysoké zastoupení soukromých
subjektů nabízejících sportovní zařízení a
služby
• organizace SSRZ a efektivní provoz
sportovních zařízení
• systém podpory sportu z rozpočtu SMH
• vlastní iniciativy a aktivity spolků směrem
k veřejnosti
• existující spolupráce a komunikace na úrovni
MMH – SSRZ – spolky
• krátká dojezdová vzdálenost do okolních
měst
• systém oceňování sportovců
• přítomnost amatérských lig různých
sportovních odvětví
• přítomnost nových sportovních zařízení –
Centra reprezentace stolního tenisu a nového
skateparku s in-line dráhou
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slabé stránky
• pokles zájmu o organizované aktivity mládeže
nad 15 let
• nevyhovující technický stav některých
tělocvičen a venkovních hřišť základních škol
• nevyhovující technický stav a charakter
meziblokových hřišť neodpovídající současné
poptávce a potřebám obyvatel
• nespokojenost obyvatel s celkovým řešením
cyklostezek
• přetíženost sportovních hal a tělocvičen
• přetíženost lokalit pro sportovní
a volnočasové aktivity (konflikty mezi chodci
a sportovci)
• nízká ochota soukromých partnerů
podporovat sportovní spolky
• nedostatečné parkovací kapacity některých
sportovišť
• nižší participace menších spolků při podávání
žádostí o dotace z prostředků kraje a MŠMT
• nedostatečné zázemí pro beachvolejbal
• nedostatečné ubytovací kapacity pro
pořádání větších sportovních akcí
• vysoký podíl venkovních školních hřišť
v nevyhovujícím stavu
• absence aquaparku či podobného zařízení
pro rekreační a regenerační využití
• absence odpovídajícího zázemí atletického
stadionu s 400m okruhem
• nižší míra sportovních aktivit v některých
lokalitách města
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příležitosti
• potenciál rozvoje in-line stezek
pro neorganizovanou veřejnost
• rozšíření využití sportovních zařízení škol
během víkendů
• zvýšení informovanosti obyvatel využitím
popularity sociálních sítí k propagaci
sportu, sportovních spolků a sportovních
akcí pro veřejnost
• využití popularity běhu a cyklistiky mezi
havířovskou veřejností
• využití výhodné polohy města k propojení
s dalšími sídly pomocí bezemisní dopravy
(cyklo a in-line stezky)
• využití nádražní haly jako sportovní brány
do Havířova
• zvýšení odbornosti pracovníků MMH
v oblasti rozvoje sportu
• rozšíření a propojení sportovní
infrastruktury na Šumbarku
• využití přítomnosti specifických
sportovních odvětví v Havířově a otevření
činnosti spolků pro neorganizovanou
veřejnost
• zapojení široké veřejnosti do aktivní účasti
ve sportu pomocí sportovních akcí a
programů pro veřejnost
• rozvíjení současných sportovních aktivit
na úrovni škol, zejména přes unikátní
Havířovskou ligu základních a středních
škol
• využití disponibilních ploch díky vysokému
počtu meziblokových hřišť
• rozvoj sportovních služeb pro matky
s malými dětmi
• využití vysoké popularity in-line bruslení
a badmintonu u havířovské veřejnosti a
rozšíření těchto aktivit mezi nesportující
část veřejnosti
• rozvoj městských parků k aktivnímu trávení
volného času obyvatel

hrozby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stárnutí populace Havířova
nerovnoměrný vývoj počtu
obyvatel v jednotlivých částech města
zvyšující se náklady města na sociální
služby související s nedostatkem pohybu
obyvatel
pokračující úbytek obyvatel
výskyt sociálně vyloučených lokalit
prohlubování rozdílů ve věkové struktuře
částí města
zvyšující se náklady na údržbu zařízení
spolků v souvislosti s nekoncepční
podporou ze strany MŠMT
nedostatek finančních prostředků na
realizaci významných investičních akcí
pokles zájmu o tradiční sportovní odvětví
dopravně-bezpečnostní rizika spojená
s nekoncepčním řešením cyklostezek
zvyšující se nároky žadatelů o investiční
dotace
vzájemná konkurence rozvoje sportu a
jiných oblastí při stanovení priorit v rozvoji
města
nedostatek personálních kapacit rozvoje
sportu na úrovni MMH
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NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Návrhová a implementační část je uvedena SWOT analýzou, která shrnuje silné a slabé stránky rozvoje sportu
v Havířově. Druhá část analýzy formuluje příležitosti a hrozby, které se dotýkají budoucího rozvoje sportu.
Na základě výsledků SWOT analýzy a dalších poznatků, které vzešly z analytické části, je pak formulovaná vize
rozvoje sportu v Havířově, která zasazuje samotný plán do celkového kontextu. Z vize rozvoje sportu
pak vyplývají strategické oblasti, v jejichž rámci jsou definovány priority a opatření.

VÝCHODISKA ROZVOJE SPORTU V HAVÍŘOVĚ
Lze říci, že současný český sport se rozvíjí dvěma směry, města by tak měla reagovat na obě tyto tendence:
Prvním směrem je rozvoj formálních sportovních odvětví na organizované i neorganizované úrovni. V tomto
případě se jedná především o kolektivní sporty, které jsou realizovány ve sportovních halách, školních
tělocvičnách či venkovních podmínkách (fotbal, florbal, hokej, tenis, volejbal, basketbal).
Tyto sporty byly dříve zejména mládeží provozovány také na volně přístupných hřištích ve veřejném prostoru
– na sídlištích a v dalších obytných zónách. S ohledem na pokles zájmu o formální sportovní aktivity, vzhledem
ke zvyšujícím se nárokům obyvatel na sportovní vybavenost či v kontextu konkurence nových sportovních
odvětví však klesá zájem o tato hřiště, která jsou tak mnohdy nevyužívaná, nebo slouží pro jiné účely. Členové
spolků i jiní organizovaní sportovci preferují právě krytá sportoviště, o která roste zájem – poptávka po těchto
zařízeních, zejména v odpoledních a večerních hodinách, převyšuje nabídku měst.
Paralelně s prvním směrem se rozvíjí jakási druhá dimenze sportovních aktivit, kterou lze charakterizovat
zejména nesoutěžním charakterem, neformálním prostředím, novými sportovními odvětvími. Neformálnímu
charakteru těchto sportů, které jsou populární především mezi mládeží, odpovídají také nároky na sportovní
vybavenost, která velice často vychází z přirozeného prostředí městské infrastruktury a mobiliáře
(skateboarding, parkour). Neformální odvětví se však netýkají jen nejmladších kategorií obyvatel. V posledních
letech lze v České republice zaznamenat mezi dospělými a seniory zvyšující se popularitu běhu, plavání
a cyklistiky, tedy tradičních individuálních sportů. Kromě těchto aktivit jsou populární služby nabízené
komerčním sektorem (fitness, posilovny, tanec, jóga) a cvičení s vlastní vahou těla (workout, fit parky).
K výše uvedenému rozdělení je však nutné poznamenat, že mezi oběma směry nejsou jednoznačné hranice,
charakter mnoha sportů se prolíná oběma charakteristikami, navíc je zřejmé, že výrazná část obyvatel
se věnuje oběma formám sportovních aktivit. Celkově lze hodnotit současný stav pozitivně, neboť nesoutěžní
charakter sportovních aktivit je atraktivní zejména pro jedince, kterým vytvářel soutěžní charakter sportu
jakousi bariéru, které je od sportu odrazovala.

VIZE ROZVOJE SPORTU V HAVÍŘOVĚ
Havířov – mladé město se sportovní tradicí otevřené novým formám pohybových aktivit
Vize vychází z komplexního pojetí problematiky rozvoje a podpory sportu v Havířově, kdy rozvoj sportu
je chápan představiteli města a MMH nikoliv jen v kontextu finanční podpory spolků, ale jako vytváření
sportovních podmínek širokému spektru obyvatel.
Havířov bude městem uvědomujícím si nezastupitelnost potřeby rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit
při harmonickém rozvoji svého území. Sport bude navíc chápán jako nástroj k prevenci civilizačních
onemocnění i dalších negativních společenských jevů.
Město bude poskytovat obyvatelům bohatou sportovní nabídku širokým využitím, údržbou a rozšiřováním
existující a výstavbou nové kompletně vybavené sportovní infrastruktury, reagující na moderní sportovní
trendy, sloužící jak organizovanému, tak rekreačnímu sportu.
Město bude nadále klást důraz na finanční podporu činnosti sportovních spolků, které nabízí v Havířově širokou
paletu sportovních aktivit a projektů. Podpora spolků bude uskutečňována také nefinančními způsoby,
například oceňováním sportovních nadějí i úspěšných reprezentantů města Havířova. Město zároveň využije
své pozice celostátního centra stolního tenisu.
Nejen prostřednictvím infrastruktury, ale také využitím sportovních programů, akcí či iniciativ bude město
usilovat o zapojení všech věkových kategorií a obyvatel různých částí města do sportovních aktivit. Město bude
rovněž reagovat na demografický vývoj podporou sportovních aktivit směřujících k zdravému životnímu stylu
staršího obyvatelstva.
Formulované priority a opatření tak vycházejí z analýzy současného stavu a zároveň reflektují trendy ve sportu
charakterizované výše. Vize zároveň reflektuje přesah problematiky do celkového rozvoje a revitalizace města.
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Zvláštní pozornost při formulaci vize, priorit a opatření tak byla věnována lokálním specifikům, mezi která
lze zařadit specifické urbanistické řešení městské zástavby, vysokou hustotu obyvatel, relativně vysoké
zastoupení nejstarších skupin obyvatel či polohu města navazující na ostravskou aglomeraci.
Oblasti sportu se z lokálních specifik přímo dotýká právě urbanistické pojetí sídlišť, v rámci původní koncepce
města vznikl vysoký počet meziblokových hřišť, jejichž přítomnost v současné době naráží na mnohá omezení,
zejména se jedná o jejich nevyhovující stav, jejich původní účel zároveň neodpovídá současným požadavkům
pro neorganizované aktivity (Priorita A1). Jak vyplývá z analýzy, v nevyhovujícím stavu je také relativně vysoký
počet školních hřišť základních škol (Priorita A2), čímž se dále prohlubuje problém absence volně dostupných
hřišť pro veřejnost. Tento fakt dále posiluje absence sportovního parku se zázemím, který je ve městech
velikosti Havířova obvyklý.
Výrazná část sportovních aktivit v rámci organizovaného i neorganizovaného sportu je tak soustředěna
do sportovních hal a školních tělocvičen. Tato sportoviště tak slouží především aktivnějším obyvatelům
a členům spolků. Jednotlivé priority a opatření by tak měly přispět k vytváření podmínek a motivování obyvatel,
kteří nemají zažité návyky pravidelných sportovních aktivit. Právě za tímto účelem vzniknou nová sportovní
zařízení, která budou odpovídat současným trendům a zároveň vtisknou Havířovu unikátní tvář (Priorita A3).
Součástí rozvoje sportovní infrastruktury je rovněž rozvoj cyklostezek a in-line stezek. Priorita A4 tak reaguje
nejen na současný stav, kdy má město v porovnání s dalšími městy relativně vysoký podíl kilometrů
cyklostezek. Priorita zároveň odráží rovinatý charakter města, vysokou popularitu cyklistiky a in-line bruslení
mezi havířovskou veřejností, a především současný stav, kdy je zapotřebí propojení cyklostezek na území
města. Prostřednictvím Priority A5 pak budou realizována opatření zajišťující provozuschopnost sportovních
zařízení v majetku města.
Druhá strategická oblast se týká především tzv. „měkkých“ opatření, nicméně právě tato opatření jsou
základním předpokladem pro co nejefektivnější provoz sportovních zařízení a společensky spravedlivý rozvoj
sportu v Havířově.
Priorita B1 tak definuje nejdůležitější systémová opatření, která zajistí co nejefektivnější provoz sportovišť
v majetku města. Součástí je tedy vyřešení majetkoprávních vztahů některých významných sportovišť. Priorita
zároveň přímo reaguje na výsledky dotazníkového šetření, kdy mnozí obyvatelé projevovali nespokojenost
s dostupností sportovních zařízení. Priorita B2 zdůrazňuje již existující systém finanční podpory sportu
z rozpočtu města a zároveň nastavuje užší spolupráci napříč sportovním hnutím. Závěrečná Priorita B3
nastavuje prostřednictvím konkrétních opatření nové přístupy města Havířova k rozvoji sportu. Cílem priority
je sjednocení a jednoznačná komunikace a propagace sportu ze strany města.

STRATEGICKÉ OBLASTI , PRIORITY A OPATŘENÍ
STRATEGICKÁ OBLAST A SPORTOVNÍ IN FRASTRU KTURA
PRIORITA_A1

REKONSTRUKCE A REVITALITACE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A LOKALIT
Opatření A 1.1 Revitalizace či redukce nevyhovujících meziblokových hřišť
Opatření A 1.2 Realizace spádových multifunkčních hřišť v návaznosti na Opatření A 2.1
Opatření A 1.3 Rozvoj městských sportovních a volnočasových parků
Opatření A 1.4 Rozšíření zázemí sportovních zařízení

PRIORITA_A2

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Opatření A 2.1 Rekonstrukce venkovních sportovišť základních škol
Opatření A 2.2 Opravy tělocvičen základních škol

PRIOTITA_A3

NOVÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Opatření A 3.1 Vybudování sportovního zařízení v nádražní hale
Opatření A 3.2 Rozšíření plaveckého bazénu o wellness zónu a venkovní prostory
Opatření A 3.3 Rozšíření sportovního areálu na Šumbarku
Opatření A 3.4 Realizace hřiště pro parkour
Opatření A 3.5 Výstavba druhé ledové plochy
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PRIORITA_A4

CYKLOSTEZKY A IN-LINE STEZKY
Opatření A 4.1 Dokončení propojení cyklostezek a cyklopruhů v intravilánu města
Opatření A 4.2 Dokončení cyklostezek k vodním nádržím Těrlicko a Žermanice
Opatření A 4.3 Vybudování in-line okruhu

PRIORITA_A5

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SSRZ
Opatření A 5.1 Vybavení sportovních zařízení SSRZ
Opatření A 5.2 Opravy sportovních zařízení SSRZ

STRATEGICKÁ OBLAST B PESTROST , DOSTUPNOST A OTEVŘEN OST SPORTU
PRIORITA_B1

EFEKTIVNÍ PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Opatření B 1.1 Zahájení jednání o převodu krytého plaveckého bazénu do vlastnictví
SMH
Opatření B 1.2 Zpřístupnění atletického stadionu veřejnosti
Opatření B 1.3 Prodloužení otevírací doby sportovních zařízení
Opatření B 1.4 Rozšíření přístupu sportovních zařízení škol
Opatření B 1.5 Revize parkovacích kapacit sportovních zařízení

PRIORITA_B2

PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ
Opatření B 2.1 Posílení metodické role MMH směrem ke sportovním spolkům
Opatření B 2.2 Finanční podpora sportovních organizací a úspěšných jednotlivců
Opatření B 2.3 Finanční podpora reprezentace města a sportovních center mládeže
Opatření B 2.4 Získávání prostředků pro sport z krajských, národních či nadnárodních zdrojů

PRIORITA_B3

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, INFORMOVANOST A PROPAGACE SPORTU
Opatření B 3.1 Posílení personálního obsazení oblasti sportu v rámci MMH
Opatření B 3.2 Prezentace a propagace sportu na oficiálním webu města a sociálních sítích
Opatření B 3.3 Každoroční slavnostní oceňování úspěšných sportovců a trenérů
Opatření B 3.4 Zvýšení publicity sportu v Radničních listech
Opatření B 3.5 Vytvoření sportovního kalendáře
Opatření B 3.6 Organizování sportovních akcí pro veřejnost
Opatření B 3.7 Iniciování kampaně pro zvýšení pohybových aktivit seniorů

46

NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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IMPLEMENTACE PLÁNU
V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Plán rozvoje sportu města Havířova implementován
při reflektování ekonomických možností města a dalších faktorů či omezení. Předpokladem k tomu, aby byly
postupně plněny definované priority Plánu rozvoje sportu, je pravidelná formulace a evaluace akčního plánu.
Akční plán je základním nástrojem implementace plánu rozvoje sportu, prostřednictvím akčního plánu by mělo
dojít k postupnému naplnění formulované vize, strategických oblastí, priorit a opatření.
Akční plán bude formulován pro každé následující dvouleté období a bude co nejpodrobněji upřesňovat
formulovaná opatření, včetně časového rámce jejich plnění, zodpovědnosti či finanční náročnosti.
Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro následující
období, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální
politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro následující dvouleté období je vhodné uskutečnit
nejpozději do měsíce září nebo října, před přípravou a schvalováním rozpočtu města.
Jakým způsobem by měl být akční plán formulován?
Na tvorbě akčního plánu by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména pak radní pro sport, pracovníci
MMH, členové sportovní komise či ředitel SSRZ. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení
systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby
akčních plánů by mělo proběhnout setkání zodpovědných pracovníků. Akční plán by měl být poté, nejpozději
do konce kalendářního roku předcházejícího řešeného období, schválen zastupitelstvem města. Pro první
období by měl být vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace, na neinvestiční a finančně méně
náročné projekty.
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