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1. ÚVOD
Zpracovaná Koncepce sportu ve městě Orlová představující strategický materiál pro oblast
sportu navazuje na Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033.
Koncepce sportu byla zpracována v rámci projektu s názvem: „Orlova a Petřvald – řídíme
strategicky a společně“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958, finančně
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.
Při tvorbě Koncepce byl uplatněn přístup komunitního zpracování strategického dokumentu,
a to aktivním zapojením obyvatel města Orlová formou zjišťování míry jejich sportovní
participace a průběžného informování o postupu tvorby dokumentu na webových stránkách.
Tento dokument představuje komplexní analytický a koncepční materiál zabývající
se problematikou sportu na území města Orlová. Cílem předložené Koncepce bude
vytvoření střednědobého rámce rozvoje a podpory sportu, která bude vycházet
ze současných společenských trendů ve sportu, potřeb obyvatel, sportovních klubů,
vybavenosti města, managementu sportovních zařízení či ekonomické analýzy financování
sportu.
Dokument Koncepce sportu ve městě Orlová je tvořen dvěma částmi, a sice:
1. Analytickou částí
2. Návrhovou a implementační částí
Podkladem pro zpracování analytické části byla primární data získaná v rámci
dotazníkového průzkumu, který byl proveden v únoru 2018, a to mezi:
a) obyvateli města Orlová starších 18 let bez ohledu na míru zapojení do sportovních
aktivit,
b) žáky orlovských základních škol od 12 let a studenty střední školy Gymnázium
a obchodní akademie Orlová – Lutyně.
Dále byla analyzována sekundární data o současném stavu sportovních zařízení,
sportovních klubů a organizací a financování sportu ve městě Orlová.
Předkládaný dokument řeší oblast sportu ve městě Orlová jako celek, který vychází
z analýzy místních podmínek, a to ze strany existující sportovní nabídky, sportovní
participace a z pohledu ekonomické analýzy. Současně byla v rámci analytické části
zpracována SWOT analýza, která je východiskem pro návrhovou část Koncepce.
Účelem Koncepce je předložit zástupcům města a příslušným stranám soubor podkladů pro
klíčová rozhodnutí týkající se podpory sportu ve městě Orlová s ohledem na společenskou
a finanční efektivnost.

2. SPORTOVNÍ NABÍDKA
2.1 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
2.1.1 Formy managementu zařízení, společenská a finanční efektivnost
Formy managementu zařízení
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) v § 23 taxativně
vymezuje, jaké organizace je samosprávný celek oprávněn zřizovat a zakládat. Stávající
legislativa tak umožňuje obcím a městům ve věci správy vlastního majetku a zabezpečování
veřejně prospěšných činností v oblasti sportu dle výše uvedeného zákona zřizovat
organizační složky či příspěvkové organizace a zakládat obchodní společnosti, a to akciové
společnosti a společnosti s ručením omezeným, či ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Další možností je pronájem obecního majetku, nejčastěji místnímu
sportovnímu spolku.
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S ohledem na zákonem dané možné formy zřizovaných či zakládaných organizací územními
samosprávnými celky s přihlédnutím na nejčastěji používaných forem organizací v oblasti
sportu v České republice je v následující tabulce uveden souhrn základních charakteristik
právních forem.
Tabulka 1 – Přehled forem sportovních zařízení v majetku územního samosprávného
celku
Právní forma
Organizační složka
Zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
Příspěvková
organizace
Zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
Akciová společnost
Zákon č.90/2012 Sb., o
obchodních
korporacích
Společnost s ručením
omezeným
Zákon č.90/2012 Sb., o
obchodních
korporacích
Ústav
Zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Právní
subjektivita

Nejvyšší
orgán

Rozpočet

Vlastnictví
majetku

Kontrola
ze strany
zřizovatele

ne

zastupitelstvo

rozpočet
zřizovatele

ne

vysoká

nízká

nízká

ano

zastupitelstvo

rozpočet
zřizovatele

ano

vysoká

střední

střední

ano

valná
hromada

vlastní

ano

střední

vysoká

vysoká

ano

valná
hromada

vlastní

ano

střední

vysoká

vysoká

ano

správní
rada

vlastní

ano

střední

střední

vysoká

Pružnost
Motivace
organizace pracovníků

Zdroj: J. Popelka (2014), Sport jako veřejná služba: Sociální spravedlnost a efektivnost sportovních
zařízení v obcích, vlastní zpracování (doplnění)

Z uvedené tabulky je zřejmé, že každá právní forma má své výhody i nevýhody, a formu je
potřeba zvolit podle konkrétní situace, typu zařízení.
Za účelem efektivnějšího hospodářského využívání majetku obce či k zabezpečení veřejně
prospěšných činností mohou obce zřizovat tzv. organizační složky obce, které jsou
charakteristické tím, že nedisponují právní subjektivitou, mají společné hospodaření
se zřizovatelem, mohou hospodařit pouze s peněžními prostředky určenými na jejich
běžnou, pravidelnou činnost. V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se
uvádí, že tuto formu svého hospodaření volí obec pro takové činnosti, které nevyžadují velký
počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení,
nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých
ekonomických nebo právních vztahů. Tato forma je vhodná např. u zařízení, která jsou
občanům volně přístupná a vyžadují především údržbu. Pro komplikovanější vztahy
či situace by tak měla obec, město volit jinou formu hospodaření, např. příspěvkové
organizace či obchodní společnosti1.
Forma příspěvkové organizace je zřizována pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou
zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní
subjektivitu. Příspěvková organizace je vlastnicky nezpůsobilý subjekt, který hospodaří
s majetkem svého zřizovatele v rozsahu jím svěřených majetkových práv, vše, co nabývá při
Ing. Ivo Nováček, Ing. Bořek Málek (2011), Procesní řízení – Zefektivnění řízení zřízených příspěvkových
organizací a založených obchodních společností Pardubickým krajem
1
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své činnosti, pak nabývá do vlastnictví zřizovatele. Zřizovatel jmenuje statutárního zástupce,
zadává mu úkoly a jeho prostřednictvím řídí fungování organizace. Zřizovatel má možnost
vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců průběžnou kontrolu1.
Územně samosprávné celky mají možnost založit jako možnou alternativu k příspěvkovým
organizacím ústav. Právní forma ústav je vhodná, pokud jediný zakladatel hodlá založit
neziskovou organizaci za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb. Při založení
ústavu územně samosprávným celkem je potřeba zvážit, jak bude probíhat budoucí
financování činnosti ústavu. Zakladatel ústavu má ze zákona povinnost vložit při založení
do ústavu určitý vklad, a to peněžitý, nebo nepeněžitý. Vzhledem k tomu, že vklad může být
činností ústavu spotřebován, lze využít peněžitého vkladu při založení ústavu jako formu
financování počátků činnosti ústavu. Zakladatel ústavu nemá povinnost financovat činnost
ústavu. Tímto se liší od financování příspěvkových organizací, u kterých zákon upravuje
příspěvky zřizovatele na provoz podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Územně
samosprávný celek tedy financovat činnost ústavu může, zcela nebo částečně, ale také
nemusí. Tímto principem může být posílena samostatnost a odpovědnost orgánů ústavu
za zajištění financování, a tím i vetší motivace o zajištění financí z více zdrojů. V praxi je tato
forma využívána územními samosprávnými celky pro zajištění veřejně prospěšných služeb
v oblasti sociální2.
V případě provozně náročných zařízení, jako jsou např. kryté bazény, zimní stadióny
či sportovní haly, obecně platí, že vhodnou formou provozování zařízení jsou obchodní
společnosti. Nejčastěji se jedná o akciové společnosti, jakožto čistě kapitálové společnosti,
které jsou tímto pro veřejnou správu a samosprávu výhodnější než společnosti s ručením
omezeným, které představují pro majitele, který nevykonává každodenní kontrolní činnost
hospodaření společnosti, nižší bezpečnost. Jak bylo uvedeno, kryté bazény, zimní stadióny,
sportovní haly, aj. jsou náročná zařízení, vyžadující profesionální řízení, a proto vedle
zajištění provozu vyžadují aktivní poskytování sportovních služeb, identifikovat příležitosti pro
rozvoj i související hrozby, omezení. Zaměření obchodních společností na zisk by neměl
omezovat či znevýhodňovat různé skupiny obyvatel v přístupu a využívání poskytovaných
služeb v oblasti sportu. Z pohledu řízení má management organizace vysokou míru
samostatnosti při dostatečné možnosti kontrolovat společnost ze strany vlastníků.3
V případech dlouhodobého pronájmu sportovního zařízení místnímu sportovnímu spolku je
potřeba zajistit, aby nedocházelo k znevýhodňování při využívání služeb ostatních obyvatel
např. z hlediska časové dostupnosti či finanční náročnosti využití. I tyto spolky by měly
vyhledávat příležitosti přínosné pro hospodaření. Spolky mají právní subjektivitu, hospodaří
podle vlastního rozpočtu, kontrola ze strany obce či města není možná, vlastník sportovního
zařízení, v tomto případě obce a města, nemá možnost ovlivnit rozhodování spolku
či motivovat členy spolku k aktivitám pro dosažení zisku.3
Předmětem následující části této kapitoly bude charakteristika nabídky sportovních zařízení
ve vlastnictví města Orlová a jeho organizací.
SMO, městská akciová společnost Orlová
Společnost byla založena dne 20. 3. 1995. Společnost byla založena za účelem sjednocení
a efektivního provozování činností, které do té doby zajišťovaly zanikající městské podniky
Karel Zuska, (duben 2015), Ústav založený územně samosprávným celkem, https://www.pfss.cz/ustavzalozeny-uzemne-samospravnym-celkem/
3 Mgr. Jakub Popelka (2014), Disertační práce – Sport jako veřejná služba: Sociální spravedlnost a efektivnost
sportovních zařízení v obcích, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
2
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služeb. Jediným akcionářem této společnosti je město Orlová.
Společnost má velmi široké pole působnosti, je provozovatelem většiny sportovních
zařízení na území města Orlová, dále provozuje silniční motorovou dopravu, opravy a údržbu
místních komunikací, ale i útulek pro toulavá zvířata.
V současné době SMO, městská akciová společnost Orlová zajišťuje provoz:
 sportovního areálu v Orlové - Lutyni, jehož součástí je:
➢ zimní stadion s krytou ledovou plochou využívanou v zimním období a in-line
plochou využívanou v letním období pro in-line bruslení, badminton, florbal
či hokejbal,
➢ fotbalový stadion (fotbalové hřiště s přírodním travnatým povrchem, fotbalové
hřiště pokryté sportovním umělým trávníkem III. generace certifikovaným dle
pravidel ČMFS,
➢ tenisový areál zahrnující 8 antukových kurtů a 2 nafukovací haly,
➢ volejbalová hřiště – 2 antuková hřiště.


krytého plaveckého bazénu obsahující část plaveckou se 4 drahami, část relaxační
s vodními atrakcemi (chrliče, bublátory, masážní lavice, aj.) včetně whirpool, finské
sauny, parní lázně či ledové komory a část pro neplavce.

Cílem společnosti je poskytnout široké veřejnosti možnost širokého, kvalitního sportovního
vyžití.
Město Orlová zřídilo za účelem poskytovat kvalifikovanou sportovní činnost, která si
prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonizovaný rozvoj
tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů
v soutěžích všech úrovní Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je provozování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti volnočasových aktivit a s tím související sportovní, organizační, kulturněspolečenská a osvětová činnost.
Doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou souhrnně uvedené živnosti výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétněji pak:
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace v současné době zastřešuje
fotbalový oddíl, oddíl juda a basketbalový oddíl.
Společenská a finanční efektivnost
Sport je činnost, založená na základních společenských, kulturních a výchovných hodnotách.
Sport tyto hodnoty posiluje bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, zdravotní postižení,
náboženství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické postavení u jednotlivců
i ve společnosti jako celku.
Sport a pohybové aktivity občanů jsou důležitou součástí života společnosti a mají významný
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pozitivní dopad do mnoha jeho oblastí. Je nejrozšířenější zájmovou a volnočasovou aktivitou
občanů všech věkových skupin, s výrazným vlivem na zdravotní stav a životní styl populace.
Pro společnost má sport velký význam v následujících oblastech:
- sociální integrace, rovné příležitosti,
- upevňování zdraví a kvality života,
- rekreace, obnova sil,
- hospodářský rozměr,
- aktivní občanství (účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel hry, respekt
vůči ostatním, solidarita a disciplína),
- výchova a vzdělání,
- prožitek a seberealizace,
- zdatnost,
- sportovní výkony,
- státní reprezentace, vlastenectví,
- mezinárodní kontakty a podpora míru.
2.1.2 Analýza kapacit, vytížení a návštěvnosti sportovních zařízení
Sportovní zařízení ve vlastnictví města Orlová je provozováno několika subjekty – Městem
Orlová, odborem správy majetku a hospodářské správy; základními školami, zřizovanými
městem Orlová; SMO, městskou akciovou společností Orlová; DDM Orlová, sportovními
kluby či soukromými subjekty.
Sportovní zařízení provozované SMO, městskou akciovou společností Orlová
Provozovatele většiny stěžejních sportovních zařízení na území města Orlová je společnost
SMO, městská akciová společnost Orlová.
Zimní stadion (Na Stuchlíkovci 982)
Zimní stadion je součástí komplexu sportovního areálu nacházejícího se v Orlové-Lutyni.
Provoz zimního stadionu byl zahájen v roce 1972, v roce 1986 byla ledová plocha
zastřešena a modernizací prošla také strojovna a zázemí zimního stadionu. Od té doby
dochází k postupné modernizaci dílčích částí stadionu (strojové části, osvětlení, sprch
a sociálního zařízení, šaten apod.). Návštěvníkům hokejových utkání, soustředění, veřejného
bruslení a jiných akcí je k dispozici bufet. Od roku 2017 byly služby zimního stadionu
rozšířeny o půjčovnu bruslí a přileb.
Celková kapacita stadionu pro diváky je 3 200 míst, z toho 2 700 míst k sezení.
Zimní stadion je pro diváky bezbariérově dostupný, dále zde je k dispozici také bezbariérové
WC.
Obrázek 1 – Ledová plocha na zimním stadionu v Orlové
Ledová plocha je v provozu od září do března
následujícího roku. Denní provozní doba je
od 6:00 do 22:00, tj. 16 hodin denně. Celkem je
ledová plocha v provozu 205/206 dní,
tj. 3280/3296 hodin. Využití ledové plochy je
plánováno s ohledem na činnost hokejových
klubů, krasobruslařského klubu DDM, soukromých
rezervací. Denně je pak vyhrazen prostor pro
veřejné bruslení.
Zdroj: www.portalymest.cz
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Tabulka 2 – Skutečné využití ledové plochy v letech 2013 – 2017 (hod.)
Subjekt
2013
2014
2015
Hokejový klub
1 366,00
1 291,50
1 246
Krasobruslení DDM
508,00
511,75
552
Ostatní kolektivy
402,00
354,50
330
Bruslení veřejnosti
499,00
530,00
553
Skutečné využití celkem (hod.)
2 775,00
2 687,75
2 681
Celková kapacita (hod.)
3 280
3 280
3 280
Skutečné využití (%)
84,60
81,94
81,74

2016
1 128,75
478,75
518,75
525,50
2 651,75
3 296
80,45

2017
1209,50
499,75
446,75
513,00
2 669,00
3 280
81,37

Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Skutečné využití ledové plochy má v letech 2013 až 2016 mírně klesající tendenci, v roce
2017 vzrostlo skutečné využití o necelé 1 %, nedosáhlo však hodnoty z roku 2015. V roce
2013 byla celková kapacita využita z 84,6 %, v roce 2017 pak z 81,37 %. Největší podíl
na využití ledové plochy má Hokejový klub. V roce 2017 se podílel na využití ledové plochy
ze 45,3 % skutečného využití. Ostatní subjekty se v roce 2017 podílely na využití ledové
plochy v menší míře (veřejnost – 19,2 %, ostatní kolektivy – 16,7 % a Krasobruslařský klub
DDM – 18,7 %). Téměř 20 % z celkové kapacity ledové plochy zůstalo v roce 2017
nevyužito.
Graf 1 – Celková kapacita a skutečné využití ledové plochy v letech 2013 – 2017

Zdroj: tabulka 2, vlastní zpracování
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Graf 2 – Skutečné využití ledové plochy v letech 2013 – 2017 podle subjektu

Zdroj: tabulka 2, vlastní zpracování

Tabulka 3 – Návštěvnost ledové plochy veřejností 2014 - 2017
Subjekt
2014
2015
Počet návštěvníků
3 958
7 383
Počet hodin pro veřejnost
530
553
Průměrná návštěvnost (osob/hod.)
7,5
13,4

2016
8 028
525,5
15,3

2017
8051
513
15,7

Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Návštěvnost ledové plochy veřejností má vzrůstající tendenci. Mezi roky 2014 až 2017 došlo
k nárůstu návštěvnosti ledové plochy veřejností o 109 % (o 8,2 osob/hod.). Průměrná
hodinová návštěvnost v době bruslení pro veřejnost v roce 2017 byla 15,7 osob.
Graf 3 – Průměrný počet návštěvníků z řad veřejnosti (tj. v době bruslení pro veřejnost)

Zdroj: vlastní zpracování

In-line plocha a badmintonové kurty (Na Stuchlíkovci 982)
In-line plocha a badmintonové kurty se nacházejí na místě ledové plochy. Vlastníkem objektu
zimního stadionu je město Orlová, Vlastníkem in-line plochy a plochy pro badmintonové kurty
je SMO, městská akciová společnost.
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In-line plocha a 4 badmintonové kurty jsou provozována v období od cca 15. dubna do cca
15. srpna (122/123 dní). Plochu lze využít také k provozování hokejbalu, in-line hokeje nebo
florbalu, dále je možné plochu využít v rámci veřejného in-line bruslení.
Provozní doba in-line plochy je od 7:00 do 22:00, tj. 15 hodin denně.
Obrázek 2 – In-line plocha a badmintonové kurty

Zdroj: https://www.smo-orlova.cz/provozni-doby/sportovni-areal/in-line-plocha-a-badmintonove-kurty

Tabulka 4 – Skutečné využití in-line plochy v letech 2014 – 2017 (hod.)
Subjekt
2014
2015
2016
Hokejový klub
62,0
36,0
0,0
Badminton
24,5
21,0
42,5
Ostatní kolektivy (pronájmy)
22,5
19,0
28,0
Bruslení veřejnosti
218,0
46,0
71,0
Krasobruslení DDM
0,0
0,0
0,0
Skutečné využití celkem (hod.)
327
122
141,5
Celková kapacita (hod.)
1 770
1 770
1 770
Skutečné využití (%)
18,47
6,89
7,99

2017
5,0
87,0
42,0
37,5
0,0
171,5
1770
9,69

Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Celková kapacita in-line plochy a badmintonových kurtů činí 1 770 hodin. V roce 2014 byla
kapacita využívána z 18,47 %, v letech 2015 a 2016 došlo k poklesu využití celkové kapacity
na 6,89 % v roce 2015 a 7,99 % v roce 2016, v roce 2017 je patrný mírný nárůst skutečného
využití celkové kapacity na 9,69 %.
Skutečné využití in-line plochy a badmintonových kurtů od roku 2015 mírně vzrůstá,
nedosahuje však hodnoty z roku 2014, kdy byla hodnota skutečného využití ve sledovaném
období nejvyšší. V případě bruslení pro veřejnost došlo od roku 2015 k výraznému poklesu
počtu hodin využitých pro tuto aktivitu (cca o 1/5 oproti roku 2014), klesající tendenci má také
využití in-line plochy hokejovým klubem (v roce 2016 nevyužívali tuto plochu vůbec, v roce
2017 pouze 5 hodin). Na využívání in-line plochy se nepodílí ani Krasobruslařský klub DDM.
Nárůst využití je patrný u badmintonu.
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Graf 4 - Celková kapacita a skutečné využití ledové plochy v letech 2014 – 2017

Zdroj: tabulka 4, vlastní zpracování

Graf 5 - Skutečné využití in-line plochy a badmintonových kurtů v letech 2014 – 2017 podle
subjektu

Zdroj: tabulka 4, vlastní zpracování

Návštěvnost in-line plochy veřejností v letech 2014 – 2017 nevykazuje jednoznačný trend.
V roce 2017 byla průměrná hodinová návštěvnost in-line plochy 5,1 osob, v letech 2014 –
2016 nedosahovala průměrná hodinová návštěvnost ani 2 osob. Celkově je návštěvnost inline plochy velmi nízká – viz následující tabulka.
Tabulka 5 – Návštěvnost in-line plochy veřejností v letech 2014 - 2017
Subjekt
2014
2015
2016
Počet návštěvníků
231
83
71
Počet hodin pro veřejnost
218
46
71
Průměrná návštěvnost (osob/hod.)
1,1
1,8
1,0

2017
193
37,5
5,1

Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Srubová sauna (č.p. 1378)
V areálu zimního stadionu se nachází srubová sauna. Sauna byla primárně určena jako
doplňková služba pro klienty hotelu Sport, dnes hotelu SIEM, sekundárně pak pro veřejnost.
V roce 2016 využilo saunu 12 osob, v roce 2017 využití vzrostlo na 105 osob. Nízkou
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návštěvnost z řad veřejnosti je možné si vysvětlit nevhodným umístěním sauny bez přímé
návaznosti na další zařízení k regeneraci a relaxaci, tj. např. wellness, bazén, apod., nízkou
úrovní komfortu oproti obdobným zařízením v okolí, neodbornou obsluhou ze strany
provozovatele a nízkou úrovní propagace sauny ze strany provozovatele.
Hotel SIEM provozoval saunu od ledna 2016 do května 2018. Od května 2018 je sauna
pronajata Městskému sportovnímu klubu Orlová, příspěvková organizace pro využití
sportovními kluby.
Tenisové kurty a nafukovací haly (Na Stuchlíkovci 982)
Návštěvníkům sportovního areálu je k dispozici 8 upravených antukových kurtů. Od roku
2007 jsou veřejnosti k dispozici dvě přetlakové nafukovací haly se dvěma antukovými kurty.
Provozní doba tenisových kurtů je od května do října vždy od 7:00 do 20:00, tj. 13 hodin
denně. Tenisové kurty jsou využívány Tenisovým klubem Orlová (rezervace max. 3 570 hod.
ročně), pro veřejnost musí být přístupné 3 tenisové kurty.
V období od listopadu do dubna následujícího roku jsou v provozu 2 přetlakové nafukovací
haly. Jejich provozní doba je od 7:00 do 23:00, tj. 16 hodin denně. Pro veřejnost
je rezervováno min. 20 hodin týdně, tj. 480 hodin ročně.
Tenisové kurty nejsou bezbariérově dostupné (pouze s doprovodem), bezbariérově
přístupné nejsou šatny, není zde k dispozici ani bezbariérové WC.
Obrázek 3 – Tenisové kurty a přetlaková nafukovací hala

Zdroj: www.mapy.cz – Panorama, www.portalymest.cz

Tabulka 6 – Skutečné využití tenisových kurtů 2013
nafukovacích hal)
Subjekt
2013
2014
Tenisový klub Orlová
1 647,0
2 837,5
Ostatní kolektivy
547,0
118,0
Veřejnost
67,0
703,5
Skutečné využití celkem
2 261,0
3 659,0
(hod.)
Celková kapacita (hod.)*
18 512
18 512
Skutečné využití (%)
12,21
19,77

– 2017 (od roku 2016 včetně přetl.
2015
2 978,0
0,0
462,0

2016
3 102,5
64,5
613,0

2017
3580,5
100,5
582,5

3 440,0

3 780,0

4 263,5

18 512
18,58

18 512/24 112
20,42/15,68

18 512
23,03

* V letech 2013, 2014, 2015 je uvedena celková kapacita pouze za tenisové kurty. V roce 2016 údaj zahrnuje
kapacitu kurtů bez hal/kurtů včetně hal.
Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování
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Tenisové kurty byly v letech 2013 – 2017 využívány max. do 23 % jejich celkové kapacity –
viz tabulka. Využití tenisových kurtů má vzrůstající trend. V největší míře jsou tenisové kurty
využívány Tenisových klubem Orlová v rámci tréninků a turnajů. U tohoto subjektu je patrný
rostoucí trend ve využívání tenisových kurtů, u jiných subjektů není trend jednoznačný.
Graf 6 - Skutečné využití tenisových kurtů v letech 2013 – 2017 (bez nafukovacích hal)

Zdroj: tabulka 6, vlastní zpracování

Graf 7 - Skutečné využití tenisových kurtů v letech 2013 – 2017

Zdroj: tabulka 6, vlastní zpracování

Volejbalové hřiště
Dvě volejbalová hřiště s antukovým povrchem se nachází ve sportovním areálu
Na Stuchlíkovci 982, v těsné blízkosti tenisových kurtů a fotbalového hřiště s umělou
travnatou plochou. Volejbalová hřiště, k nim náležející šatny a WC nejsou bezbariérově
dostupná.
Fotbalový stadion – přírodní travnatá plocha a umělá travnatá plocha
Fotbal má v Orlové dlouholetou tradici. Od roku 1930 zde působí Fotbalový klub Slavia
Orlová-Lutyně (v průběhu let se název klubu několikrát změnil). K dispozici je fotbalové hřiště
s přírodním trávníkem, které je využíváno pouze FK Slavia.
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Dále je k dispozici vedlejší hřiště s umělým povrchem (trávou III. generace), které
je k dispozici mimo jiné také veřejnosti. Je provozováno denně po celý rok v době od 8:00
do 22:00. Fotbalový stadion je bezbariérově dostupný pro diváky, bezbariérově dostupné
jsou také šatny. Bezbariérovým WC fotbalový stadion nedisponuje, je však možné využít
bezbariérové WC, které se nachází na zimním stadionu. Ten se nachází v těsném
sousedství fotbalového stadionu.
Fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem bylo vybudováno v rámci projektu
„V kopačkách si plníme sny“ a provoz byl zahájen v září 2009. Rekonstruované hřiště
má rozměry 106 x 66 m a je pokryto sportovním umělým trávníkem III. generace
certifikovaným dle pravidel ČMFS. Fotbalové hřiště je vybaveno zastřešenými střídačkami
a světelným ukazatelem.4
Tabulka 7 – Skutečné využití hřiště s umělým travnatým povrchem v letech 2014 – 2017
Subjekt
2014
2015
2016
2017
fotbalový klub
1 161,75
806,00
564,00
536,25
ostatní kolektivy
95,25
208,00
121,25
143,25
veřejnost
0,00
3,00
50,50
52,75
Skutečné využití celkem (hod.)
1 257,00
1 017,00
735,75
732,25
Celková kapacita (hod.)*
10 220
10 220
10 220
10220
Skutečné využití (%)
12,3
10,0
7,2
7,2
Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Skutečné využití fotbalového hřiště s umělým povrchem má klesající tendenci. Skutečné
využití celkové kapacity se pohybuje mezi 7-12 %.
Fotbalový-baseballový areál (ul. Slezská – na Fojtství, Orlová-Lutyně)
Jedná se o hřiště s přírodním travnatým povrchem. Hřiště je možné využívat jako
baseballové nebo fotbalové.
V minulosti areál sloužil jako fotbalový areál, který disponoval jedním travnatým fotbalovým
hřištěm se zázemím v přilehlé budově. Hřiště mělo statut tréninkové plochy fotbalového
oddílu. V roce 2000, po dostavbě umělého trávníku ve sportovním areálu města, se místní
klub FK Slavia Orlová natrvalo přemístil do rekonstruovaných prostor na ul. Na Stuchlíkovci.
V roce 2008 bylo sportovním klubem baseballistů Snails Orlová v areálu dostavěna část
„vnitřního pole“ s antukovými běžeckými drahami a využíván tak pro domácí baseballové
utkání a tréninkovým místem. Areál se tak na 7 let stal baseballovým parkem s volným
přístupem.
Od roku 2015 byla činnost baseballového oddílu přerušena a areál se tak stal neosídlen
žádným aktivním sportovním klubem a je dlouhodobě využíván jako odpočinková plocha
místního obyvatelstva.
Krytý bazén (Masarykova třída 1315)
Vlastníkem objektu krytého bazénu je SMO, městská akciová společnost, která je zároveň
provozovatelem.

4

https://www.smo-orlova.cz/nabidka-sluzeb/provoz-sportovist
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Objekt krytého bazénu v sobě zahrnuje plavecký bazén o celkové kapacitě 96 osob
(42 os. v plavecké části a 54 os. v části relaxační a pro neplavce). Plavecká část disponuje
4 plaveckými drahami, relaxační část je vybavena vodními atrakcemi (chrliče, bublátory,
masážní lavice apod.). V rámci bazénu je také část vymezená pro neplavce.
Součástí krytého bazénu je tobogán s dojezdovým bazénem o celkové délce 64 m a dětské
brouzdaliště určené pro nejmenší děti. Dále se v objektu krytého bazénu nachází vířivka
(whirpool) pro 4 osoby vybavena hydromasážními tryskami, finská sauna s kapacitou 8 osob,
parní lázeň pro 4 osoby, ledová komora pro 2 osoby s teplotou cca -15 °C. K dispozici je také
„mokrý“ a „suchý“ bufet nabízející drobné občerstvení. Návštěvníkům jsou k dispozici další
služby – např. možnost vypůjčení plaveckých pomůcek, využití vyhřívaných lavic, lehátek
apod.
Vstup do bazénu a celkový pohyb v prostorách krytého bazénu je bezbariérový. U bazénu
jsou též umístěny pomůcky pro vstup do bazénu, např. pro vozíčkáře.
Provozní doba krytého bazénu je pro veřejnost od pondělí do pátku od 14:00 do 21:00,
o víkendech od 9:00 do 21:00. V době prázdnin je krytý bazén veřejnosti přístupný denně
od 9:00 do 21:00. Provozní doba sauny je od 9:00 do 21:00 (v pátek od 14:00).
Mimo provozní dobu určenou pro veřejnost je bazén využíván Klubem plaveckých sportů
Mládí Orlová ve všední dny od 6:00, v sobotu od 8:00 nebo Plaveckou školou – Mgr.
Turčanová.
Tabulka 8 – Skutečné využití krytého bazénu v letech 2013 – 2017 (hod.)
Subjekt
2013
2014
2015
Klub plaveckých sportů Mládí Orlová
426
424
428
Plavecká škola – Mgr. Turčanová
-*
-*
617
Veřejnost
3 182
3 196
3 196
Skutečné využití celkem (hod.)
3 608
3 620
4 241
Celková kapacita (hod.)
4 352
4 366
4 366
Skutečné využití (%)*
82,90
82,91
97,14

2016
432
732
3 193
4 357
4 363
99,86

2017
426
646
3 191
4 263
4 363
97,71

* v letech 2013 a 2014 nejsou zahrnuta data za Plaveckou školu, protože nejsou k dispozici
Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Největší podíl na využití krytého bazénu má „plavání pro veřejnost“ – v roce 2017 činilo
74,9 % z celkového skutečného využití. Využití Plaveckým klubem – Mgr. Turčanová činí
v roce 2017 15,2 % a KPS Mládí Orlová 10,0 %.
V následující tabulce jsou uvedeny počtu návštěvníků v jednotlivých letech, dále průměrná
hodinová návštěvnost krytého bazénu.
Tabulka 9 – Návštěvnost krytého bazénu veřejností
Subjekt
2013
Počet návštěvníků
53 122
Počet hodin pro veřejnost
3 182
Průměrná návštěvnost (osob/hod.)
16,7

2014
51 449
3 196
16,1

2015
48 488
3 196
15,2

2016
45 769
3 193
14,3

2017
45 039
3 191
14,1

Zdroj: SMO, městská akciová společnost Orlová, vlastní zpracování

Počet uživatelů krytého bazénu z řad veřejnosti má v letech 2013 – 2017 klesající tendenci.
Zatímco v roce 2013 navštívilo bazén 53 122 osob, v roce 2017 již jen 45 039 osob,
tj. o 8 083 osob méně v rozmezí 5 let (v roce 2017 o 15,2 % méně návštěvníků než v roce
2013). V letech 2013 – 2017 pokračoval pokles počtu obyvatel města Orlová z 30 345 v roce
2013 na 29 108 v roce 2017, tj. o 4,1 %. Pokles počtu obyvatel města má na pokles počtu
návštěvníků pravděpodobně pouze minimální vliv.
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Graf 8 – Počet návštěvníků z řad veřejnosti (tj. v době plavání pro veřejnost) v letech 2013 2017

Zdroj: tabulka 9, vlastní zpracování

Obrázek 4 – Krytý bazén

Plavecký bazén

Brouzdaliště

Dojezdový bazén u tobogánu

Sauna

Zdroj: www.portalymest.cz
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Informace o návštěvnosti finské sauny, parní lázně, ledové komory apod. nejsou k dispozici.
Sportovní zařízení provozované Městským úřadem Orlová, Odborem správy majetku
a hospodářské správy, příp. jinými subjekty
Dětská hřiště
Na území města se nachází 16 dětských hřišť. Rozsah vybavenosti hřišť kolísá od několika
málo prvků (např. ul. Spojenců – skluzavka, houpačka) po dětská hřiště obsahující širokou
škálu moderních herních prvků (např. dětské hřiště na ulici Okružní). V letošním roce se
počítá s vybudování dalších 3 dětských hřišť na území města. Bude se jednat o lesní hřiště
v lesoparku, veřejně přístupné hřiště v Zimném dole a veřejně přístupné hřiště na V. etapě.
Provozní doba dětských hřišť je od dubna do října, během dne většinou do 9:00 do 19:00,
v letních měsících pak do 20:00. Správu hřišť zajišťuje Odbor správy majetku a hospodářské
správy města Orlová, příp. na správě spolupracuje s jiným subjektem. Dětské hřiště
na ul. Školní je ve správě soukromého subjektu (STAVSERVIS – PSVG, s. r. o.). Přehled
dětských hřišť na území města Orlová včetně bližší lokalizace a provozní doby je uveden
v následující tabulce. Lokalizace hřišť je zobrazena na obrázku č. 5.
Údaje o návštěvnosti dětských hřišť město Orlová nemá k dispozici.
Přesná poloha hřišť je zakreslena v mapě – lokalizace dětských hřišť na území města
Orlová.
Obrázek 5 – Ukázka vybavení dětských hřišť na území města Orlová
ul. Okružní
ul. Spojenců

ul. Osvobození

Zdroj: www.mapy.cz - Panorama
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Tabulka 10 – Provozní doba dětských hřišť na území města Orlová
Znak
v mapě

Lokalizace

1.

ul. Václavská

2.

ul. Spojenců

3.

ul. Osvobození

4.

ul. Školní

5.

Bližší
lokalizace
za tratí,
Orlová-Poruba
u čp. 868,
Orlová-Poruba
naproti skate
areálu, OrlováLutyně

Správce
OSMHS*
OSMHS

Provozní
Provozní doba během
doba během
dne
roku
15. dubna –
9:00-19:00
15. října
o prázdninách do 20:00
15. dubna –
9:00-19:00
15. října
o prázdninách do 20:00

OSMHS

15. dubna –
15. října

u ZŠ 862,
Orlová-Lutyně

STAVSERVIS
– PSVG,
s.r.o.

1. dubna –
31. října

ul. Vnitřní

Rákosníček,
Orlová-Lutyně

OSMHS

6.

ul. Ke
Studánce

Orlová-Lutyně

OSMHS

7.

ul. Okružní

Orlová-Lutyně

OSMHS

8.

ul. Na Vyhlídce

Orlová-Lutyně

OSMHS

9.

areál Pohoda
(ul. Mládí)

10.

ul. F. S. Tůmy

11.

ul. B. Němcové

12.

ul. Slezská

13.

ul. Jarní

14.

ul. 1. máje

15.

ul. Osvobození

16.

ul. Adamusova

17.

v Zimném Dole

18.

v lesoparku

19.

ul. K. Dvořáčka
1230

v areálu
dětského
stacionáře,
Orlová-Lutyně
na PO č. 1,
V. etapa
u komunitního
centra Maják,
Orlová-Poruba
u č. p. 200,
Orlová-Poruba
u č. p. 400,
Orlová-Poruba
V. etapa,
u domu č. p.
1257, 1258
u Letního kina
V. etapa,
u domu č. p.
1247
u č. p. 825
(u bývalé školy)
na konci ul.
Osvobození
u ZŠ K.
Dvořáčka

15. dubna –
15. října
1. dubna –
31. října
15. dubna –
15. října
15. dubna –
15. října

9:00-19:00
o prázdninách do 20:00
9:00 – 19:00 červen až
srpen do 20:00, říjen do
18:00 hod.
9:00-19:00
o prázdninách do 20:00
9:00-19:00
o prázdninách do 20:00
9:00-19:00
o prázdninách do 20:00
9:00 – 16:30

OSMHS

1. dubna –
31. října (PoPá)

8:30 – 16:00

OSMHS

1. dubna –
31. října

8:00 – 19:00, říjen do
18,00 hod.

OSMHS

15. dubna –
15. října

8:00 – 17:00

1. dubna –
31. října
1. dubna –
31. října

9:00 – 19:00
o prázdninách do 20:00
9:00 – 19:00
o prázdninách do 20:00

OSMHS

1. dubna –
31. října

9:00 – 19:00
o prázdninách do 20:00

KD Orlová
ve spolupráci
s OSMHS

dle provozních podmínek Letního kina
dle správce Kulturního domu

OSMHS

1. dubna –
31. října

OSMHS
OSMHS

OSMHS
OSMHS
OSMHS

zatím
neurčeno
zatím
neurčeno
zatím
neurčeno

9:00 – 19:00
o prázdninách do 20:00
zatím neurčeno
zatím neurčeno
zatím neurčeno

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
* pozn.: Odbor správy majetku a hospodářské správy
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Obrázek 6 – Dětská hřiště na území města Orlová

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
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Víceúčelová sportovní hřiště
Město Orlová eviduje 10 víceúčelových hřišť. Na některých lokalitách se nachází více
hracích ploch (např. na ul. Ke Studánce, na ul. U Kapličky – v mapě jsou pak zakresleny jako
2 plochy).
Víceúčelová sportovní hřiště slouží v dopoledních hodinách pro výuku dětí základních
a středních škol, v jejichž blízkosti se nachází, v odpoledních hodinách, o víkendech
a v době prázdnin pak veřejnosti. Jejich stav odpovídá jejich stáří, některá jsou
modernizována, s umělým povrchem, s doplňkovým vybavením, jiná jsou již zastaralá –
např. asfaltovým povrchem apod. Správu víceúčelových sportovních hřišť zajišťuje Odbor
správy majetku a hospodářské správy města Orlová, příp. soukromé subjekty (na ul. Školní –
STAVSERVIS – PSVG, s. r. o., na ul. F. S. Tůmy – ADAS Security Group, s. r. o.). Hřiště
na ul. Kpt. Jaroše spravuje Házenkářský klub.
Přehled víceúčelových sportovních hřišť včetně provozní doby je uveden v následující
tabulce.
Údaje o návštěvnosti víceúčelových sportovních hřišť nemá město Orlová k dispozici.
Tabulka 11 – Provozní doba víceúčelových sportovních hřišť na území města Orlová
Označení
v mapě
1.
2.
3.
4.
5./6.
7./8.
9.
10.
11.

12.

ul. Školní
(u ZŠ 862, Orlová-Lutyně)

STAVSERVISPSVG, s. r. o.

1. dubna –
31. října

ul. F.S. Tůmy
(na PO č. 1, V. etapa)
ul. Slezská
(u ZŠ 850, Orlová-Poruba)
ul. Mládí
(u ZŠ 726, Orlová-Lutyně)
ul. Ke Studánce
(naproti ZŠ 1050, OrlováLutyně)
ul. U Kapličky
(u ZŠ 959, Orlová-Lutyně)
ul. K. Dvořáčka
(u ZŠ 1230, Orlová-Lutyně)
ul. Jarní
(u ZŠ 400, Orlová-Poruba)
ul. Kpt. Jaroše
(TJ Meteor, Orlová-Lutyně)
ul. V Zimném dole
(za bývalou ZŠ, Orlová-Město)
- bude rekonstruováno
na dětské hřiště

ADAS Security
Group, s. r. o.

1. dubna –
31. října
15. dubna –
15. října
15. dubna –
15. října

Provozní doba během
dne
9:00 – 19:00, červen až
srpen do 20:00, říjen
do 18:00
8:00 – 19:00,
říjen do 18,00 hod.
8:00-19:00
o prázdninách do 20:00
8:00-19:00
o prázdninách do 20:00

OSMHS

15. dubna –
15. října

8:00-19:00
o prázdninách do 20:00

OSMHS

15. dubna –
15. října

8:00-19:00
o prázdninách do 20:00

OSMHS

-----------

-------------

OSMHS

15. dubna –
15. října

8:00-19:00
o prázdninách do 20:00

T.J. Meteor
Orlová, z.s.

------------

--------------

OSMHS

zatím neurčeno

zatím neurčeno

Lokalizace

Správce

OSMHS
OSMHS

Provozní doba
během roku

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
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Obrázek 7 – Víceúčelová sportovní hřiště na území města Orlová

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
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Senior fitness hřiště
V Orlové se nachází 3 fitness hřiště určená široké veřejnosti, především seniorům. Obsahují
fitness prvky, které slouží k procvičování různých částí těla s ohledem na omezené možnosti
seniorů. Jsou umístěny především v blízkosti sociálních zařízení (areál domova Pohoda,
areál zařízení Domovinka, areál domu s pečovatelskou službou na ul. Polní). Jejich správu
zajišťuje Odbor správy majetku a vodohospodářské správy města Orlová, senior park
v areálu Domovinky spravují Sociální služby města Orlová. Provozní doba je s ohledem
na klimatické podmínky stanovena od dubna do října, na ul. Polní denně, v areálu Pohoda
a v areálu Domovinky od pondělí do pátku.
Údaje o návštěvnosti senior fitness hřišť nemá město Orlová k dispozici.
Tabulka 12 – Provozní doba senior fitness hřišť ve městě Orlová
Lokalizace
ul. Polní
ul. Mládí
(areál Pohoda)
areál Domovinky
V. etapa

Bližší lokalizace

Správce

za pečovatelskými
domy,
Orlová-Lutyně

OSMHS

Orlová-Lutyně

OSMHS

V areálu domovinky
č. p. 1269, V. etapa

Sociální služby
města Orlová

Provozní doba
během roku
1. dubna – 31. října
1. dubna – 31. října
Po - Pá
1. dubna – 31. října
Po - Pá

Provozní
doba během
dne
9:00 – 18:00
8:30 – 16:30
8:00 – 17:00

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Cyklostezky, cyklopruhy
V centrální části města Orlové se nachází stezky pro chodce a cyklisty, tj. samostatné
pozemní komunikace bez automobilové a motocyklové dopravy určené pro pěší a cyklisty
(např. ul. 17. listopadu). Podél některých místních pozemních komunikací jsou pro
cyklistickou dopravu vyhrazeny cyklopruhy, tj. jízdní pruhy sloužící cyklistům (např.
ul. Slezská, Masarykova třída).
Městem Orlová vedou některé cyklotrasy, tj. cyklistické trasy, které mají turistické značení.
Ty vedou po místních komunikacích (s i bez cyklopruhu) nebo po cyklostezkách.
Jedná se o následující cyklotrasy:
̶
dálková cyklotrasa č. 56 (Bohumín – Bukovec), která je součástí cyklistického okruhu
Euroregionem Těšínské Slezsko, vedená přes k.ú. Horní Lutyně, Lazy u Orlové,
Orlová a Poruba u Orlové;
̶
Permoníková cyklotrasa vedená mimo jiné přes k.ú. Orlová;
̶
cyklotrasa D vedená mimo jiné přes k.ú. Orlová;
̶
cyklotrasa J vedená přes k.ú. Poruba u Orlové;
̶
cyklotrasa K Petřvald - Bartovice vedená mimo jiné přes k.ú. Orlová;
̶
cyklotrasa M vedená přes k.ú. Poruba u Orlové;
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Obrázek 8 – Cyklostezky a cyklotrasy na území města Orlová (stav k 1. čtvrtletí 2018)

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
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Sportovní zařízení provozované školami
Část sportovních zařízení, která se nacházejí na území města Orlová, je provozována
školami. Na území města působí nejen školy zřizované městem Orlová, ale také střední
škola zřizovaná Moravskoslezským kraje a školy soukromé (MŠ, SŠ). Celkem se v Orlové
nachází 7 mateřských škol (celkem 10 pracovišť), 7 základních škol (9 pracovišť) a 4 střední
školy.
Mateřské školy z hlediska sportovních zařízení disponují především venkovními dětskými
hřišti. Některé MŠ své prostory využívají pro kroužky dětí (Judo, mažoretky apod.).
Tělocvičny, gymnastické sály apod.
Sportovní vybavení základních škol tvoří především tělocvičny, příp. gymnastické sály apod.
Pro výuku školy využívají také venkovní víceúčelová hřiště, která jsou převážně ve správě
města, a podrobněji se jimi zabýváme v samostatné kapitole – víceúčelová sportovní hřiště.
V následující tabulce je uveden přehled základních škol zřizovaných městem Orlová, které
pronajímají tělocvičny pro veřejnost.
Tabulka 13 – Kapacita tělocvičen základních škol ve městě Orlová
Škola

Adresa
pracoviště

ZŠ ul. Jarní

ul. Jarní 400

ZŠ ul. Jarní

ul. Slezská 200

ZŠ ul. Školní

ul. Školní 862
(2 tělocvičny)
ul. Slezská 850
(2 tělocvičny)

ZŠ ul. Mládí

ul. Mládí 726
U Kapličky 959

ZŠ U
Kapličky

ZŠ
Ke Studánce

ZŠ K.
Dvořáčka
ZŠ s polským
jazykem
vyučovacím

ul. Polní 963
Ke Studánce
1050
(2 tělocvičny)
K. Dvořáčka
1230
(2 tělocvičny)
K. Dvořáčka
1230
(posilovna)
Lutyňská 400

Časová
dostupnost pro
veřejnost
Po – Pá
15:00–19:00
Po – Pá
15:00–19:00
Po – Pá
15:00–19:00
Po – Pá
15:00–19:00
Po – Pá
15:30 – 20:00
Po – Pá
15:00 – 20:00
Po – Pá
15:00 – 21:00
So – Ne
07:00 – 21:00

Kapacita pro
veřejnost
(hod./týdně)

Využitá
kapacita
(%)

Bezbariérová
dostupnost

20

25

✓

20

22,5



40

100

✓

40

75



22,5

100

✓

25

78

✓

30

75

28

23

Po – Pá
16:00 – 20:00

40

85

✓

Po – Pá
16:00 – 20:00

40

100

*

Po – Pá
10:00 – 12:00
14:00 – 19:00

35

75





Jedná se o malotřídní školu, tělocvičnu nepronajímá.

Zdroj: informace poskytnuté jednotlivými školami
* tělocvična je bezbariérově dostupná z prostoru školy, tj. pro žáky školy v rámci výuky, boční vstup do tělocvičny,
tj. pro veřejnost využívající tělocvičnu v odpoledních hodinách, bezbariérový není
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Graf 9 – Kapacita tělocvičen ZŠ ve městě Orlová

Zdroj: tabulka č. 13, vlastní zpracování

Na území města se nachází Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová – Lutyně,
příspěvková organizace, jež je zřizována Moravskoslezským krajem. Ačkoliv se nejedná
o majetek ve vlastnictví města Orlová, z hlediska sportovních zařízení ve městě mají velký
význam.
Tělocvična, gymnastický a pohybový sál slouží pro výuku studentů Gymnázia a Obchodní
akademie, a dále pro výuku studentů Střední odborné školy NET OFFICE Orlová, s. r. o.
V odpoledních hodinách jsou tyto prostory včetně horolezecké stěny umístěné v tělocvičně
k dispozici pro veřejnost.
Následující tabulka uvádí vytíženost výše uvedených sportovních zařízení. Tělocvična
i gymnastický sál jsou plně vytíženy. Pohybový sál je vybaven stoly pro stolní tenis. Využitá
kapacita pohybového sálu se neeviduje, nefunguje zde systém rezervací na určitý termín,
ale veřejnost má možnost sál využít bez předchozí rezervace. V případě obsazenosti všech
hracích stolů je nutné vyčkat na uvolnění.
Provoz horolezecké stěny je možný ve všední dny od 15:45 do 22:00, o víkendech od 15:00
do 20:00. S ohledem na činnost horolezeckého klubu Gymnázia Orlová a další sportovní
aktivity v tělocvičně je provozní doba horolezecké stěny průběžně upravována
a zveřejňována na webových stránkách školy.
Tabulka 14 – Kapacita sportovních zařízení provozovaných Gymnáziem, Obchodní akademií,
Orlová - Lutyně
Časová
Kapacita pro
Využitá
Bezbariérová
Zařízení
dostupnost
veřejnost
kapacita (%)
dostupnost
pro veřejnost
(hod.)
tělocvična včetně horolezecké
Po – Pá
✓
27,5
100
stěny v ní umístěné
15:30 – 21:00
Po – Pá
✓
gymnastický sál
27,5
100
15:30 – 21:00
Po – Pá
✓
pohybový sál (stolní tenis)
27,5
neeviduje se
15:30 – 21:00
Zdroj: informace školy, vlastní zpracování
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Sportovní zařízení provozované Domem dětí a mládeže Orlová, příspěvkovou
organizací
Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace (dále jen DDM Orlová) sídlí na adrese
Masarykova č. p. 958, Orlová-Lutyně. K DDM Orlová náleží odloučené pracoviště – Klub
Spirála, který se nachází na ulici Energetiků 940, Orlová – Lutyně, a dále DDM Orlová
provozuje Turistickou základnu v Krásné (okr. Frýdek-Místek), kde pořádá víkendové pobyty,
odborná soustředění a tábory.
Pro kroužky v oblasti tělovýchovy a sportu DDM Orlová využívá bezplatně tělocvičny
místních základních škol. Pro výuku krasobruslení pak ledovou plochu na zimním stadiónu,
taktéž bezplatně.
Pro sportovní aktivity jako jóga, aerobik, cvičení na velkých míčích, břišní tance apod. je
v budově DDM k dispozici gymnastický sál a dále dva taneční sály. Tyto prostory může
veřejnost využívat pouze v době, kdy nejsou obsazeny aktivitami DDM, tj. v dopoledních
hodinách (od 9:00 do 11:00), o víkendech nebo ve vybraných dnech, např. gymnastický sál
pouze v pátek od 16:00 do 20:00. Na odloučeném pracovišti DDM – v Klubu Spirála jsou
využívány menší sálky (např. pro výuku jógy, karate apod.). Ty DDM veřejnosti nepronajímá.
Z venkovních sportovních zařízení má DDM Orlová k dispozici beachvolejbalové hřiště, které
využívají především děti zájmových kroužků volejbalu, členové SK Slezan Orlová, oddíl
volejbalu a dále pak děti, mládež a dospělí z řad veřejnosti.
V těsné blízkosti beachvolejbalového hřiště se pak nachází také hřiště s umělým povrchem
(atypických rozměrů), které je využíváno návštěvníky Klubu Spirála a dětmi z letních
příměstských táborů pořádaných DDM Orlová. DDM toto hřiště veřejnosti nepronajímá.
V následující tabulce je uveden přehled sportovních zařízení provozovaných DDM Orlová
včetně jejich kapacit a vytížení. Z dat poskytnutých DDM Orlová vyplývá, že kapacita
sportovních zařízení v jejich správě je pro veřejnost nízká. Převážnou část kapacity těchto
zařízení využívá DDM Orlová pro svou činnost.
Tabulka 15 – Kapacita sportovních zařízení provozovaných DDM Orlová na území
města Orlová pro veřejnost /tj. mimo dobu, kdy jsou zařízení využívána přímo DDM/
Zařízení
gymnastický sál
2 taneční sály
beachvolejbalové
hřiště*
(Klub Spirála)

Časová dostupnost
pro veřejnost
Pá
16:00-20:00
Út- Čt
9:00 -11:00
Út – Ne
9:00-11:00
13:00 – 19:00
So – Ne
15:00 – 19:00

Celková kapacita
pro veřejnost
(hod./týdně)

Využitá
kapacita pro
veřejnost (%)

Bezbariérová
dostupnost

4

15

ano

12

33

ne

56

18

ne

Zdroj: DDM Orlová, vlastní zpracování
*pozn.: Hřiště je provozováno pouze v letním období, dále v závislosti na aktuálním počasí.

V DDM Orlová je provozována široká škála zájmových činností. Níže v tabulce je uveden
seznam zájmových činností v oblasti sportu, které DDM Orlová svým klientům především
z řad dětí a mládeže nabízí. Počet členů v daném roce je, s ohledem na organizování
činnosti DDM na základě školního roku, součtem účastníků kroužků/kurzů za II. pol. (únor-
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červen) a I. pol (září-leden) daného roku (resp. ledna následujícího roku).
Tabulka 16 – Návštěvnost zájmových kroužků/kurzů pořádaných DDM Orlová
Počet členů – účastníků v roce
Zájmová činnost
2014
2015
2016
2017
Aerobik junior
44
46
17
22
Aerobik kids
23
22
22
21
Aerobik mládež a dospělí
26
20
20
23
Karate
34
40
28
25
Krasobruslení
64
65
30
26
Badminton I
29
26
29
30
Badminton II
30
54
30
29
Pohybová výchova
19
28
23
27
Šachy I
26
41
24
22
Šachy II
14
20
24
22
Jóga pro děti
0
0
17
7
Minivolejbal
26
72
39
35
Volejbal přípravka
39
24
38
40
Cvičení na velkých míčích I
24
26
23
22
Cvičení na velkých míčích II
21
26
22
23
Jóga pro začátečníky
32
29
23
23
Jóga pro pokročilé
24
23
17
43
Jóga pro těhotné
0
0
14
11
Pilates
30
0
0
13
Břišní tance
21
20
18
18
Celkem
526
582
458
482
Zdroj: DDM Orlová, vlastní zpracování

Graf 10 – Návštěvnost zájmových kroužků/kurzů pořádaných DDM Orlová

Zdroj: tabulka 16, vlastní zpracování

Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že v roce 2016 došlo k výraznému poklesu osob
využívajících sportovní nabídky DDM Orlová. Důvodem byly jednak změny ve způsobu
financování „středisek volného času“ a „domů dětí a mládeže“ v oblasti přímých nákladů,
čímž došlo v případě DDM Orlová ke snížení příjmů, a v důsledku toho ke snížení počtu
pedagogů (lektorů) a externích pracovníků. DDM Orlová se přesto podařilo dopady těchto
změn redukovat zajištěním finančních prostředků z jiných zdrojů (dotace města). Dalším
důvodem byl vznik Městského sportovního klubu Orlová, který dětem rovněž nabízí
smysluplné trávení volného času, především se zaměřením na sport.
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Sportovní zařízení provozované Domem kultury města Orlová, příspěvkovou
organizací
Dům kultury města Orlová, příspěvková organizace (dále jen DKMO) se nachází
na ul. Osvobození 797 v Orlové-Lutyni. Mimo budovy DKMO spravuje také areál Letního
kina na ul. Osvobození 974, tj. v blízkosti sportovního areálu Na Stuchlíkovci.
Mimo multifunkční sál, který slouží mimo jiné k pořádání kulturních akcí a jako kinosál Kina
O, je v budově DKMO k dispozici Estrádní sál a Malý sál. Především Malý sál s kapacitou
50 osob je vhodný k pořádání pohybových kurzů.
Z hlediska sportovních aktivit DKMO nabízí pohybové kurzy pro dospělé (jóga, taichi) a dále
taneční kurzy pro mládež a pro dospělé. V následující tabulce je uveden počet osob, které
daný kurz v roce 2016 navštěvovaly.
Tabulka 17 – Návštěvnost pohybových kurzů pořádaných DKMO
Kurz
Počet účastníků kurzu
Jóga
186
Taichi
47
Taneční kurz pro mládež
59
Taneční kurz pro dospělé
36
Taneční kurz pro pokročilé
20
Zdroj: Výroční zpráva DKMO 2016 https://storage.cinemaware.eu/1099/283/V%C3%9DRO%C4%8CN%C3%8D%20ZPR%C3%81VA%20DKMO%2
02017.pdf

Sportovní zařízení provozované Sportovními kluby
Pouze v jednom případě provozuje sportovní zařízení vlastněné městem sportovní klub.
Jedná se o hřiště na ul. Kpt. Jaroše, které se nachází v areálu TJ Meteor. Provozovatelem
hřiště je TJ Meteor Orlová, z.s.
Toto hřiště je plně využíváno házenkářským oddílem.
Sportovní zařízení provozované soukromými subjekty
Workoutové hřiště
V roce 2015 bylo vybudováno v Orlové na ul. Školní (v blízkosti ZŠ Školní) workoutové
hřiště. Do všech fází projektu byli zapojeni budoucí uživatelé workoutového hřiště, což bylo
jednou z podmínek Nadace OKD, která vybudování workoutového hřiště podpořila. Hřiště je
v provozu denně od dubna do října. Denní provozní doba je v letních měsících prodloužena,
v říjnu pak již zkrácena. Správu hřiště zajišťuje společnost STAVSERVIS – PSVG, s. r. o.
Údaje o návštěvnosti workoutového hřiště nemá město Orlová k dispozici.
Tabulka 18 – Provozní doba workoutového hřiště ve městě Orlová
Lokalizace
ul. Školní

Bližší
lokalizace

Správce

u ZŠ 862,
Orlová - Lutyně

STAVSERVIS –
PSVG, s. r. o.

Provozní doba
během roku
1. dubna – 31. října

Provozní doba během
dne
9:00 – 19:00,
červen až srpen do 20:00,
říjen do 18:00 hod.

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Skate areál
Ve skateareálu na ul. Osvobození v blízkosti letního koupaliště se nachází minirampa,
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pyramida s hranatým railem, funbox, wallride, schody apod. Jeho nevýhodou je umístění
na mírném svahu, dle uživatelů také krátká provozní doba v letních měsících a celková
zastaralost prvků. Správcem je společnost STAVSERVIS – PSVG s.r.o.
Tabulka 19 – Provozní doba skate areálu ve městě Orlová
Lokalizace
ul. Osvobození
(u parkoviště Leko, OrlováLutyně)

Správce
STAVSERVIS
- PSVG

Provozní doba
během roku
1. dubna – 31. října

Provozní doba
během dne
9:00 – 19:00
červen až srpen do 20:00,
říjen do 18:00 hod.

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Ve městě se nachází další dvě lokality, které jsou vybaveny prvky pro skateboarding –
na ul. Ke Studánce a na ul. Adamusova. Jedná se o lokality s několika málo prvky určenými
pro skateboarding, které jsou součástí víceúčelových sportovních hřišť ve správě OSMHS.
2.1.3 Geografické hledisko sportovních zařízení (dostupnost, geografická distribuce,
spádovost)
Město Orlová je obcí s rozšířenou působností, ve správě má území Orlové, Petřvaldu a obce
Doubrava. Území ORP Orlová je obklopeno ORP Bohumín, ORP Karviná, ORP Havířov
a ORP Ostrava.
Obrázek 9 – Vymezení území ve správě ORP Orlová

Zdroj: vlastní zpracování

Správní obvod města Orlová tvoří čtyři katastrální území: Horní Lutyně, Poruba u Orlové,
Orlová (Město) a Lazy u Orlové.
Největší podíl obyvatel (cca 76 %) žije v Lutyni (k. ú. Horní Lutyně). Pro místní část Lutyni je
charakteristická sídlištní zástavba, jejíž výstavba probíhala od 60. do 80. let minulého století.
Druhou největší částí z hlediska počtu obyvatel je Poruba (cca 18 % obyvatel města).
Obyvatelé této místní části žijí především v rozvolněné zástavbě rodinných domů,
na bývalém hornickém sídlišti nebo v bývalých hornických koloniích. Na zbylé dvě části,
tj. Město (k. ú. Orlová) a Lazy (k.ú. Lazy u Orlové) připadá 6 % obyvatel. Orlová-Město je
bývalou centrální části města. Současná zástavba je v důsledku poddolování velmi řídká.
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Významným prvkem této části jsou zejména parky a rekultivovaná krajina s městskými lesy.
Místní část Lazy je část města, která je nejsilněji zasažena důlní těžbou. Z důvodu stavební
uzávěry, resp. poddolování, je zde znemožněna výstavba.5
Tabulka 20 – Geografická distribuce sportovních zařízení ve vlastnictví města Orlová
podle katastrálních území
Sportovní zařízení
celkový počet
typ
na území města
dětské hřiště
16
víceúčelové sportovní hřiště
10
tělocvična
13
senior-fitness hřiště
3
workoutové hřiště
1
skatepark
1
krytý bazén
1
zimní stadion
1
fotbalový stadion
1
tenisové kurty (areál)
1
volejbalové hřiště
1
fotbalovo-baseballové hřiště
1
CELKEM
49

Počet zařízení v katastrálním území
Horní
Poruba
Lazy
Orlová
Lutyně
u Orlové
u Orlové
11
5
0
0
7
2
1
0
9
4
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
36
12
1
0

Zdroj: vlastní zpracování

Geografická distribuce sportovních zařízení na území města koreluje s počtem obyvatel
žijících v jednotlivých částech města. Největší koncentrace sportovních zařízení (36) je
v části Lutyně (k.ú. Horní Lutyně), kde také žije největší část populace města Orlová (76 %).
V Porubě se nachází 12 sportovních zařízení (žije zde 18 % populace města Orlová), v k.ú.
Orlová (místní část Město) 1 sportovní zařízení – víceúčelové sportovní hřiště a v části Lazy
se nenachází žádné sportovní zařízení.
Graf 11 – Geografická distribuce sportovních zařízení ve vlastnictví města Orlová
podle katastrálních území

Zdroj: vlastní zpracování
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Z prostorového hlediska je nejvýznamnější areál na ul. Na Stuchlíkovci, kde se nachází
zimní stadion, fotbalový stadion FK Slavia Orlová, fotbalové hřiště s umělým trávníkem,
tenisové kurty a volejbalová hřiště. V těsném sousedství tohoto sportovního areálu
se nachází skatepark, a dále pak bývalé letní koupaliště, které je od roku 2012 z důvodu
špatného technického stavu mimo provoz. V místní části Lutyně se dále nachází také krytý
bazén.
Tělocvičny a víceúčelová sportovní hřiště korelují s rozmístěním základních škol. Tato
zařízení školy využívají v dopoledních hodinách k výuce. V odpoledních hodinách, příp.
o víkendech, jsou tělocvičny využívány místními kluby a spolky, dále má možnost
si tělocvičnu v případě volné kapacity pronajmout veřejnost. S ohledem na počet obyvatel
jednotlivých místních části se nejvíce základních škol (5), potažmo tělocvičen (9), nachází
v místní části Lutyně, neboť zde také žije nejvíce obyvatel města (76 %). V části Poruba
se nachází 4 tělocvičny. V místních částech Město a Lazy, kde žije 6 % celkové populace
města, se základní školy nenachází, tudíž zde také chybí vybavení v podobě tělocvičny.
Víceúčelových sportovních hřišť se v Orlové nachází 10, z toho nejvíce (7) se jich nachází
v Orlové-Lutyni, kde žije 2 934 dětí ve věku 0 – 14 let. Připadá zde tedy 419 dětí na 1 hřiště.
V části Poruba se nacházejí 2 víceúčelová sportovní hřiště. Při počtu dětí 997 připadá 499
dětí na 1 hřiště. V části Město se nachází 1 víceúčelové sportovní hřiště, které bude dle
informací Města Orlová přebudováno na dětské hřiště/doplněno o dětské hřiště. V části Lazy,
kde žije 37 dětí, se nenachází žádné víceúčelové sportovní hřiště.
Tabulka 21 – Srovnání počtu dětí ve vztahu k počtu víceúčelových sportovních hřišť
podle katastrálních území města Orlová
Místní část

počet víceúčelových
sportovních hřišť

Horní Lutyně
Poruba
Orlová-Město
Lazy
Celkem

7
2
1
0
10

počet dětí (0-14 let)
ke dni 8.3.2018
2 934
997
194
37
4 162

Průměrný počet
dětí na 1 hřiště
419
499
194
416

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Pro srovnání je v následující tabulce uveden průměrný počet dětí na 1 víceúčelové sportovní
hřiště ve vybraných městech Karvinska (Orlová, Bohumín, Český Těšín).
Tabulka 22 – Srovnání průměrného počtu dětí ve věku 0 – 14 let na 1 víceúčelové
sportovní hřiště ve městech Orlová, Bohumín a Český Těšín
Vybrané město
Orlová
Bohumín
Český Těšín

počet víceúčelových
sportovních hřišť
10
16
6

počet dětí (0 – 14 let)
ke dni 31.12.2016
3 913
3 037
3 744

Průměrný počet dětí
na 1 hřiště
393
190
624

Zdroj: město Orlová; bospor.info; město Český Těšín – Odbor školství a kultury, www.czso.cz, vlastní zpracování

Senior-fitness hřiště se nacházejí v areálech subjektů poskytujících sociální služby, tudíž
především klienti využívající sociální služby mají k senior-fitness hřištím velmi dobrý přístup.
Celkem se v Orlové nacházejí 3 senior-fitness hřiště, všechna v části Lutyně. S ohledem
na počet obyvatel v seniorském věku (60+) ve městě Orlová připadá na 1 senior-fitness
hřiště 2 342 osob. Pro občany části Lutyně jsou tato hřiště dobře dostupná, nejhůře jsou
dostupná pro občany části Lazy a Město.
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Tabulka 23 – Srovnání počtu seniorů ve vztahu k počtu senior-fitness hřišť podle
katastrálních území města Orlová
Území

počet seniorfitness hřišť

Orlová

3

počet seniorů (60+)
ke dni 8.3.2018
7 027

Průměrný počet
seniorů na 1 hřiště
2 342

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

V Orlové se dále nachází 16 dětských hřišť. V Lutyni jich je k dispozici 11, v Porubě 5.
V místních částech Město (k.ú. Orlová) a Lazy se žádná dětská hřiště nenachází. V roce
2018 se počítá s vybudováním dalších 3 dětských hřišť, konkrétně 2 v části Lutyně
a 1 v části Město v místě současného víceúčelového sportovního hřiště. Průměrný počet dětí
ve věku 0 – 14 let na 1 dětské hřiště v jednotlivých částech města je uveden v následující
tabulce.
Tabulka 24 – Srovnání počtu dětí ve vztahu k počtu stávajících dětských hřišť podle
katastrálních území města Orlová
Místní část
Horní Lutyně
Poruba
Orlová-Město
Lazy
Celkem

Počet dětských
hřišť
11
5
0
0
16

Počet dětí (0-14 let)
ke dni 8.3.2018
2 934
997
194
37
4 162

Průměrný počet
dětí na 1 hřiště
267
199
260

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Pro srovnání je v následující tabulce uveden průměrný počet dětí na 1 dětské hřiště
ve vybraných městech Karvinska (Orlová, Bohumín, Český Těšín).
Tabulka 25 – Srovnání průměrného počtu dětí ve věku 0 – 14 let na 1 dětské hřiště
ve městech Orlová, Bohumín a Český Těšín
Vybrané město

počet dětských hřišť

Orlová
16/19*
Bohumín
32
Český Těšín
22
* po vybudování 3 dětských hřišť v roce 2018

počet dětí (0 – 14 let)
ke dni 31.12.2016
3 913
3 037
3 744

Průměrný počet dětí
na 1 hřiště
245/206*
95
170

Zdroj: město Orlová; bospor.info; město Český Těšín; www.czso.cz, vlastní zpracování

Geografická distribuce sportovních zařízení ve vlastnictví města Orlová je znázorněna
na mapě v příloze č. 3.
Dostupnost sportovních zařízení ve vlastnictví města Orlová
Většina sportovních zařízení je lokalizována v centrální části Lutyně (Lutyně-Jih, U stadionu,
U domu kultury, U nemocnice, Olmovec). Dostupnost sportovních zařízení je tedy pro
obyvatele části Lutyně (především její centrální části) velmi dobrá. V části Poruba je
zastoupení sportovních zařízení nižší. Pomyslnou osu místních části Poruba tvoří
ul. Slezská, která v místní části Lutyně přechází v Masarykovu třídu. Ve vzdálenosti
do 500 m od této pomyslné osy se nachází cca 80 % všech sportovních zařízení
ve vlastnictví města a ve vzdálenosti do 750 m se nachází více jak 90 % sportovních
zařízení ve vlastnictví města. Nejhůře jsou sportovních zařízení dostupná pro obyvatelé
místních částí Město a Lazy, neboť sportovní zařízení v těchto částech chybí (nebo jsou
zastoupena minimálně).
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S ohledem na koncentraci sportovních zařízení v centrální části města, kde také trvale žije
největší podíl obyvatel města Orlová, jsou zařízení dostupná pěšky, případně městskou
hromadnou dopravou (autobusy). Lze také využít cyklostezek a místních komunikací
vhodných pro cyklistickou dopravu. V případě využití automobilové dopravy jsou
u významných sportovních zařízení (zimní stadion, krytý bazén apod.) k dispozici parkoviště.
Informace o provozních dobách a bezbariérové dostupnosti jednotlivých sportovních zařízení
jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 – Analýza kapacit, vytížení a návštěvnosti sportovních
zařízení. Zařízení ve správě SMO, městské akciové společnosti mají provozní doby, příp.
aktuální obsazenost, zveřejněny na svých webových stránkách. Jsou zde k dispozici také
ceníky, telefonní a emailové kontakty. Chybí zde však informace ohledně bezbariérové
dostupnosti (pouze u krytého bazénu je informace o bezbariérové dostupnosti zveřejněna
na webových stránkách společnosti.).
Zařízení ve správě SMO, městské a. s. jsou zapojena do programu Multi Sport Benefit.
Jedná se o volnočasový zaměstnanecký benefit, který garantuje volný či zvýhodněný vstup
do relaxačních a pohybových zařízení. Do tohoto programu jsou zapojeny také soukromé
subjekty ve městě Orlová nabízející sportovní vyžití (squash, fitcentra).
Volně přístupná víceúčelová hřiště, dětská hřiště, senior-fitness hřiště apod. mají provozní
dobu včetně provozního řádu uvedenou u vstupu na hřiště. Na webových stránkách města,
které tato zařízení také spravuje, nejsou uvedeny informace týkající se provozních dob
a rozmístění víceúčelových sportovních hřišť, dětských hřišť a dalších sportovních zařízení
volně přístupných veřejnosti.
Spádovost sportovních zařízení
Spádovost sportovních zařízení se odvíjí od geografického rozmístění těchto zařízení v dané
oblasti. Sportovní zařízení typu krytý bazén, zimní stadion, fotbalový stadion, tenisové kurty
apod. jsou pravděpodobně využívány nejen obyvateli města Orlová, ale také obyvateli
okolních měst a obcí (např. Petřvald, Doubrava). Za některými sportovními zařízeními, která
v Orlové nejsou k dispozici, musí obyvatelé Orlové dojíždět (např. sportovní hala, letní
koupaliště). V následující tabulce je uvedeno zastoupení vybraných sportovních zařízení
na Karvinsku (včetně krajského města Ostrava).
Tabulka 26 – Zastoupení vybraných sportovních zařízení na Karvinsku včetně
krajského města Ostrava
Typ zařízení
krytý bazén
zimní stadion
fotbalový stadion
sportovní hala
tenisové kurty
letní koupaliště

Orlová

Petřvald

✓
✓
✓

✓**

✓

✓

Bohumín

Karviná

Havířov

Český Těšín

Ostrava

✓*
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓***
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zdroj: maps.google.com; vlastní zpracování
pozn.: *aquacentrum, ** ledová plocha bez zastřešení, *** tenisová hala (tenis, nohejbal, volejbal)

Sportovní zařízení menšího charakteru jako např. dětská hřiště, víceúčelová hřiště apod.
jsou pravděpodobně využívána především obyvateli místních částí, kde se tato hřiště
nacházejí. Víceúčelová sportovní hřiště se nacházejí v blízkosti základních škol, lze tedy
předpokládat, že jejich spádová oblast bude shodná se spádovou oblastí jednotlivých
orlovských základních škol.
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2.2 SPORTOVNÍ AKCE
Význam sportu a zdravého životního stylu v posledních letech roste. Zároveň přibývá počet
organizovaných sportovních akcí, závodů, apod. Sportovní události lákají nejen aktivně
sportující část obyvatelstva, ale i obyvatele, kteří nesportují organizovaně, nesportují
pravidelně nebo dokonce nesportují vůbec.
Podle zveřejněných dat o sportovní participaci v zemích EU Češi patří k nejaktivnějším
sportovním fanouškům. Sportovní akci v ČR navštíví alespoň jednou za rok 41,3 % populace
starší 16 let a aspoň čtyřikrát za rok 19,5 % populace starší 16 let6. V zveřejněném srovnání
návštěvnosti sportovních akcí v jednotlivých zemích EU se tak Česká republika umístila
na pátém místě před Lucemburskem, Dánskem, Slovenskem, Rakouskem či Německem.
Na prvním místě v návštěvnosti sportovních akcí se umístilo Nizozemsko, kde navštíví
sportovní akci alespoň jednou za rok více než polovina populace starší 16 let, a to konkrétně
53,5 % a opakovaně se účastní na sportovních akcích, tj. alespoň čtyřikrát za rok, 21,4 %
populace starší 16 let. Na druhém místě v návštěvnosti sportovních akcí se umístili fanoušci
z Finska, Švédska a Irska.
Na začátku února 2018 proběhl dotazníkový průzkum, podle kterého se pravidelně aktivně
účastní sportovních akcí ve městě Orlová 12,0 % respondentů, dalších 39,2 % respondentů
se těchto akcí aktivně účastní zřídka a 48,4 % respondentů se aktivně sportovních akcí pro
veřejnost neúčastní. Přibližně 15,8 % dotázaných se pravidelně účasní sportovních akcí
coby divák, dalších 51,9 % dotázaných se těchto akcí účasní zřídka a 31,6 % respondentů
sportovní akce jako dívák nenavštěvuje.
Podle výsledků zmiňovaného dotazníkového průzkumu se aktivně účastní sportovních akcí
o něco více muži než ženy, což je patrné z níže uvedeného grafu.
Graf 12 - Aktivní účast na sportovních akcích

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření
Zdroj: Eurostat, data vycházejí ze šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living
Conditions). V roce 2015 byl do šetření zapojen tzv. kulturní modul, sledující údaje o četnosti návštěv sportovních
a kulturních zařízení. Údaje získané ze zjišťování se vztahují k posledním 12 měsícům před datem dotazování,
pro zjednodušení je uváděn rok 2015.
6
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Podobně tomu je i u účasti obyvatel jako diváků na sportovních akcích. Účast na sportovních
akcích, událostech je daleko populárnější u mužů než u žen.
Graf 13 - Divácká účast na sportovních akcích

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření

V období let 2014 – 2017 se na území města Orlová pravidelně konaly tři sportovní akce
většího rozsahu s dotační podporou města Orlová. Jedná se o Mezinárodní cyklistický závod
žen GRACIA ORLOVÁ, Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu a Mezinárodní
šachový turnaj OPEN ORLOVÁ. V roce 2017 se konaly za finanční podpory města Orlová
ještě další dvě sportovní akce většího rozsahu, a to Mistrovství ČR v kulturistice dorostu
a juniorů a Mistrovství ČR v Turistickém závodě. Bližší informace o účasti7 a návštěvnosti8
těchto sportovních akcích jsou uvedený níže.
Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ
Pořadatel:
Organizační výbor Gracia ČEZ - EDĚ
Účast:
141 závodnic v 25 družstvech
Návštěvnost:
10 000 – 20 000 diváků za všechny
(v roce 2017 – 5 etap)
Četnost akce:
1 x rok

etapy,

po

celé

trase

Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu
Pořadatel:
Oddíl TJ Orlová – Lutyně, z.s.
Účast:
160 hráčů z 16 zemí
Návštěvnost:
200 - 300 diváků
Četnost akce:
1 x rok
Mezinárodní šachový turnaj OPEN ORLOVÁ
Pořadatel:
SK Slavia Orlová – šachový oddíl
Účast:
79 účastníků z 9 zemí
Návštěvnost:
1 000 diváků
Četnost akce:
1 x rok
Mistrovství ČR v kulturistice dorostu a juniorů
7
8

Údaj o účasti závodníků odpovídá roku 2017.
Návštěvnost diváků, tj. veřejnosti, byla stanovena odborným odhadem pořadatelů akce.
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Pořadatel:
Účast:
Návštěvnost:
Četnost akce:

SK Slavia Orlová, z.s. z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České
republiky
132 závodníků v 9 kategoriích
250 diváků
1 x rok

Mistrovství ČR v Turistickém závodě
Pořadatel:
KČT Orlová - Lutyně
Účast:
181 závodníků ve 14 kategoriích
Návštěvnost:
200 diváků
Četnost akce:
1 x rok
Dále jsou uvedeny sportovní akce, které orlovské sportovní kluby organizují pro veřejnost
a uvedly v dotazníkovém šetření.
Memory Cup
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Třetí oddíl pétanque, z. s.
66 osob
1 x rok

Orlovský kahan
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Třetí oddíl pétanque, z. s.
66 osob
1 x rok

Pendrekáč
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Třetí oddíl pétanque, z. s.
40 osob
1 x rok

Řektical
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

X-Trail Orlová, z.s.
20 osob
1 x rok

Mistrovská utkání (fotbalová)
Pořadatel:
FK Slavia Orlová, spolek
Návštěvnost:
50 – 100 osob
Četnost akce:
cca 70 x rok
Taneční show
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Tanečná klub KMIT, z.s.
2 400 osob
cca 2 x rok

Letní tábor
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Tanečná klub KMIT, z.s.
35 osob
cca 4 x rok

O pohár starosty města Orlová
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Pořadatel:
CK Orlík Orlová z.s.
Návštěvnost:
70 osob
Četnost akce:
1 x rok
Okresní pohár na silnici
Pořadatel:
CK Orlík Orlová z.s.
Návštěvnost:
20 osob
Četnost akce:
2 x rok
O pohár Orlovských škol
Pořadatel:
CK Orlík Orlová z.s.
Návštěvnost:
40 osob
Četnost akce:
1 x rok
Oslava začátku prázdnin
Pořadatel:
Jezdecký klub Stáje Nanka Orlová, spolek
Návštěvnost:
30 - 40 osob
Četnost akce:
1 x rok
Orlovská pirueta
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Krasobruslařský klub Orlová z.s.
100 osob
1 x rok

Orlovská piruetka
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Krasobruslařský klub Orlová z.s.
120 osob
1 x rok

Snakes liga
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

BK Snakes Orlová, pobočný spolek
120 osob
1 x rok

AZ Pneu cup
Pořadatel:
Návštěvnost:
Četnost akce:

Enduro motocross team Orlová
500 osob
2 x rok

Sportovní akce můžeme podle typu zapojení obyvatel rozdělit na akce s aktivním zapojením
obyvatel do sportu a na akce, kde se předpokládá s účastí obyvatel v roli diváků. Akce pro
diváky lze členit na pravidelná utkání v rámci sportovních soutěží jako např. fotbalová,
hokejová utkání či zápasy házenkářského, basketbalového týmu a samostatné události,
které se nejčastěji konají jednou za rok.
V rámci dotazníkového šetření byli obyvatelé města dotazováni, jaké sportovní akce v Orlové
znají, a aby je uvedli. Z 316 dotazovaných na tuto otevřenou otázku odpovědělo pouze
181 dotazovaných, což znamená, že odpovědělo jen 57,3 % osob. Tito uvedli název
sportovních akcí, ať už pravidelných utkání sportovních klubů z Orlové, soutěží pro děti
a mládež nebo samostatných sportovních událostí, případně kombinaci výše uvedeného.
Nejčastěji jmenovitě uváděnou sportovní akcí byl Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA
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ORLOVÁ, který uvedlo 17 % respondentů. Ze sportovních akcí, kde se obyvatelé zapojí
spíše jako diváci, byly uváděny, ale ve výrazně menší míře, sportovní akce na mistrovské
úrovni, a to Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu, Mistrovství ČR v kulturistice
dorostu a juniorů, Mezinárodní šachový turnaj OPEN ORLOVÁ či Mistrovství ČR
v Turistickém závodě. Dalších 13,6 % respondentů uvedlo sportovní zápasy a utkání napříč
širokým spektrem místních sportovních klubů. Zmiňovaný byly rovněž sportovní událostí
při DDM. V odpovědích byly často uváděny sportovní akce, do nichž se obyvatelé Orlové
zapojují aktivně, a to Orlovský běh za zdravím, který je určen všem občanům města bez
rozdílu věku a formy účasti, tj. jako cyklisté, běžci či chodci, a akce Plavecká soutěž měst
určené pro děti, studenty orlovských škol, ale i dospělé, aby podpořili své bydliště
v celorepublikové soutěži plavé celé město.
Relativně vysoký počet respondentů, tj. 12,3% dotázaných, uvedlo, že nezná žádné
sportovní akce konané ve městě, někteří uvedli, že se pravděpodobně žádné nekonají.

2.3 SPORTOVNÍ KLUBY
Na území města Orlová působí celá řada sportovních klubů, které nabízejí zájemcům
o pravidelné sportování širokou nabídku sportů, jako je např. baseball, basketbal, bojové
sporty, cyklistika, florbal, fotbal, futsal, házená, hokej, horolezectví, krasobruslení,
kulturistika, motorismus, pétanque, plavání, sportovní lezení, sportovní střelba, stolní tenis,
šachy, tanec, turistika, volejbal, aj. Níže v tabulce je uveden demonstrativní výčet
sportovních klubů působících na území města Orlová.
Tabulka 27 - Kluby působící na území města Orlová
Název klubu
1. FBK Eagles Orlová, z.s.
BK Snakes Orlová, pobočný spolek
CK Orlík Orlová z.s.
CROSSCAR Racing club, o. s.
Český rybářský svaz, z.s. místní
organizace Orlová
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub
Orlová Poruba
Enduro-Motorcross team Orlová z.s.
FBK FÉNIX ORLOVÁ, z.s.
FC Oskarol Orlová, z.s.
FK SLAVIA ORLOVÁ, spolek
Gym Systema Orlová
HC Orlová, z.s.
Horolezecký klub Gymnázia Orlová,
z.s.
Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová,
spolek
Klub biatlonu Orlová, p.s.
Klub českých turistů, odbor OrlováLutyně, pobočný spolek
Klub plaveckých sportů Mládí
ORLOVÁ, z.s.
Krasobruslařský klub Orlová, z.s.

Zaměření činnosti
florbal
basketbal
závodní cyklistika
motorismus
sportovní a rekreační
rybolov

Web
www.eaglesorlova.cz
www.bksnakes.cz
www.ckorlik.estranky.cz
http://zavodnik.webnode.cz

sportovní střelba

www.strelniceorlovaporuba.cz

motorismus
florbal
futsal
fotbal
bojové sporty
hokej
horolezectví, sportovní
lezení, turistika

www.enduroteamorlova.cz
www.fbk-fenix-orlova.webnode.cz
www.futsalorlova.cz
www.fkslaviaorlovalutyne.cz
www.systemaorlova.cz/home.html
www.hcorlova.cz

jezdectví

www.jkorlova.cz

letní biatlon

www.biatlonorlova.websnadno.cz

turistika

www.kct-orlova.webnode.cz

závodní plavání

www.kpsmo.webnode.cz

krasobruslení

https://kkorlova.azurewebsites.net

www.crs-mo-orlova.cz

www.hcorlova.cz
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Městský sportovní klub Orlová,
příspěvková organizace
SK Slavia Orlová, z.s.
Spolek ARZ Racing Orlová
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
T.J. Meteor Orlová, z.s.
Taneční klub KMIT, z.s.
Tělovýchovná jednota Orlová – Lutyně,
z.s.
Tělovýchovná jednota Slovan Orlová,
z.s.
Tenisový klub Slavia Orlová, z.s.
TJ Baník Fučík Orlová, spolek
TJ Sokol Orlová – Poruba, z.s.
Třetí oddíl Petanque, z.s.
TTC SIKO ORLOVÁ z.s.
X-Trail Orlová, z.s.

fotbal, judo, baseball
šachy, kulturistika, stolní
tenis
kartig – závody motokár
volejbal, pohybové
aktivity
házená
sportovní tanec

www.msk-orlova.cz
www.sachyorlova.cz
www.volejbalorlova.cz
www.hazenaorlova.cz
www.tkkmit.cz

badminton

www.badminton-orlova.cz

fotbal, tenis

-

tenis
fotbal
rekreační sport
pétanque
stolní tenis
horské běhy, MTB
závody, silniční cyklistika

www.tenis-orlova.cz
http://www.fucikorlova.estranky.cz
http://tjsokol-orlova.cz
http://top.riska.cz
www.xtrail.cz

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/, Ročenka města Orlové 2016
http://www.mesto-orlova.cz/cz/vyhledavani/ a webové stránky jednotlivých organizací

Financování sportovních klubů
Financování činnosti sportovních klubů je vícezdrojové. Mezi hlavní zdroje příjmů patří
členské příspěvky, dotace z rozpočtu města, sponzorské dary apod.
Následující graf uvádí rozdělení příjmů sportovních klubů za poslední tři roky (v roce 2018
se jedná o předpoklad). V jiných příjmech jsou započítány např. dary nebo příjmy z reklamy.
Graf 14 – Rozdělení příjmů sportovních klubů

Zdroj: Město Orlová
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V roce 2016 bylo posuzováno celkem 22 sportovních klubů, kdy celkové příjmy činily
5 486 tis. Kč, tj. 249 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub. Celkový příjem
na jednoho člena činil 4 456 Kč.
V roce 2017 bylo posuzováno celkem 19 sportovních klubů s celkovými příjmy 9 528 tis.
Kč, tj. 501 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub. Celkový příjem na jednoho člena
činil 7 105 Kč.
Celkové předpokládané příjmy v roce 2018 činí u stejných 19 sportovních klubů
6 024 tis. Kč, tzn., 317 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub.
Graf č. 15 uvádí kompletní přehled výdajů sportovních klubů. Nejvíce prostředků kluby
vynaloží na odměny trenérům, výzbroj/výstroj a materiální vybavení a jiné (např. občerstvení,
ceny apod.).
Graf 15 – Přehled výdajů sportovních klubů

Zdroj: Město Orlová

V roce 2016 bylo posuzováno celkem 22 sportovních klubů, kdy celkové výdaje činily
7 572 tis. Kč, tj. 344 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub. Celkový výdaj na jednoho
člena činil 6 151 Kč.
V roce 2017 bylo posuzováno celkem 19 sportovních klubů s celkovými výdaji 7 169 tis.
Kč, tj. 377 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub. Celkový výdaj na jednoho člena
činil 5 346 Kč.
Celkové předpokládané výdaje v roce 2018 činí u stejných 19 sportovních klubů
6 777 tis. Kč, tzn., 357 tis. Kč průměrně na jeden sportovní klub.
Některé spolky mají v jednotlivých letech záporné financování, tzn., že výdaje spolku jsou
vyšší než jeho příjmy.
2.3.1 Členství ve sportovních klubech (dospělí i mládež)
Česká populace se věnuje nejvíce v rámci organizovaných sportovních aktivit fotbalu, tenisu
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a volejbalu soudě podle velikosti členské základny sportovních svazů. Statistiky o počtu
členů českých sportovních svazů vede Česká unie sportu. ČSÚ zveřejnil vybrané údaje
o členské základně sportovních svazů, kde jsou sledovány pouze sporty zařazené
do programu olympijských her. Z hlediska velikosti členské základny sportovních svazů je
v České republice jednoznačně nejpopulárnějším sportem fotbal, který měl v roce 2016 více
než 361 tis. členů, z nichž drtivá většina byli muži (343,9 tis.). Druhým nejpopulárnějším
sportem byl v roce 2016 tenis s členskou základnou okolo 50 tis. členů, přičemž většinu
členů opět tvořili muži (34,5 tis.). Ženy naopak dominovaly třetímu nejpopulárnějšímu sportu
v roce 2016, a to volejbalu. Z celkových 40,9 tis členů bylo 23,2 tis. žen a 17,7 tis. mužů9.
V rámci vlastního dotazníkového šetření bylo zjišťováno, jakou formou sportování
respondenti sportují, tj. organizovaně či neorganizovaně, a v kolika orlovských sportovních
klubech působí. Následující grafy nabízejí pohled na formy sportování a členství
ve sportovních klubech detailněji podle věkové struktury.
Ve všech věkových kategoriích respondenti na otázku „Jakou formou nejčastěji sportují“
odpovídali, že sportují především neorganizovaně, tj. sami, s rodinou, přáteli. Nejvíce osob,
které sportují především organizovaně, je ve věkové kategorii do 17 let, kde tuto formu
sportování volí 24,5 % respondentů, s rostoucím věkem v podstatě dochází k poklesu
oblíbenosti této formy sportování, nicméně osoby padesáti a více let touto formou sportují
více než čtyřicátníci, kde tuto formu uvedlo jen 5,3 % respondentů.
Graf 16 - Preferovaná forma sportování

Zdroj: Dotazníkové průzkumy, vlastní zpracování

V návaznosti na preferovanou formu sportování respondenti nejčastěji odpovídali ve všech
sledovaných věkových kategoriích, že nejsou členem žádného sportovního klubu. Poměrně
vysoké a vyrovnané je členství respondentů v jednom sportovním klubu, a to napříč
věkovými kategoriemi, cca 21,2 %. Nejvyšší podíl respondentů, kteří jsou členem jednoho
orlovského sportovního klubu, jsou ve věkové kategorii 18 – 29 let, konkrétně 27,4 %,
naopak nejnižší podíl respondentů je ve věkové kategorii 40 – 49 let, a to 15,8 %. Podíl
respondentů zapojených do tří a více klubů je nízký, týká se pouze věkových kategorií
Zdroj: Statistika sportu: Základní ukazatele 2016, Lidé a společnost, Praha 12. 10. 2017, Kód publikace:
090016-17
9
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do 17 let, 18 – 29 let a 30 – 39 let. Podíl takto aktivních osob se průměrně v každé
zmiňované kategorii pohybuje okolo 1 %.
Graf 17 - Členství v orlovských sportovních klubech

Zdroj: Dotazníkové průzkumy, vlastní zpracování

Za účelem popisu vývoje počtu aktivních členů ve sportovních klubech byly osloveny
orlovské sportovní kluby, v nichž dochází k organizované sportovní činnosti. Vzhledem
k nízké míře spolupráce sportovních klubů, organizací byly informace o počtu aktivních členů
sportovních klubů na území města Orlová doplněn o informace z Ročenek města Orlová
za rok 2015 a 2016. Informace za rok 2017 byly doplněny z interních zdrojů města Orlová.
V období let 2015 – 2017 byly sledovány počty aktivních členů sportovních klubů, organizací
v členění na mládež (osoby do 18 let) a dospělé (osoby starší 18 let). Vývoj počtu aktivních
členů ve sportovních klubech, organizacích v uvedeném období celkově rostl, a to i přes
snižující se počet aktivních členů nad 18 let. Z toho vyplývá, že k celkovému nárůstu počtu
aktivních členů sportovních klubů dochází díky zvyšujícímu se počtu osob v kategorii
do 18 let, a to navzdory všeobecnému tvrzení, že mládež nemá o sport a aktivní trávení
volného času zájem.
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Graf 18 - Vývoj počtu aktivních členů orlovských sportovních klubů a organizací

Zdroj: Vlastní šetření a Ročenky města Orlová 2015 a 2016, interní zdroje města Orlová 2017

Vývoj počtu členů v jednotlivých sportovních klubech, organizacích v letech 2015 – 2017 je
uveden v následující tabulce. V případech, kde nebyly údaje zjištěny, byla ukončena činnost
sportovního klubu nebo došlo k přechodu klubu do Městského sportovního klubu Orlová,
příspěvková organizace, který tvoří tři oddíly, a to fotbalový oddíl, který tvoří mládež
FK Slavia Orlová, oddíl juda, který je tvořen aktivními členy klubu Judo club Orlová z.s.
a oddílu baseballu, který tvoří členové BK SNAILS Orlová, je uvedena pomlčka.
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Tabulka 28 - Počet aktivních členů ve sportovních klubech a organizacích
Název klubu
1. FBK Eagles Orlová, z.s.
Amatérský Fotbalový Club Noční draci z. s.
Baseball klub Snails Orlová občanské sdružení
BK Snakes Orlová, pobočný spolek
CK Orlík Orlová z.s.
CROSSCAR Racing club, o. s.
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Orlová
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Orlová Poruba
Enduro-Motorcross team Orlová z.s.
FBK FÉNIX ORLOVÁ, z.s.
FC Oskarol Orlová, z.s.
FK SLAVIA ORLOVÁ, spolek
Gym Systema Orlová
HC Orlová, z.s.
Horolezecký klub Gymnázia Orlová, z.s.
Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová, spolek
Judo club Orlová z.s.
Klub biatlonu Orlová, p.s.
Klub českých turistů, odbor Orlová-Lutyně, pobočný spolek
Klub plaveckých sportů Mládí ORLOVÁ, z.s.
Krasobruslařský klub Orlová, z.s.
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace
SK Slavia Orlová, z.s.
Spolek ARZ Racing Orlová
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
Sportovní klub-Volejbal Slavia Orlová, spolek
T.J. Meteor Orlová, z.s.
Taneční klub KMIT, z.s.
Tělovýchovná jednota Orlová – Lutyně, z.s.
Tělovýchovná jednota Slovan Orlová, z.s.
Tenisový klub Slavia Orlová, z.s.
TJ Baník Fučík Orlová, spolek
TJ Sokol Orlová – Poruba, z.s.
Třetí oddíl Petanque, z.s.
TTC SIKO ORLOVÁ z.s.
X-Trail Orlová, z.s.
Celkem
Zdroj: Dotazníkové šetření a Ročenky města Orlová 2015 a 2016

Mládež
92
0
0
127
15
0
16
0
2
1
1
180
0
97
41
6
39
35
35
55
39
68
1
53
0
12
120
43
76
0
7
0
30
2
1 193

2015
Dospělí
28
9
16
1
14
5
22
40
28
16
30
70
55
28
26
10
4
5
13
7
12
120
5
82
13
23
55
25
35
21
50
8
23
19
918

Celkem
120
9
16
128
29
5
38
40
30
17
31
250
55
125
67
16
43
40
48
62
51
188
6
135
13
35
175
68
111
21
57
8
53
21
2 111

Mládež
100
0
139
19
16
0
7
1
5
160
15
120
33
6
87
43
42
36
40
68
1
62
0
129
0
72
0
20
0
31
1
1 296

2016
Dospělí
30
9
2
12
22
43
30
16
28
70
50
30
3
11
22
7
13
6
11
112
5
106
13
101
42
43
22
22
8
39
22
975

Celkem
130
9
141
31
38
43
37
17
33
230
65
150
36
17
109
50
55
42
51
180
6
168
13
230
42
115
22
42
8
70
23
2 271

Mládež
112
179
19
19
0
5
5
63
25
103
33
5
38
42
36
38
303
65
1
62
139
37
72
0
20
1
38
1
1 461

2017
Dospělí Celkem
36
148
5
184
12
31
24
43
40
40
32
37
28
33
35
98
60
85
39
142
3
36
12
17
8
46
13
55
6
42
10
48
30
333
112
177
5
6
106
168
66
205
29
66
43
115
22
22
22
42
11
12
34
72
19
20
862
2 323
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2.3.2 Sportovní zařízení klubů (hodnocení kapacity, vytížení, provoz)
Sportovní kluby potřebují za účelem naplňování své činnosti odpovídající charakteru činnosti
infrastrukturu, zázemí či zařízení. Činnost některých sportovních klubů je mimo jiné
ovlivněna sezónností spojenou s klimatickými podmínkami, v době mimo sezónu sportovní
kluby využívají alternativní zařízení pro svou činnost.
Z pohledu vlastnictví sportovních zařízení pro sportovní činnost je jen menší část sportovních
klubů vlastníkem potřebného zařízení. Jedná se především o atraktivní, ale méně rozšířené
sportovní odvětví, jako je např. motosport nebo jezdectví. V tomto případě jde vysoký podíl
výdajů klubu na provoz a údržbu sportovních zařízení, který může limitovat rozvoj vlastní
činnosti klubu. Riziko nedostatku prostředků na provoz, údržbu, nedostatek dobrovolníků,
kteří by se na údržbě podíleli, nese sportovní klub.
Většinou sportovní kluby nejsou vlastníky zařízení, kde svou činnost provozují. Velká
a provozně náročná sportoviště vlastní město Orlová nebo SMO, městská akciová
společnost Orlová, konkrétně se jedná o komplex sportovního areálu v Orlové - Lutyni, který
zahrnuje zimní stadion, fotbalová hřiště a tenisové kurty včetně nafukovacích hal, a krytý
bazén s širokým spektrem vodních a jiných atrakcí. Sportovní kluby zaměřené např. na
florbal, fotbal, basketbal, volejbal, tenis, stolní tenis, gymnastiku, cyklistiku, aj. při zajištění
své činnosti využívají sportovní infrastrukturu orlovských škol, a to tělocvičny a hřiště, ať už
celoročně či v rámci přípravy na hlavní sezónu, která probíhá ve venkovním prostředí např.
outdorové sporty, cyklistika, a místní tělocvičny využívají kluby jen v zimním období.
Sportovní kluby využívají infrastrukturu základních i středních škol v době mimo vyučování,
a to např. při Základní škole Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková
organizace, Základní škole Orlová – Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace, Základní škole Orlová – Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková
organizace, Základní škole Orlová – Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková
organizace, Základní škole Orlová – Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková
organizace a Gymnáziu a Obchodní akademii, Orlová, p. o.
Využití sportovního zařízení sportovními kluby a veřejností ve vlastnictví města a škol je
součástí dílčí kapitoly 2.1.2 Analýza kapacit, vytížení a návštěvnosti sportovních zařízení.
2.3.3 Sportovní zařízení a služby soukromého sektoru
Ve městě Orlová je nabídka sportovních zařízení a služeb soukromého sektoru poměrně
nízká. Nachází se zde 3 fitness centra, 3 zařízení provozující mimo jiné bowlingové dráhy,
1 squash centrum a je zde pořádán kurz Pilates soukromou osobou, která pro tuto činnost
využívá prostory DDM Orlová. Přehled sportovní nabídky soukromého sektoru je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 29 – Sportovní zařízení soukromého sektoru na území města Orlová
Jméno/Název
zařízení

Adresa

Fitness
centrum Šembi

Masarykova
třída 946,
Orlová - Lutyně

Morava GYM

U Moravy 808,
Orlová - Lutyně

Sport is FUN

ul. Školní 861,

Sportovní aktivity
kardio zóna, posilovna, poradenství
trenérů, prodej sportovní výživy a
doplňků, organizace kolektivních sportů
(např. TRX, spinning, zumba, aj.)
fitness, kondiční trénink, MMA a BOX
trénink, crossfitness, fitness, kardio
cvičení – 3 profesionální běžecké
trenažéry, funkční zóna pro provádění
posilovacích cviků
boots juks – kangoo, bosu, bosu-flowin

Zdroj informací

www.studio-klara.cz

www.moravagym.cz

https://sport-is-
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Orlová - Lutyně

Squash Orlová
Květoslava
Kuzníková
Koulovna
Magnolie Plus
CZ
Restaurace u
Málky

Polní 1414,
Orlová-Lutyně
Masarykova
třída 958,
Orlová - Lutyně
Osvobození
797, OrlováLutyně
Masarykova
třída 1301,
Orlová-Lutyně
ul. 17. listopadu
447, OrlováLutyně

– kruhový, cvičení - břišní pekáč,
crossový trenažér, flowin, jóga pro děti,
jumping, jumping děti, kubánské tance,
kruhový trénink, power plate, piloxing,
pilates, cvičení pro těhotné ženy, trx –
závěsný systém, twerk, cvičení – zdravá
záda
squash – 2 squashové kurty, badminton
– 4 badmintonové kurty
Pilates

fun4.webnode.cz/

www.squashorlova.
cz
http://www.masazek
uznikova.kvalitne.cz
/pilates.php

Bowling, šipky

www.koulovna.cz

Bowling

https://sites.google.
com/view/magnolie
plus/bowling

Bowling, šipky

www.bowlingrodina.
webgarden.cz

Zdroj: webové stránky zařízení, vlastní zpracování

Sportovní zařízení soukromého sektoru se nacházejí v části města Lutyně, kde žije největší
část populace města Orlová, a tudíž je zde po těchto službách největší poptávka. Nabídka
fitness center odpovídá současným trendům v této oblasti. V provozu jsou denně od 7:00
do max. do 21:20. Klienti těchto center mohou využít systémy on-line rezervací, dále
komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.
Vstupné do fitness center se pohybuje od 70 do 100 Kč za hodinu, fitness centra nabízejí
zvýhodněné vstupné pro studenty, pro pravidelné návštěvníky formou permanentek apod.
Některá fitcentra cenově zvýhodňují dopolední vstupné, kdy fitcentra nejsou tolik vytížena
jako v odpoledních hodinách.

2.4 SHRNUTÍ
V březnu 1995 byla založena SMO, městská akciová společnost Orlová, která
provozuje silniční motorovou dopravu, opravy a údržbu místních komunikací, útulek
pro toulavá zvířata a je provozovatelem většiny sportovních zařízení na území města Orlová,
a to sportovního areálu a krytého plaveckého bazénu. Vlastníkem zmíněné infrastruktury
je město Orlová nebo samotná SMO, městská akciová společnost. Cílem společnosti
je poskytnout široké veřejnosti možnost širokého, kvalitního sportovního vyžití.
Město Orlová zřídilo v říjnu 2016 za účelem poskytovat kvalifikovanou sportovní činnost
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, který zastřešuje v současnosti tři
sportovní oddíly: fotbalu, juda a baseballu. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu
je provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti volnočasových aktivit a s tím
související sportovní, organizační, kulturně-společenská a osvětová činnost.
Území města Orlová je osídleno nerovnoměrně. Nejvíce je osídlena místní část Lutyně
(76 % obyvatel města), v části Poruba žije 18 % obyvatel města a nejméně pak části Město
(k. ú. Orlová) a Lazy. Zde žije dohromady 6 % obyvatel města. Příčinou nerovnoměrného
osídlení je důlní činnost v území.
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Nerovnoměrné osídlení území má mimo jiné vliv také na geografickou distribuci sportovních
zařízení ve městě. V části Lutyně se nachází většina sportovních zařízení včetně těch
významných, mezi které patří krytý bazén, zimní stadion, fotbalový stadion apod. Dále je zde
větší koncentrace dětských hřišť, víceúčelových sportovních hřišť a dalších sportovních
zařízení ve srovnání s ostatními částmi města.
Z hlediska dostupnosti jsou nejlépe dostupná sportovní zařízení pro obyvatele místní části
Lutyně, nejhůře pak pro obyvatele části Město nebo Lazy. Z hlediska bezbariérové
dostupnosti je bezbariérově dostupný krytý bazén a zimní stadion. Další sportoviště
(tenisové kurty, fotbalový stadion, volejbalová hřiště) bezbariérově dostupná nejsou. Kromě
webových stránek vztahujících se ke krytému bazénu, nejsou na webových stránkách
provozovatelů sportovišť uvedeny informace týkající se bezbariérové dostupnosti.
Zařízení typu krytý bazén, zimní stadion apod. jsou pravděpodobně využívány také obyvateli
Petřvaldu nebo Doubravy. Tyto obce jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti
Orlová.
Sportovní hala nebo letní koupaliště ve městě Orlová nejsou k dispozici, což obyvatelé
Orlové na základě provedeného dotazníkového šetření hodnotí negativně. Tato zařízení
se nacházejí v okolních městech např. Bohumín, Karviná, Havířov, Český Těšín nebo
v krajském městě Ostrava, které leží ve vzdálenosti 15 km od Orlové.
Mezi nejznámější sportovní události, které se konají ve městě Orlová, patří Cyklistický závod
žen GRACIA ORLOVÁ, Orlovský běh za zdravím a Plave celá Orlová, které respondenti
dotazníkového průzkumu uváděli nejčastěji. Ve velké míře byly respondenty také uváděny
zápasy a utkání místních sportovních klubů.
Přes 12 % respondentů, která na volnou otázku „Víte, jaké sportovní akce se ve Vašem
městě konají“ odpověděla, že žádnou sportovní akci nezná, případně, že žádné sportovní
akce se ve městě nekonají.
Na území města Orlová působí celá řada sportovních klubů, které nabízejí zájemcům
o pravidelné sportování širokou nabídku sportů, jako je např. baseball, basketbal, bojové
sporty, cyklistika, florbal, fotbal, futsal, házená, hokej, horolezectví, krasobruslení,
kulturistika, motorismus, pétanque, plavání, sportovní lezení, sportovní střelba, stolní tenis,
šachy, tanec, turistika, volejbal, aj.
Financování činnosti sportovních klubů je vícezdrojové. Mezi hlavní zdroje příjmů patří
členské příspěvky, dotace z rozpočtu města, sponzorské dary apod.
Nejvíce finančních prostředků vynaloží sportovní kluby na odměny trenérům, výzbroj/výstroj
a materiální vybavení a jiné (např. občerstvení, ceny apod.).
V rámci vlastního dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že respondenti sportují především
neorganizovaně, tj. sami, s rodinou, přáteli. Nejvíce osob, které sportují především
organizovaně, je ve věkové kategorii do 17 let, kde tuto formu sportování volí 24,5 %
respondentů, s rostoucím věkem v podstatě dochází k poklesu oblíbenosti této formy
sportování, nicméně osoby padesáti a více let touto formou sportují více než čtyřicátníci, kde
tuto formu uvedlo jen 5,3 % respondentů.
Přestože je preferována neorganizovaná forma zapojení se do sportu, poměrně vysoké
a vyrovnané je členství respondentů právě v jednom sportovním klubu, a to napříč věkovými
kategoriemi, cca 21,2 %. Nejvyšší podíl respondentů, kteří jsou členem jednoho orlovského
sportovního klubu, jsou ve věkové kategorii 18 – 29 let, konkrétně 27,4 %, naopak nejnižší
podíl respondentů je ve věkové kategorii 40 – 49 let, a to 15,8 %.
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Vývoj počtu členů ve sportovních klubech, organizacích v letech 2015 – 2017 roste. V roce
2015 bylo aktivním členem sportovního klubu, organizace podle dostupných informací
cca 2 111 osob, v roce 2017 to bylo 2 323 osob, což představuje cca 10 % nárůst.
Z pohledu vlastnictví sportovních zařízení pro sportovní činnost je jen menší část sportovních
klubů vlastníkem potřebného zařízení. Většinou sportovní kluby nejsou vlastníky zařízení,
v nichž svou činnost provozují. Velká a provozně náročná sportoviště vlastní město Orlová
nebo SMO, městská akciová společnost Orlová.

3. SPORTOVNÍ PARTICIPACE
3.1 SHRNUTÍ SOUČASNÝCH POZNATKŮ A TRENDŮ SPORTOVNÍ PARTICIPACE V EU A ČR
Participace – Evropská unie a sport
Ministerstvo vnitra České republiky publikuje na svých webových stránkách článek, týkající
se úlohy sportu v rámci Evropské unie10. Sport nebývá v souvislosti s Evropskou unií často
zmiňován. Ve své aplikované podobě má přesto v posledních dvaceti letech důležité místo
v mnoha oblastech, které evropské koncepční dokumenty a komunitární právo upravují.
Základní dokumenty, tedy Smlouva o založení Evropského společenství (ES), případně
Evropské unie, zmínky o sportu neobsahují, respektive neobsahují je explicitně. Přesto
z textu smluv vyplývá, že sport, stejně jako další ekonomické aktivity, by měl zaručovat
svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Mnohem širší pojetí sportu a jeho možné
úlohy nastiňovala zpráva Evropské komise „Evropské společenství a sport“ (1991), ve které
je zdůrazňována role sportu v širších společenských vztazích a potřeba zahrnout jej
do oficiálních politik EU. Samotné primární dokumenty se o sportu nezmiňují, nicméně již
k Amsterodamské smlouvě (1997) byla připojena deklarace zdůrazňující sociální úlohu
sportu a jeho vliv na tvorbu identity a sociální kohezi.
Mnohem více prostoru získal sport v deklaraci doprovázející smlouvu z Nice (2000), které
předcházela Helsinská zpráva. Deklarace z Nice opět zmiňuje specifika sportu a jeho
základy v sociálních, vzdělávacích a kulturních hodnotách. Má na mysli zejména sport
amatérský a myšlenku sportu „pro všechny“, když prohlašuje, že sport by měl být přístupný
všem bez omezení, což z něj zároveň činí mocný nástroj integrace. Unie si dále vymezuje
pole působnosti a zdůrazňuje nezávislost národních sportovních asociací při organizaci
aktivit na území členských států při současném dodržování transparentních metod fungování
a souladu s vnitrostátními i komunitárními právními normami. Asociace mají také zajišťovat
základní solidaritu mezi různými úrovněmi sportovních činností – od rekreační
až po vrcholovou. Je zmíněn i ekonomický aspekt sportu; dokument varuje před nebezpečím
monopolu vlastníka více klubů ve stejných soutěžích a vyzdvihuje přínos prodeje vysílacích
práv, jako jednoho z největších zdrojů zisku ve sportu, a jeho sdílení tak, aby bylo zajištěno
jeho částečné přerozdělení do všech úrovní sportu. Za zřejmého vlivu nedávné judikatury
ESD je zmíněna i problematika přestupů hráčů a vývoj její úpravy v souladu s evropským
právem zejména ve fotbale, která má být předmětem komunikace států, národních
i mezinárodních asociací a orgánů Evropské unie. Rok 2004 byl zajímavý ze dvou hledisek.
Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady byl vyhlášen Evropským rokem vzdělávání
skrze sport a zvláště je představena možná podoba Ústavy Evropské unie, která mimo jiné
předpokládala kompetence EU v podpoře, koordinaci a doprovodných aktivitách týkajících se
oblasti sportu, zejména ve spojení se vzděláváním mládeže. Konstituční smlouva však byla
později zamítnuta v referendech ve Francii a Holandsku a její koncept byl opuštěn.
Přelomový byl rok 2007, kdy Evropská komise představila tzv. Bílou knihu sportu, jakýsi
10
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souhrn koncepcí v oblasti sportu, ve které se opět objevují témata zmíněná v předchozích
dokumentech, tentokrát však v politicky jasně formulovaném dokumentu, jenž vytyčuje směr
aktivit EU do budoucna. Opět zdůrazňuje význam instituce sportu pro oblast vzdělávání,
společenské a občanské integrace, vyzývá k boji proti dopingu a jmenuje sport jako
významného agenta při propagaci kulturních hodnot. Důležitá je zmínka o potřebě
zabezpečit uplatnění vrcholových sportovců po ukončení jejich kariéry, zde opět pomocí
vzdělávání, které by nemělo být sportovní kariérou zcela potlačeno. Mimo často zmiňované
charakteristiky sportu nezapomíná dokument na jeho hospodářské a ekonomické aspekty;
vyzdvihuje význam místních sportů a s nimi spojené veřejné podpory a model financování
sportu i jeho zdaňování jako celku. Pozornost je věnována i organizaci sportu a zejména
dialogu s nezávislými řídícími asociacemi.
Jednu z posledních zmínek o sportu obsahuje Deklarace Evropské rady v rámci shrnutí
předsednictví z prosince 2008 (17271/08). Opět zmiňuje zvláštní rysy sportu přesahující jeho
ekonomické dimenze a nabádá k pokračování v dialogu v rámci Evropského sportovního fóra
a se světovými sportovními organizacemi v čele s Mezinárodním olympijským výborem
s důrazem na skloubení sportovního tréninku a vzdělávání.
Sport byl do politiky Evropské unie začleněn až díky ratifikaci Lisabonské smlouvy11, díky níž
došlo k posílení významu a postavení sportu v budoucí politice nebo při tvorbě nových
dotačních programů. EU si vymezuje pravomoc pro aktivity podporující, koordinující nebo
doplňující činnost členských států, mimo jiné i v oblasti sportu.
Členské státy i EU jako celek by měly spolupracovat se třetími zeměmi a také
s mezinárodními organizacemi. Konkrétně je zde zmíněna Rada Evropy, nepochybně
s přihlédnutím k jejímu dlouhodobému zájmu o kulturní a společenské aspekty sportu, které
vyústily v jiný důležitý dokument, Evropskou chartu sportu.
Sport je důležitým elementem nového evropského programu Erasmus+12, který podporuje
spolupráci, dialog a participaci. EU podporuje spolupráci mezi politickými činiteli a dialog se
sportovními organizacemi, čímž propaguje hodnoty se sportem spojené a pomáhá řešit
související výzvy.
Program Erasmus+ se na období let 2014 – 2020 zaměřuje na sport provozovaný na místní
úrovni, jsou z něj spolufinancovány iniciativy, které přispívají k rozvoji, sdílení a zavádění
inovačních nápadů a postupů v celé EU, na vnitrostátní úrovni a také na regionální a místní
úrovni. Erasmus+ Sport přispěje k rozvoji evropského rozměru ve sportu, k posílení
spolupráce mezi sportovními organizacemi, veřejnými orgány a dalšími subjekty.
Statistický úřad Evropské Unie Eurostat se sídlem v Lucembursku13 provedl v roce 2017
průzkum „Frekvence účasti obyvatel Evropské unie na kulturních, sportovních a jiných
aktivitách za posledních 12 měsíců roku 2015“14. Data zobrazují také hodnoty pro Českou
republiku. Výsledky průzkumu pro oblast sportu jsou následující:
Tabulka 30 – Frekvence účasti obyvatel EU a ČR na sportovních aktivitách za 12
měsíců roku 2015
Obyvatelstvo dle
věku
16 až 24 let
25 až 34 let
35 až 49 let

Frekvence účasti na sportovních aktivitách v %
Ani jednou za
1-3x
Alespoň 4x
posledních 12 měsíců
Data za všechny státy Evropské unie (odhad)
52,7
24,9
22,4
61,3
22,8
15,9
64,9
19,4
15,8

11
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13 http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
14 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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50 až 64 let
65 až 74 let
75 a více let
16 až 24 let
25 až 34 let
35 až 49 let
50 až 64 let
65 až 74 let
75 a více let

73,6
14,5
78,5
11,4
89,2
5,8
Data za Českou republiku
34,6
30,0
47,5
26,8
51,9
26,4
65,1
19,5
76,5
12,6
90,8
6,0

11,8
10,1
5,0
35,5
25,7
21,7
15,4
10,8
3,2

Zdroj: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Z uvedených dat za rok 2015 vyplývá, že více než polovina obyvatel žijících ve státech
Evropské unie, se za rok neúčastní žádných sportovních aktivit. Procento neúčasti
se zvyšuje s věkem obyvatel. Ve věkové skupině 16 – 24 let se sportovních aktivit neúčastní
něco málo přes 50% obyvatel za rok, ve věkové skupině 25 až 34 let přes 60% obyvatel,
ve věku 35 až 49 let se sportovních aktivit neúčastní téměř 65% obyvatel, ve skupině 65
až 74 let to je cca 79% obyvatel a v neposlední řadě v poslední věkové skupině 75 a více let
to je bezmála již 90% obyvatel.
V rámci České republiky je to obdobné, nicméně procentuální podíl obyvatel, který
se neúčastní za rok žádných sportovních aktivit, je nižší než v případě Evropské unie.
Zde rovněž platí, že s rostoucím věkem se zvyšuje procento neúčasti obyvatel
na sportovních aktivitách. Ve věkové skupině 16 až 24 let se žádných sportovních aktivit
neúčastní přibližně třetina obyvatel. Ve věkové skupině 25 až 34 let se sportovních aktivit
neúčastní téměř polovina obyvatel. Sportovních aktivit se také neúčastní něco málo přes
50% ve věkové skupině 35 až 49 let. Ve věkové skupině 50 až 64 let se jedná o cca 65%
obyvatel. V dalších věkových skupinách již pak jde o drtivou většinu obyvatel, kteří
se sportovních aktivit neúčastní.
Z tabulky je také zřejmé, kolik % obyvatel se sportovních aktivit účastní 1-3x nebo alespoň
4x ročně.
1-3x ročně se sportovních aktivit ve státech Evropské unie účastní cca čtvrtina obyvatel.
S přibývajícím věkem obyvatel pak jejich účast na sportovních aktivitách klesá, ve věkových
skupinách 25 až 34 let, 35 až 49 let jde cca o 20% obyvatel, zatímco ve věkové skupině 65
až 74 let je to již jen 11% obyvatel.
Porovnáním dat za Českou republiku je zřejmé, že ve věkové skupině 16 až 24 let
se sportovních aktivit 1-3x ročně účastní 30 % obyvatel. S přibývajícím věkem pak
procentuální počet obyvatel klesá. Ve věkových skupinách 25 až 34 let, 35 až 49 let jde cca
o 26 % obyvatel. Ve věkové skupině 50 až 64 let je to bezmála 20 % obyvatel. Ve starších
ročnících se sportovních aktivit účastní již jen cca 12 % obyvatel ve věku 65 až 74 let a 6 %
obyvatel ve věku od 75 let dále.
V případě účasti obyvatel na sportovních aktivitách 4x ročně je situace obdobná, jako
v případě účasti 1-3x ročně. V nejmladší sledované věkové skupině 16 až 24 let
se sportovních aktivit 4x ročně účastní největší podíl obyvatel cca 22 %. S přibývajícím
věkem pak účast obyvatel na sportovních aktivitách klesá. Ve věkových skupinách 26 až 34
let a 35 až 49 let jde o cca 15% obyvatel. V rozpětí věku 50 až 64 let se sportovních aktivit
účastní cca 11% obyvatel, ve věkové skupině65 až 74 let to je 10% obyvatel a ve věku 75
a více se sportovních aktivit účastní již jen 5% obyvatel.
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3.2 REALIZACE PŮVODNÍHO VÝZKUMU V ORLOVÉ
Na začátku února proběhl ve městě Orlová primární marketingový průzkum s cílem zjistit
u obyvatel města preference a potřeby v oblasti sportu.
V rámci dotazníku byly zjišťovány informace z oblasti:
- charakteristiky zkoumaného vzorku obyvatel města,
- aktivní účast obyvatel ve sportu,
- účast v organizovaném sportu,
- neorganizovaná účast obyvatel,
- bariéry sportovní participace,
- potřeby a zájmy, role ve volném čase obyvatel města a
- názory obyvatel na současnou situaci, návrhy, připomínky.
Průzkum byl proveden ve dvou stupních, které jsou charakterizovány níže.
3.2.1 Průzkum mezi obyvateli
- Byl určen všem osobám starším 18 let,
- Dotazník dostupný elektronicky na webových stránkách www.lepsi-orlova.cz a rovněž
v tištěné podobě v Orlovských novinách a dále na pěti vybraných místech ve městě
(MěÚ Orlová, pošta, ul. Osvobozen, radnice, MěIC Orlová, restaurace U Štefka.).
- Celkem bylo získáno 316 vyplněných dotazníků.
- Znění dotazníku je přílohou č. 1.
1. Jak často ve svém volném čase sportujete?
(Sportováním se rozumí alespoň 30 minut fyzických aktivit, a to včetně neorganizovaného
sportu, např. běh, cyklistika, plavání, turistika, atd.) Prosím, zaškrtněte pouze jednu možnost.

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

37 % respondentů odpovědělo, že ve svém volném čase sportuje alespoň 3x týdně naopak
7,3 % uvedlo, že nesportuje vůbec.
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2. Jaké sporty v současnosti děláte alespoň dvakrát za měsíc nebo během sezony?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Nejvíce respondentů (41,1 %) provozuje alespoň dvakrát za měsíc nebo během sezony
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cyklistiku. Druhým nejvíce provozovaným sportem je plavání (36,7 % respondentů) a třetím
je turistika (31 % respondentů). Naopak tři nejméně provozované sporty jsou biatlon (0,3 %
respondentů), parkour (0,9 % respondentů).
Nejoblíbenějšími sporty u mužů jsou cyklistika (42%), plavání (32,2%) a fitness (28,7%).
Nejoblíbenějšími sporty u žen jsou cyklistika a plavání (oba 40,5%) a turistika (34,1%).
3. Jakou formou nejčastěji sportujete?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší část respondentů (64,2 %) sportují neorganizovaně, například sami, s rodinou,
přáteli. Nejmenší procento osob, které sportují (13 %), sportují také neorganizovaně, ale jsou
aktivními členy sportovního klubu.
4. V kolika orlovských sportovních klubech jste aktivním členem?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší část respondentů (62%) nejsou členy žádného sportovního klubu, (22,2 %)
dotázaných respondentů jsou členy v 1 orlovském sportovním klubu. Pouze (0,6 %
respondentů) jsou členy ve 3 a více orlovských sportovních klubech.
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5. Co Vám nejvíce brání v pravidelném sportování nebo pohybových aktivitách?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Jako největší překážku v pravidelném sportování a pohybových aktivitách vidí respondenti
v nedostatku času (35,1 %) a v tom, že jim nic nebrání (34,8 %). (26,6 %) uvedlo, že nemá
kde sportovat. Naopak nejméně (2,2 %) má jiné důvody a (3,2 %) nemá zájem a chuť
sportovat.
Odpovědi se trochu liší u žen a mužů. Mezi nejčastější odpovědi žen patřil nedostatek času
(39,9%) následovalo, že jim nic nebrání (31,2%) a že nemají kde sportovat (22%).
Naopak u mužů byla na prvním místě odpověď, že jim nic nebrání (39,2%), následovala
odpověď, že nemají kde sportovat ( 32,2%) a nedostatek času (29,4%).
6. Odhadněte prosím, kolik Kč měsíčně průměrně utrácí jeden člen domácnosti
za sportovní aktivity

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší procento respondentů (33,5 %) odpovědělo, že utratí 501 – 1000 Kč, (21,5 %)
uvedlo, že utratí 301 – 500 Kč a (5,1 %) uvedlo, že utratí 1 – 150 Kč. Naopak (6,3 %)
neutratí nic (0 Kč).
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7. Kolik minut Vám trvá průměrně jedna cesta za pravidelnou sportovní nebo
pohybovou aktivitou?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší části respondentů (30,1 %) trvá průměrně cesta za pravidelnou sportovní nebo
pohybovou aktivitou 11 – 15 minut. (25,3 %) respondentům trvá cesta 16 – 30 minut
a naopak nejmenší část respondentů (10,1 %) označila možnost 1 – 5 minut.
8. Víte, jaké sportovní akce se ve Vašem městě konají?
Mezi nejčastější odpovědi respondentů patřil mezinárodní světový pohár GRACIA Orlová,
který uvedlo 17% všech dotázaných. Dalších 13,6% respondentů uvedlo zápasy a utkání
místních sportovních klubů.
Naopak 12,3% dotázaných uvedlo, že nezná žádné sportovní akce konané ve městě.
Všechny odpovědi jsou uvedeny v příloze č. 2.
9. Jak často se aktivně účastníte sportovních akcí pro veřejnost?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(48,4 %) respondentů se sportovních akcí aktivně neúčastní, (39,2 %) se účastní zřídka
a (12 %) se účastní pravidelně.
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10.

Jak často se účastníte sportovních akcí jako divák?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(51,9 %) respondentů se účastní zřídka, (31,6 %) sportovní akce jako divák nenavštěvuje
a (15,8 %) se účastní pravidelně.
11.
Jak jste spokojen/a s vybaveností pro sportovní činnost v části města, v níž
žijete?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(29,4 %) je spíše nespokojeno s vybaveností pro sportovní činnost v části města, ve které
žijí, (28,5 %) neumí tuto situaci posoudit a (6,3 %) je spokojeno.
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12.

Jste spokojen/a se stavebním stavem placených sportovišť?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(28, 5 %) respondentů je spíše spokojeno se stavebním stavem placených sportovišť
(27,2 %) neumí posoudit, (23,1 %) je spíše nespokojeno a (7,6 %) je spokojeno
se stavebním stavem placených sportovišť.
13. Pokud jste nespokojen/a se stavebně-technickým stavem placených sportovišť,
prosím, uveďte jakých.
Nejvíce dotázaní poukazovali na stavebně-technický stav zimního stadionu. Často
se opakovalo rovněž chybějící letní koupaliště, příp. sportovní hala. Všechny odpovědi jsou
uvedeny v příloze č. 2.
14. Jste spokojen/a se stavebním stavem volně přístupných sportovišť?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(29,7 %) neumí posoudit, zda jsou spojeni se stavebním stavem volně přístupných stanovišť,
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15. Pokud jste nespokojen/a se stavebně-technickým stavem volně přístupných
sportovišť, prosím, uveďte jakých.
Poměrně častou odpovědí bylo, že volně přístupných sportovišť je málo a celkové jsou
zastaralé a neudržované.
Výčet všech odpovědí je uveden v příloze č. 2.
16. Jaké je napojení na cyklostezky v části města, v níž žijete?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(40,8 %) respondentů považuje napojení na cyklostezky jako nedostatečné, (25,9 %) jako
dostatečné a (1,6 % jako výborné).
17. Chybí Vám ve městě cyklostezky?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší části respondentů (43,7 %) nechybí ve městě cyklostezky, (22,8 %) respondentům
chybí cyklostezky a (33,5 %) neuvedlo.
Všechny odpovědi jsou uvedeny v příloze č. 2.
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18. Schází Vám v Orlové nějaké sportoviště, programy nebo sportovní služby, které
byste uvítal?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Přibližně polovina dotázaných (50,3 %) neuvedla, zda jim schází sportoviště, programy nebo
sportovní služby, (35,8 %) respondentů nechybí sportoviště, programy nebo sportovní
služby.
Dotázaným nejvíce chybí letní koupaliště, in-line dráha a sportovní hala. Všechny odpovědi
jsou uvedeny v příloze č. 2.
19. V jaké lokalitě města Orlová žijete?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Největší část respondentů (69,3 %) žije v Orlové 4 – Lutyni, (13,6 %) žije v Orlové 3 –
Porubě a naopak nejmenší část (2,2 %) je z Orlové 2 – Lazy.
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20. Kolik je Vám let?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

(33, 5%) respondentů je ve věku 18 – 29 let, (32 %) respondentů je ve věku 30 – 39 let
a nejméně (4, 7 %), je ve věku 60 a více let.
21. Jste žena nebo muž?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Větší část respondentů, kteří se zapojili do tohoto průzkumu (54, 7 %) jsou ženy a (45, 3%)
jsou muži.
3.2.2 Průzkum mezi žáky ZŠ a studenty SŠ
- proběhl na x základních školách a jedné střední škole ve městě Orlová,
- na SS se průzkumu zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku
- distribuci i následné odevzdání vyplněných dotazníků zajistili učitelé,
- celkem bylo zajištěno 267 vyplněných dotazníků.
- Znění dotazníku je přílohou č. 1.
Níže jsou uvedený výsledky průzkumu:
1. Jak často ve svém volném čase sportuješ?
(Sportováním se rozumí alespoň 30 minut fyzických aktivit, a to včetně neorganizovaného
sportu, např. běh, cyklistika, plavání, turistika, atd. Hodiny tělesné výchovy
se nezapočítávají.)
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Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Téměř polovina všech dotázaných (41,6%) sportuje alespoň 3x týdně, dalších 27% sportuje
1 – 2x týdně. Pouze 15% respondentů nesportuje vůbec.
2. Jakou formou nejčastěji sportuješ?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Nadpoloviční většina dotázaných sportuje jen neorganizovan. Dalších téměř 9% dotázaných
sportuje především neroganizovaně, ale je členem sportovního klubu. Především
organizovaně sportuje čtvrtina respondentů, tj. 24,3%.
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3. Jaké sporty v současnosti děláš alespoň dvakrát za měsíc nebo během sezony?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Graf zobrazuje všechny sporty, které respondenti aktivně dělají (možnost vlíce odpovědí).
Z grafu je patrné, že nejoblíbenějším sportem je běh, který uvedlo 38,2% respondentů,
následuje cyklistika (31,1%), plavání (30,3%), fotbal (28,8%) a další.
Nad rámec výčtu sportovních aktivit uváděli respondenti např. skateboard, jógu, vybíjenou,
mažoretky apod.
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Odpovědi se lišily u chlapců a dívek. Mezi nejoblíbenější sporty u chlapců patří fotbal (43 %),
běh (38,8%) a florbal (29,8%). Mezi nejoblíbenější sporty u dívek patří tanec (41,1%),
cyklistika (38,4%) a běh (37,7%), příp. plavání (36,3%).
4. V kolika orlovských sportovních klubech jsi aktivním členem?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Téměr 65% všech dotázaných není členem žádného sportovního klubu. 9% dotázaných je
členem sportovního klubu mimo město Orlová, z toho 5,6% nebydlí ve městě Orlová. Téměř
čtvrtina dotázaných je členem jednoho sportovního klubu ve městě, 1,5% dotázaných je
členem dvou klubů a 1,1% dotázaných je členem 3 a více sportovních klubů.
5. Co Ti nejvíce brání začít nebo zvýšit čas věnovaný pravidelnému sportování nebo
pohybovým aktivitám?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Téměř 37% všech respondentů uvedelo, že jim nic nebrání ve sportování. Jako
nejvýznamnější bariéru sportování uváděli respondenti nedostatek času (34,5%). Mezi další
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bariéry patří absence spolusportujícího (15%), nedostatek míst na sportování (12,7%) nebo
nedostatek peněz (11,2%).
Mezi další, zde neuvedené, bariéry respondenti uvádějí především školu - moc učení.
Odpovědi se lišily s ohledem na pohlaví dotazovaného. Chlapci nejčastěji uváděli, že jim nic
nebrání (45,5%), příp., že nemají dostatek času (27,3%). U dívek převažovala odpověď,
že nemají dostatek času (40,4%) a následovala odpověď, že jim nic nebrání (28,8%).
Pro respondenty, kteří uvedli, že v současné době nesportují je hlavním důvodem nezájem
o sport (32,5%) a nedostatek času (25%). 22,5% nesportujících uvedlo, že jim nebrání nic.
Respondenti, kteří uvedli, že nemají kde sportovat, nejčastěji provozují plavání, cyklistiku
a turistiku (19% - 13%). Mezi méně časté sporty (cca 5-7% dotázaných) patří badminton,
stolní tenis a hokej/bruslení/krasobruslení.
6. Jak často se aktivně účastníš sportovních akcí pro veřejnost ve městě Orlová?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

17,2% se pravidelně aktivně účastní sportovních akcí ve městě Orlová, dalších 27,7%
respondentů se těchto akcí aktivně účastní zřídka.
7. Jak často se účastníš sportovních akcí ve městě Orlová jako divák?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování
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Pouze 7,5% dotázaných se pravidelně účasní sportovních akcí coby divák, dalších 46,8%
dotázaných se těchto akcí účasní zřídka.
8. Jak jsi spokojen/a s vybaveností pro sportovní činnost v části města, v níž žiješ?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Polovina respondentů je spokojena (22,1%) nebo spíše spokojena (28,1%) s vybaveností
města pro sportovní aktivity. Čtvrtina dotázaných je nespokojena (10,1%) nebo spíše
nespokojena (15%) z vybaveností pro sport.
9. Chybí podle tvého názoru v Orlové nějaké sportoviště, programy nebo sportovní
služby, které bys uvítal? Prosím, zaškrtni pouze jednu možnost.

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Mezi odpovědi se nejčastěji objevovalo letní koupaliště. Mezi další patří parkour hřiště, inline/běžecká dráha, sportovní hala a mnoho dalších.
Všechny odpovědi jsou uvedeny v příloze č. 2.
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10. V jaké lokalitě města Orlová žiješ?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Nejvíce respondentů bydlí v Orlové–Lutyni (48,3%), dále v Orlové–Porubě (22,8%), OrlovéMěstě (5,6%) a v Orlové – Lazy (1,1%). 22,1% dotázaných ve městě Orlová nežije.
11. Kolik je Ti let?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Dotazování se zúčastnilo 57,7% respondentů do 14 let, 37,1% respondentů ve věku 15 až
17 let a 5,2% respondentů starších 18 let včetně.
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12. Jsi žena nebo muž?

Zdroj: dotazníkový průzkum, vlastní zpracování

Průzkumu se zúčastnilo 45,3% mužů a 54,7% žen.

3.3 SHRNUTÍ
V rámci zpracování Koncepce rozvoje sportu byl proveden primární marketingový průzkum,
který proběhl ve dvou rovinách, a to dotazování u obyvatel města starších 18 let
a dotazování u žáků a mládeže ze základních a středních škol v Orlové. Průzkumu
se zúčastnilo celkem 316 obyvatel a 267 žáků a studentů.
Vybrané výsledky průzkumu mezi obyvateli města starších 18 let
 Téměř dvě třetiny respondentů starších 18 let sportuje 1 až 3 x týdně.
 Relativně nízký podíl osob starších 18 let, které nesportují, konkrétně 7,3 %.
 Mezi nejoblíbenější, nejčastěji provozované, sportovní aktivity patří cyklistika, které
se věnují respondenti alespoň dvakrát za měsíc nebo během sezony, dále pak
plavání a na třetí pomyslné příčce oblíbenosti se umístila turistika. Toto pořadí
oblíbenosti platí i u respondentů ženského pohlaví. U mužů se na třetím místě
za cyklistikou a plaváním umístil fitness.
 Respondenti nejčastěji sportují jen neorganizovaně, tj. sami, s rodinou či přáteli, a to
zhruba 64 %. Respondentů sportujících především neorganizovaně, ale současně
v rámci sportovního klubu je 13 %. Přes 16 % respondentů uvedlo, že sportuje
především organizovaně.
 Více než čtvrtina respondentů uvedla, že je členem alespoň jednoho orlovského
sportovního klubu a přes 10 % respondentů je členem sportovního klubu v jiném
městě či obci.
 Jako největší překážku v pravidelném sportování a pohybových aktivitách vidí
respondenti v nedostatku času (35,1 %) a v tom, že jim nic nebrání (34,8 %).
(26,6 %) uvedlo, že nemá kde sportovat. Muži a ženy vnímají bariéry větší míry účasti
ve sportu odlišně. U žen platí výše uvedené bariéry i ve stejném pořadí,
tj. 1. nedostatek času, 2. nic jim nebrání a 3. nemají kde sportovat. Muži na 1. místě
uvedli, že jim nic nebrání, následně, že nemají kde sportovat a na třetím místě uvedli
nedostatek času.
 Třetina respondentů utratí za sportovní aktivity na jednoho člena domácnosti
za měsíc 501 – 1000 Kč a více jak pětina respondentů utratí 501 – 1000 Kč.
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Do 30 minut se dopraví za účelem pravidelné sportovní, pohybové aktivity více než
polovina respondentů.
Nejznámější sportovní akcí na území města Orlová je mezinárodní světový pohár
GRACIA Orlová. Dále respondenti uváděli jako sportovní události zápasy a utkání
místních sportovních klubů. Naopak 12,3% dotázaných uvedlo, že nezná žádné
sportovní akce konané ve městě.
Pravidelně se aktivně sportovních akcí účastní jen 12 % respondentů a pasivně jako
divák necelých 16 %.
Více než třetina respondentů je se stavebním stavem placených sportovišť spokojena
či spíše spokojena.
Více než 40 % respondentů není spokojena či spíš nespokojena se stavebním
stavem placených sportovišť. Nejčastěji dotazovaní poukazovali na stavebnětechnický stav zimního stadionu. Často se opakovalo rovněž chybějící letní
koupaliště, příp. sportovní hala.
Více respondentů je spokojena či spíše spokojena se stavebním stavem volně
přístupných sportovišť ve městě, a to rovná polovina.
Jen necelým 14 % respondentům schází ve městě nějaké sportoviště, programy
či sportovní
služby.
Dotázaným
nejvíce
chybí
letní
koupaliště,
in-line dráha a sportovní hala.
Největší části respondentů ve městě cyklostezky nechybí (43,7 %), zhruba pětině
respondentům cyklostezky na území města chybí, jedná se jak o síť cyklostezek
na území města, tak i cyklostezky propojující město s okolím.

Vybrané výsledky průzkumu mezi žáky základních škol a studenty středních škol
 Více než dvě třetiny respondentů do 18 let sportuje 1 až 3 x týdně, jen o něco málo
více než respondenti starší 18 let.
 15 % respondentů ze základních škol a středních škol uvedlo, že nesportuje, což je
o zhruba 8 procent více než u respondentů starších 18 let.
 Mezi nejoblíbenější, nejčastěji provozované, sportovní aktivity patří běh, kterému
se věnují respondenti z řad žáků a studentů alespoň dvakrát za měsíc nebo během
sezony, dále pak cyklistika a plavání.
 Respondenti nejčastěji sportují jen neorganizovaně, tj. sami, s rodinou či přáteli, a to
zhruba 52 %. Respondentů sportujících především neorganizovaně, ale současně
v rámci sportovního klubu je 9 %. Přes 24 % respondentů uvedlo, že sportuje
především organizovaně, což je zhruba o 8 % více než u respondentů starších 18 let.
 Respondenti z řad žáků a studentů do 18 let odpovídali na účast ve sportovních
klubech podobně jako respondenti z řad obyvatel starších 18 let, a sice více než
čtvrtina respondentů uvedla, že je členem alespoň jednoho orlovského sportovního
klubu a 9 % respondentů je členem sportovního klubu v jiném městě či obci.
 Téměř 37% všech respondentů uvedlo, že jim nic nebrání ve sportování. Jako
nejvýznamnější bariéru sportování uváděli respondenti nedostatek času (34,5%),
podobně jako respondenti z řad obyvatel starších 18 let. Další důvody se liší, a sice
mezi další bariéry patří absence spolusportujícího (15%), nedostatek míst
na sportování (12,7%) nebo nedostatek peněz (11,2%). Mezi další, zde neuvedené,
bariéry respondenti uvádějí především školu - moc učení. Pro respondenty, kteří
uvedli, že v současné době nesportují je hlavním důvodem nezájem o sport
a nedostatek času.
 Pravidelně se aktivně sportovních akcí účastní zhruba 17 % respondentů a pasivně
jako divák necelých 7,5 %.
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Polovina respondentů uvedla, že je spokojena s vybavením pro sportovní činnost
ve městě.
Více než třetině respondentům schází ve městě nějaké sportoviště, programy
či sportovní služby. Dotázaným nejvíce chybí letní koupaliště, parkour hřiště,
in-line/běžecká dráha, sportovní hala.

4. EKONOMICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU
MĚSTA
Údaje týkající se roku 2017 a 2018 vychází ze schválených rozpočtů města Orlová, údaje
roku 2012 – 2016 vychází ze skutečného rozpočtu města.

4.1 ROZPOČET MĚSTA, ROZPOČTOVÁ OMEZENÍ, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU
Rozpočet města Orlové je zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou
rozpočtovou skladnou, s návazností na střednědobý výhled rozpočtu města.
Rozpočet se sestavuje dle druhového třídění do rozpočtových tříd a dle organizačního
třídění, tj. třídění dle rozpočtové skladby předepsané vyhláškou ministerstva financí
č. 323/2002 Sb., v platném znění.
Na rok 2018 byl schválen rozpočet s příjmy ve výši 526 331 tis. Kč. Předpokládané výdaje
budou činit 660 283 tis. Kč.
Následující tabulka uvádí vývoj příjmů a výdajů města Orlová v letech 2012 až 2018.
V letech 2017 a 2018 jsou uvedeny hodnoty schváleného rozpočtu.
Tabulka 31 – Vývoj příjmů a výdajů města Orlová
Příjmy
Daňové příjmy
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

2012
485 260
292 974
19 973
75 405
96 908
514 487
397 568
116 919

2013
543 501
323 037
46 753
59 056
114 655
529 427
400 290
129 137

2014
545 646
337 993
6 898
58 027
142 728
536 524
401 022
135 502

2015
513 503
345 170
2 575
68 662
97 096
497 067
416 451
80 616

2016
506 515
372 430
3 889
68 738
61 458
447 803
415 029
32 774

2017
433 504
329 418
22 660
40 909
40 517
608 881
400 852
208 029

2018
526 331
391 516
46 949
47 234
40 632
660 283
441 418
218 865

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00297577, vlastní zpracování

Graf 19 – Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města Orlové v letech 2012 - 2018

Zdroj: vlastní zpracování
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Běžné výdaje na sport v roce 2018 jsou plánovány ve výši 40,7 mil. Kč, což je 9,21%
z celkových běžných výdajů rozpočtu města. Výdaje jsou předpokládány v obdobné výši
jako v roce 2017.
Investiční výdaje na sport jsou na rok 2018 plánovány ve výši 29,6 mil. Kč, což je 13,54%
z celkových investičních výdajů rozpočtu města. Část z těchto nákladů pokryjí obdržené
dotace, a to celkem 6,78 mil. Kč, tj. 26,88%.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obce ve své
samostatné působnosti:
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.

4.2 PRINCIPY A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR (Z KRAJSKÉ ÚROVNĚ)
4.2.1 Možnosti financování sportu ze státního rozpočtu ČR
Sport patří v organizační struktuře Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do skupiny 5,
kterou řídí náměstek ministra. Odbor sportu má uskutečňovat koordinační činnost subjektů
ve sportu a přerozdělovat finance plynoucí ze státního rozpočtu. Dotace jsou každoročně
alokovány prostřednictvím dotačních programů. Níže jsou uvedeny dotační programy
na podporu sportu vyhlášené v roce 2018 v členění na neinvestiční a investiční dotace.
Obce a města mohou žádat pouze z jednoho investičního dotačního programu, a to
„Národní sportovní centra“, ostatní programy jsou určeny pouze pro sportovní kluby
a spolky.
Neinvestiční dotace
Pro rok 2018 bylo prozatím vyhlášeno celkem 6 dotačních programů.
Program TALENT
- Finanční podpora a zajištění přípravy mladých talentovaných sportovců především
dorostenecké a juniorské kategorie směřující ke státní reprezentaci podle platných
mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených
do programu olympijských her (zpravidla ve věku 15 – 23 let). Součástí systému je
základní a sportovní výkonnostní činnost mládeže (zpravidla ve věku 6 – 15 let).
- Vhodným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., s celostátní působností, který je uznaným zástupcem ČR v dané
sportovní disciplíně v příslušné mezinárodní sportovní federaci, přičemž v příslušné
MSF je registrováno minimálně 20 členů z různých zemí, a zároveň je spolek
oprávněn vysílat reprezentanty na MS a ME v dané sportovní disciplíně.
- Celková alokace: 580 mil. Kč.
Program REPRE
- Podpora reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholových
mezinárodních soutěžích.
- Vhodným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., s celostátní působností, který je uznaným zástupcem ČR v dané
sportovní disciplíně v příslušné mezinárodní sportovní federaci, přičemž v příslušné
MSF je registrováno minimálně 20 členů z různých zemí, a zároveň je spolek
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oprávněn vysílat reprezentanty na MS a ME v dané sportovní disciplíně.
- Celková alokace: 690 mil. Kč.
Program MŮJ KLUB
- Projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jedno
a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné sportovní, organizační
a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let
- Projektové financování orientováno na podporu údržby a provozu sportovních
zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce
spolku.
- Vhodným žadatelem je spolek s působností v oblasti sportu.
o Minimální výše členského příspěvku je 100 Kč/osobu/rok pro děti a mládež 6 –
23 let.
o Minimální počet dětí a mládeže v rámci sportovního spolku je 12 osob ve věku
6 – 23 let.
- Celková alokace: 1 200 mil. Kč.
Program VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE
- Významné akce jsou rozděleny do pěti kategorií:
o Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území ČR,
o Významné sportovní akce na území ČR – Mistrovství světa a mistrovství Evropy.
o Významné sportovní akce na území ČR – Seriálové.
o Významné sportovní akce na území ČR – Jednorázové.
o Významné sportovní akce na území ČR – Grand Prix, České republiky 2018.
- Vhodným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., s celostátní působností, který je členem mezinárodní sportovní
federace daného sportu.
- Celková alokace: 300 mil. Kč.
Program SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS – Zdravotně postižení sportovci)
- Podprogramy:
o Sportovní reprezentace ZPS.
o Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh
zdravotního postižení sportovců.
o Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS.
o Významné a další sportovní akce.
- Vhodným žadatelem je spolek s působností v oblasti sportu, které spolčují
handicapované sportovce.
- Celková alokace: 90 mil. Kč.
Rozvojový program pro sportovní gymnázia
- Pro vybraná gymnázia v ČR.
Investiční dotace
V rámci investičních dotací byl vyhlášení program Hlavní směry rozvoje sportovní
infrastruktury České republiky 2017 – 2024 s následujícími podprogramy:
Národní sportovní centra
- Modernizace a doplňování infrastruktury národních sportovních center s ohledem
na konkurenci v oblasti reprezentace a zajištění jejího efektivního provozu.
- Podporovány budou i investice do významných regionálních sportovních center
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a unikátních sportovních zařízení, kde probíhá příprava talentovaných sportovců
i národní soutěže.
- Vhodným žadatelem jsou:
o územní samosprávný celek – obce, městská část, obvod statutárního města, kraj,
o spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost,
o spolek, splňující podmínky stanovené v „NOZ“ zabezpečující systém přípravy
státní sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže, včetně pořádání
mezinárodních akcí,
o spolek splňující podmínky stanovené NOZ, který vykonává činnost sportovního
svazu nebo střešní organizace.
- Celková alokace: 1 900 mil. Kč.
Významné sportovní akce
- MS a ME seniorské a juniorské kategorie vyjmenovaných sportů. MS a ME je zde
určeno jako jednorázová akce, kde na konci této konkrétní akce je vyhlášení Mistr
světa či Evropy.
- Novostavby, přístavby, nástavby, vestavby, rekonstrukce a modernizace stávajících
prostor.
- Vhodným žadatelem jsou:
o spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost,
o spolek, splňující podmínky stanovené v „NOZ“, který vykonává činnost
sportovního svazu s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví
národní sportovní autoritu a dále, který je jediným uznaným zástupcem ČR
v MOV,
o spolek splňující podmínky stanovené NOZ, který vykonává činnost sportovního
svazu nebo střešní organizace,
o spolek, splňující podmínky stanovené NOZ, s celostátní působností působící
v oblasti sportu s členstvím v MSF.
- Celková alokace: 430 mil. Kč, tj. 70 mil. Kč/rok.
4.2.2 Principy a možnosti financování sportu z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj bude v roce 2018 hospodařit s příjmy ve výši 8 237 mil. Kč a výdaji
9 352,5 mil. Kč. Z toho jsou běžné výdaje plánovány ve výši 6 456,5 mil. Kč a 2 896 mil. Kč
tvoří výdaje kapitálové.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kraj ve své
samostatné působnosti:
a) zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů,
b) zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení,
c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
d) zpracovává plán rozvoje sportu v kraji a zajišťuje jeho provádění.
Výdaje na sport v roce 2018 jsou plánovány ve výši 111,5 mil. Kč, což je 1,81%
z celkových běžných výdajů rozpočtu kraje. Oproti roku 2017 došlo k mírnému poklesu
výdajů zhruba o 0,5 mil. Kč, poměr na celkových běžných výdajích poklesl o 0,22%.

72

Tabulka 32 – Přehled výdajů z rozpočtu MSK na tělovýchovu a volnočasové aktivity
dětí a mládeže
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Hry Olympiády dětí a mládeže
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů MSK
Dotační program - Podpora sportu v MSK
Dotační program - Podpora významných sportovních akcí
v MSK a sportovní reprezentace MSK na mezinárodní úrovni
Dotační program - Podpora vrcholového sportu v MSK
Příspěvek na provoz v odvětví školství - příspěvkové
organizace kraje
3421 Využití volného času dětí a mládeže
Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže
Dotační program - Podpora aktivit v oblastech využití volného
času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se
zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
Dotační program - Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni v MSK

2016
132 448

2017
111 996
3 250
52 496
29 250

2018
111 554
1 600
35 154
21 000

0

26 000

27 000

27 000

0

800

4 493
3 642

3 700
1 151

5 046
1 200

500

2 200

3 500

351

349

346

Zdroj: rozpočty Moravskoslezského kraje, vlastní zpracování

Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje v jednotlivých odvětvích dotační programy, a to
postupně v průběhu daného roku. S nově vyhlášeným dotačním programem se mohou
zájemci seznámit na krajském webu, kde je zveřejněn 30 dnů. Poté mohou během určené
lhůty podat žádost o dotaci. Výběr projektů k podpoře probíhá v souladu s podmínkami
vyhlášeného dotačního programu.
Krajský úřad vyhlašuje rovněž dotační programy na podporu sportu a volnočasových aktivit
v kraji.
Níže je uveden přehled dotačních programů vyhlášených na rok 2018, příp. 2017. Obce
a města mohou žádat pouze z dotačního programu Podpora významných sportovních
akcí v MSK, priority 1.
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní
reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje,
Příjemce dotace může být právnická osoba zajišťující pořádání významných sportovních
akcí.
Minimální výše dotace na projekt je 30 000 Kč.
Dotace činí max. 50% uznatelných nákladů projektu. Dotace bude poskytnuta pouze
na projekty, které jsou současně spolufinancovány z rozpočtů obcí a měst ve výši min. 20%
z poskytnuté dotace MSK.
2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích
v zahraničí.
Příjemce dotace můžou být sportovní kluby zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost
na území MSK.
Minimální výše dotace na projekt je 20 000 Kč.
Dotace činí max. 50% uznatelných nákladů projektu.
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Maximální výše dotace na žádost činí
- Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy
500 000 Kč
- Pořádání kvalifikačních utkání na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, pořádání
Světového, Kontinentálního nebo Evropského poháru
350 000 Kč
- Účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích
v zahraničí;
Pořádání Mistrovství ČR, Mistrovství Moravy a Slezska, závodů Českého poháru,
mezinárodních turnajů a závodů
150 000 Kč
- Pořádání dalších akcí na území Moravskoslezského kraje
50 000 Kč
Alokace programu pro rok 2018 je 21 mil. Kč.
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskemkraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního
vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
1. Využití volného času dětí a mládeže
- podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru,
- podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je
určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže,
- podpora manuálních a technických dovedností dětí a mládeže.
Příjemcem dotace můžou být právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je oblast volného
času dětí a mládeže od 6 do 26 let.
Minimální výše dotace na projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
Dotace je poskytována ve výši max. 70% uznatelných nákladů projektu.
Alokace podprogramu pro rok 2018 činí 3 mil. Kč.
2. Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením
- podpora zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním
postřižením.
Příjemce může být pouze právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je vzdělávání osob se
zdravotním postižením.
Minimální výše dotace na projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
Dotace je poskytována ve výši max. 70% uznatelných nákladů projektu.
Alokace podprogramu pro rok 2018 činí 100 tis. Kč.
3. Miniprojekty mládeže
- podpora spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky
s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky,
- podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě,
- podpora mezigeneračního pochopení a soužití,
- společenská akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže,
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-

akce vedoucí k minimalizaci
a patologickým chováním.

rizikových

jevů

spojených

se

závislostním

Na realizaci projektu se bude podílet skupina mladých lidí (3 a více osob) ve věku od 15
do 26 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje.
Příjemcem může být pouze fyzická osoba ve věku 18 až 26 let.
Minimální výše dotace na projekt není stanovena, maximální výše dotace je 40 000 Kč.
Maximální míra spolufinancování není stanovena.
Alokace podprogramu pro rok 2018 činí 400 tis. Kč.
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblastech-vyuziti-volneho-casu-deti-amladeze--celozivotniho-vzdelavani-osob-se-zdravotnim-postizenim-a-podpora-miniprojektu-mladeze99205/

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
1. Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport
ve vrcholových sportovních klubech
2. Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů
Dotační program je určen pro vrcholové sportovní kluby, které zajišťují tělovýchovnou
a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejich družstva dospělých
reprezentují MSK v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v ČR nebo interlize.
V programu budou podpořeny pouze sporty, jejichž nejvyšší soutěž družstev dospělých je
tvořena minimálně 3 kola je organizována národním sportovním svazem.
Maximální výše dotace je rozdělena dle uvedených kritérií:
- kolektivní sporty olympijské I – fotbal muži, lední hokej muži
4 000 000 Kč
- kolektivní sporty olympijské II – např. basketbal muži/ženy, házená muži/ženy,
volejbal muži/ženy, lední hokej ženy, baseball, softball
700 000 Kč
- kolektivní sporty neolympijské I – florbal muži/ženy
400 000 Kč
- kolektivní sporty neolympijské II – např. futsal, hokejbal, in-line hokej, americký fotbal
200 000 Kč
- individuální sporty olympijské – např. atletika muži/ženy, box, golf muži/ženy, judo,
lukostřelba, plavání muži/ženy, st. tenis muži/ženy, taekwondo WTF, vzpírání, zápas,
badminton, karate
150 000 Kč
- individuální sporty neolympijské – např. squash, šachy
100 000 Kč
Alokace programu pro rok 2018 činí 27 mil. Kč.
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vrcholoveho-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-prorok-2018-98762/

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
1. Podpora
významných
v Moravskoslezském kraji

celostátních

a

mezinárodních

sportovních

akcí
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2. Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů pro děti a mládež
3. Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované a seniory
Příjemcem dotace můžou být právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, sportovní
a turistickou činnost.
Minimální výše dotace na projekt je 50 000 Kč, maximální výše dotace je 400 000 Kč.
Zastřešující spolek může podat žádosti o dotaci na tři projekty s maximální celkovou výší
požadovaných finančních prostředků 600 000 Kč.
Dotace je poskytována ve výši max. 50% uznatelných nákladů projektu.
U priority č. 3 činí minimální výše dotace 20 000 Kč a maximální výše dotace činí 200 000
Kč. Dotace je poskytována max. do výše 80% uznatelných nákladů.
Alokace programu pro rok 2017 činila 29,25 mil. Kč.
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2017-81194/

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v MSK
V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority:
- podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit,
pobytu v přírodě, výživy apod.,
- podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných
volnočasových aktivit,
- podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže
o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
do veřejného prostoru,
- podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
Příjemcem dotace můžou být spolky, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, které mají
ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží od 6 do 30 let.
Minimální výše dotace na projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
Dotace je hrazena ve výši 70% ze státního rozpočtu a z 30 % z rozpočtu MSK.
Alokace programu pro rok 2017 činí 349 tis. Kč z rozpočtu MSK a 812,8 tis. Kč ze státního
rozpočtu.
Přehled vyhlášených programů v jednotlivých letech
Přehled vyhlášených dotačních programů kraje v jednotlivých letech je uveden v následující
tabulce.
Nejvíce dotačních programů bylo vyhlášeno v roce 2017, a to celkem 5 programů. Na rok
2018 byly prozatím vyhlášeny 3 dotační programy. Další mohou být vyhlášeny v průběhu
roku. Lze předpokládat, že ještě dojde k vyhlášení programu „Podpora sportu
v Moravskoslezském kraji“ a „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
MSK“.
Vyhlášené programy jsou uvedeny na webu kraje, konkrétně na stránkách:
https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html.
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Tabulka 33 – Přehled vyhlášených dotačních programů MSK v jednotlivých letech
Vyhlášené programy

2012

2013

2014

pro rok
2015 2016

2017

2018*

Podpora aktivit v oblasti sportu
Podpora aktivit v oblasti využití volného času
dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob
se zdravotním postižením
Podpora sportu v MSK
Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu –
Evropské město sportu 2014
Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni v MSK
Podpora významných sportovních akcí v MSK
a sportovní reprezentace MSK na mezinárodní
úrovni
Podpora vrcholového sportu v MSK
* pozn.: v průběhu roku můžou být vyhlášeny další dotační programy
Zdroj: vlastní zpracování

Následující tabulka uvádí přehled spolků, které žádaly o dotaci v uvedených krajských
dotačních programech.
V roce 2016 byli všichni žadatelé z Orlové zařazeni mezi náhradníky, kdy obdrželi dotaci
pouze v případě, že se jiný úspěšný klub/spolek získané dotace vzdal.
V roce 2017 byly tři kluby úspěšné a získaly dotaci, dva byly zařazeny mezi náhradníky.
Tabulka 34 – Přehled spolků, které v posledních dvou letech žádaly o dotaci
z rozpočtu MSK
Rok

Spolek
SK Slavia Orlová o.s.

SK Slavia Orlová o.s.
SK Slavia Orlová o.s.
2016 Judo club Orlová z.s.
Krasobruslařský klub
Orlová
Občanské sdružení ARZ
Racing Orlová
YMCA Orlová

Program
Podpora aktivit v oblasti využití volného času
děti a mládeže a celoživotního vzdělávání osob

Podpora sportu v MSK

Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni MSK

Krasobruslařský klub
Orlová
2017
SK Slavia Orlová o.s.
Podpora sportu v MSK
1. FBK Eagler Orlová z.s.
Občanské sdružení ARZ
Racing Orlová

Dotace
získaná náhradník
-

90 000

-

239 000
132 700
300 000

-

336 500

-

64 700

100 000

-

50 000

-

195 500
-

70 000

-

70 300

Zdroj: výsledky dotačního řízení, www.msk.cz, vlastní zpracování

4.3 PRINCIPY FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU MĚSTA
Město Orlová každoročně vynakládá množství financí na podporu sportu ve městě.
Z pohledu běžných výdajů se jedná o částku kolem 41 mil. Kč ročně. Z pohledu kapitálových
(investičních) výdajů se částka v různých letech liší, v roce 2018 byla schválena ve výši
zhruba 25 mil. Kč (část pokryjí získané dotace).
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Výdaje na sport jsou v rozpočtu města zahrnuty v položkách dvou organizačních jednotek:
- ORJ 107 – Odbor správy majetku a hospodářské správy a
- ORJ 110 – Odbor městských financí a školství.
Dle odvětvového třídění běžných výdajů jsou výdaje na sport zahrnuty v §:
- § 3113 – Základní školy,
- § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce,
- § 3419 – Tělovýchovná činnost a
- § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – DDM + Spirála, hřiště.
Výdaje do sportu můžeme nalézt i v rámci § 3113 – Základní školy, kde jsou zahrnuty např.
náklady na údržbu a opravy tělocvičen nebo školních hřišť. Tato zařízení se využívají
primárně pro výuku, ale po jejím skončení mohou být využívány spolky a veřejností. Tyto
výdaje nebudou předmětem dalšího rozboru.
V rámci rozpočtu města můžeme určit pět základních principů/způsobů financování,
na jejichž, základě jsou alokovány finanční prostředky na podporu sportu veřejnosti,
sportovním spolkům a dalším subjektům v oblasti sportu.
Způsoby/principy financování sportu ve městě jsou následující:
a) Investiční výdaje na podporu sportu
o Jedná se o výdaje na výstavbu a rekonstrukci/modernizaci sportovních zařízení,
které jsou v majetku města Orlové. Tyto výdaje nejsou pravidelné a jsou
vynakládány na základě rozhodnutí vedení města. Podíl těchto výdajů
na celkových investičních výdajích města pomůže určit význam a důležitost sportu
pro vedení města.
b) Financování provozu sportovních zařízení
o Jedná se o výdaje na zajištění provozu sportovních zařízení ve vlastnictví města
Orlová. Patří zde např. veřejně přístupná hřiště, která jsou využívána bezplatně
a nejsou schopna si na svůj provoz vydělat. Patří sem rovněž i provozně náročná
sportovní zařízení, např. krytý bazén apod.
c) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o Jedná se o příspěvky na provoz příspěvkových organizací zřízených městem
Orlová, které se zabývají sportovní, příp. volnočasovou činností. Jedná
se o Městský sportovní klub Orlová, p. o. a Dům dětí a mládeže Orlová, p. o.
d) Neinvestiční dotace na sportovní činnost vybraných klubů
o Jedná se o dotace na sportovní činnost pro prioritní a klouzavé sporty a rovněž
na pořádání prioritních akcí.
e) Neinvestiční dotace v rámci vyhlášených dotačních programů
o Jedná se o dotace na podporu sportovní činnosti a na realizaci sportovních akcí.
Programy jsou vyhlašovány každoročně.

4.4 EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝVOJE FINANCOVÁNÍ SPORTU
V rámci této kapitoly budou analyzovány jednotlivé způsoby financování sportu ve městě
Orlová vymezen v předchozí kapitole.
4.4.1 Investiční výdaje na podporu sportu
Město Orlová každoročně vynakládá množství finančních prostředků na pořízení a obnovu
majetku obce. V následující tabulce jsou uvedeny výdaje do oblasti sportu. Konkrétní výčet
investičních výdajů je uveden pod tabulkou případně včetně získané dotace.

78

Tabulka 35 – Vývoj investičních výdajů města Orlová (v tis. Kč)
Investiční výdaje na sport
Podíl na celkových investičních výdajích

2012
2013 2014
2015
2016 2017
2018
6 667 4 447 9 081
8 857 1 855
180 29 624
5,70% 3,44% 6,70% 10,99% 5,66% 0,09% 13,54%

Zdroj: město Orlová, rozpočty města, vlastní zpracování

Mezi investiční výdaje roku 2012 patří:
- projekt „Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit“
-

2 146 tis. Kč
(dotace 2 146 tis. Kč)
„Dětské hřiště Orlová“ – instalace souboru dětských prvků v O/Porubě
421 tis. Kč
(dotace 200 tis. Kč)

Mezi investiční výdaje roku 2013 patří:
- centralizace hřišť v Orlové (víceúčelové hřiště a stav. úpravy tělocvičny v objektu ZŠ)
– čerpání za zadávací dokumentaci
47 tis. Kč
- realizace projektu „Aktivní v každém věku“ – relaxačně rehabilitační koutek u DPS
Polní
300 tis. Kč
(dotace 300 tis. Kč)
Mezi investiční výdaje roku 2014 patří:
- dětské hřiště v areálu Komunitního centra Maják
1 tis. Kč
- PD na vybudování sportovně relaxačního areálu - letní koupaliště
1 tis. Kč
- centralizace hřišť v Orlové
4 693 tis. Kč
- Workout – náš styl
286 tis. Kč
(dotace 200 tis. Kč)
Mezi investiční výdaje roku 2015 patří:
- veřejně přístupná hřiště v O/Porubě
-

2 917 tis. Kč
(dotace 2 403 tis. Kč)
PD na vybudování sportovně relaxačního areálu – letní koupaliště včetně realizace
přeložek a nových vedení sítí
1 824 tis. Kč
osvětlení hřiště ZŠ Mládí 724 vč. PD
16 tis. Kč

V letech 2012 až 2015 je do investičních výdajů zahrnuta i investiční dotace na rekonstrukci
krytého bazénu, které byla poskytována společnosti SMO, m.a.s. v průběhu 10-ti let
v celkové výši 41 mil. Kč, tj. 4,1 mil. Kč ročně.
Mezi investiční výdaje roku 2016 patří:
- PD na vybudování sportovně relaxačního areálu – letní koupaliště
239 tis. Kč
- Hřiště uprostřed sídliště
698 tis. Kč
(dotace 250 tis. Kč)
- osvětlení hřiště Ž Mládí 726 vč. PD
762 tis. Kč
- oplocení veřejně přístupného hřiště u ZŠ Slezská 200
156 tis. Kč
Investiční výdaje do oblasti sportu v roce 2017 činily pouze 180 tis. Kč. Jednalo se o výdaje
na zpracování PD na rekonstrukci vzduchotechniky, elektroinstalace a osvětlení v DDM
Orlová.
Mezi plánované investiční výdaje v roce 2018 patří:
- Lesní hřiště v lesoparku O/Lutyně
1 330 tis. Kč
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-

(dotace 1 280 tis. Kč)
elektroinstalace a osvětlení v DDM O/Lutyně
4 400 tis. Kč
rekonstrukce hromosvodu na budově zimního stadionu v O/Lutyni
5 487 tis. Kč
vybudování trafostanice na sportovně relaxační areál – letní koupaliště
2 000 tis. Kč
veřejně přístupné hřiště v Zimném dole O/Město
500 tis. Kč
veřejně přístupné hřiště na V. etapě O/Lutyně
10 300 tis. Kč
(dotace 5 500 tis. Kč)
vzduchotechnika v DDM O/Lutyně
5 607 tis. Kč

Část nákladů pokryje město Orlové ze získané dotace, a to celkem 6 780 tis. Kč.
Graf zobrazuje podíl investičních výdajů na sport na celkových investicích města.
Graf 20 – Vývoj podílu investičních výdajů na sport na celkových investicích města

Zdroj: vlastní zpracování

4.4.2 Financování provozu sportovních zařízení
Město každoročně přispívá na provoz sportovních zařízení, jedná se o zařízení ve vlastnictví
města Orlová, a to jak placených tak neplacených.
Výdaje na provoz sportovních zařízení jsou rozděleny na sportoviště, které spravuje SMO,
m.a.s., dále skatepark, veřejná hřiště ve správě města a krytý bazén, který je rovněž
ve správě SMO, m.a.s., ale je uveden samostatně.
Tabulka 36 – Vývoj výdajů na provoz a opravy sportovních zařízení
Sportoviště
Skateareál
Veřejná hřiště
Krytý bazén
Celkem sportovní zařízení

2016
14 936
345
625
9 522
25 428

2017
17 463
310
642
8 820
27 234

2018
17 598
345
1 090
8 820
27 853

Zdroj: město Orlová

Výše výdajů na provoz sportovních zařízení ve vlastnictví města je rostoucí a pohybuje
se průměrně ve výši 27,5 mil. Kč, z toho největší podíl 63,2% (za rok 2018) plyne
do sportovních zařízení spravovaných společností SMO, m.a.s. Další významnou položku
tvoří výdaje na krytý bazén, a to ve výši cca 32% (za rok 2018). Veřejná hřiště a skatepark
tvoří zbývajících cca 5% výdajů.
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Graf 21 – Vývoj provozních výdajů

Zdroj: rozpočty města Orlová 2017 a 2018, výsledky hospodaření města Orlová za rok 2016, vlastní
zpracování

4.4.3 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
V rámci této podkapitoly se budeme zabývat dvěma příspěvkovými organizacemi, a to
Domem dětí a mládeže, p. o. (dále jen „DDM“) a Městským sportovním klubem Orlová, p. o.
DDM se nezabývá pouze nabídkou sportovních aktivit, nicméně ve městě Orlová plní funkci
významného organizátora jak sportovních kroužků, tak i sportovních turnajů, soutěží
a dalších akcí.
V následující tabulce jsou uvedeny výdaje spojené s působením obou příspěvkových
organizací.
Tabulka 37 – Financování příspěvkových organizací (v tis. Kč)
DDM + Spirála, hřiště
Městský sportovní klub Orlová
Celkem

2016
4 954
300
5 254

2017
4 992
200
5 192

2018
5 415
3 043
8 458

Zdroj: rozpočty města Orlová 2017 a 2018, výsledky hospodaření města Orlová za rok 2016, vlastní
zpracování

4.4.4 Neinvestiční dotace pro vybrané sportovní kluby
Město Orlová poskytuje neinvestiční dotace pro vybrané sportovní kluby na zajištění jejich
činnosti nebo realizaci sportovních akcí. Tyto neinvestiční dotace jsou rozděleny na prioritní
sporty – hokej, fotbal, prioritní klouzavé sporty – stolní tenis, badminton, tenis a prioritní
akce.
Přehled neinvestičních dotací na vybrané sporty je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 38 – Přehled neinvestičních dotací pro vybrané sportovní kluby
Prioritní sporty
HC Orlová, z.s. - hokej
FK Slavia Orlová - fotbal
Prioritní klouzavé sporty
TTC SIKO Orlová - stolní tenis
TJ Orlová - Lutyně - badminton
Tenisový klub Slavia Orlová
Prioritní akce
OV GRACIA ČEZ - cyklistický závod
TJ Orlová - Lutyně - mezinárodní mistrovství juniorů ČR
v badmintonu
SK Slavia Orlová, o.s. - mezinárodní šachový turnaj OPEN
Orlová
Klub českých turistů - mistrovství ČR v turistickém závodě
SK Slavia Orlová, z.s. - mistrovství ČR v kulturistice
Celkem

2016
4 950 000
3 200 000
1 750 000
500 000
250 000
250 000
0
580 000
430 000

2017
2018
4 950 000 2 035 000
3 200 000 1 335 000*
1 750 000
700 000
500 000
900 000
250 000
250 000
250 000
250 000
0
400 000
750 000
670 000
450 000
550 000

100 000

100 000

120 000

50 000

50 000

0

0
0
6 030 000

50 000
100 000
6 200 000

0
0
3 605 000

* pozn.: položka není v rozpočtu, schváleno usnesením RM č. 2097/54 z 17. 1. 2018
Zdroj: rozpočty města Orlová, vlastní zpracování

4.4.5 Neinvestiční dotace v rámci vyhlášených dotačních programů
Město Orlová každoročně vyhlašuje následující dotační programy na podporu sportu:
o Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců
Cílem programu je podpora organizací/sportovců zaměřujících se na zabezpečení
celoroční sportovní činnosti sportovních klubů působících na území města Orlová.
Prostředky lze použít na činnost sportovních organizací se sídlem v Orlové nebo
prokazatelně působících na území města Orlová.
o

Podpora pořádání sportovních akcí
Cílem programu je podpora organizací, které se zaměřují na aktivity související
s pořádáním soutěžních sportovních akcí na území města Orlové a aktivity
sportovního charakteru pro rekreační vyžití především občanů města pořádané
na území města Orlové.

Výše poskytnutých dotací z vyhlášených programů je uvedená v následující tabulce.
V tabulce jsou uvedeny rovněž výdaje za ocenění kolektivů a jednotlivců v oblasti sportu.
Všechny tyto výdaje jsou čerpány z variabilního fondu sportu. Za rok 2018 je uvedená
plánovaná alokace.
Tabulka 39 – Přehled poskytnutých dotací v rámci dotačních programů
Podpora sportovní činnosti
Podpora sportovních akcí
Celkem dotační programy
Ocenění sportovců a kolektivů nad rámec dotačních programů
Celkem

2016
1 060 000
127 224
1 187 224
30 000
1 217 224

2017
1 043 000
109 820
1 152 820
24 000
1 176 820

2018
1 010 000
150 000
1 160 000
47 000
1 207 000

* pozn.: plánovaná alokace
Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování

Následující tabulky uvádějí přehled rozdělených dotací v oblasti sportu v minulých dvou
letech.
V roce 2016 bylo z dotačního programu na podporu sportovní činnosti podpořeno celkem
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23 sportovních klubů a 5 osob a dotace činily celkem 980 tis. Kč. Bylo podpořeno rovněž
27 sportovních akcí, mezi které bylo rozděleno celkem 127,224 tis. Kč.
V roce 2017 bylo podpořeno celkem 21 sportovních klubů a 5 osob s celkovou alokací 1 043
tis. Kč. Bylo rovněž podpořeno 21 akcí s celkovým objemem 109,82 tis. Kč.
Tabulka 40 – Přehled podpořených sportovních klubů a osob
Sportovní klub
1. FBK Eagler Orlová, z.s.
BK SNAKES ORLOVÁ, pobočný spolek
Cyklistický klub Orlík
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Orlová Poruba
Enduro-Motocross team Orlová o.s.
FC Oskarol Orlová
Horolezecký klub Gymnázia Orlová
Jezdecký klub stáje NANKA Orlová
Judo club Orlová z.s.
Klub biatlonu Orlová, p.s.
Klub českých turistů, odbor Orlová-Lutyně, p.s.
Klub plaveckých sportů Mládí Orlová
Fitness centrum Šembi Dolní Lutyně o.s.
Krasobruslařský klub Orlová
SK Slavia Orlová
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
Tenisový klub Slavia Orlová
TJ Baník Fučík Orlová
TJ Sokol Orlová-Poruba
Třetí oddíl petanque
X-TRAIL ORLOVÁ, o.s.
Amatérský Fotbalový Club Noční draci z.s.
FBK FÉNIX ORLOVÁ
Sportovní klub - Volejbal Slavia Orlová
Celkem
Fyzická osoba
Dzierža Michal
Firla Lumír
Ociepka Adam
Mašek Otakar
Zdebský Adam
Staš Miroslav
Giecek Jakub
Celkem

Dotace
2016
2017
49 000
70 000
40 000
75 000
45 000
65 000
10 000
10 000
35 000
40 000
20 000
20 000
20 000
20 000
25 000
25 000
80 000
50 000
80 000
90 000
60 000
65 000
45 000
25 000
0
5 000
45 000
60 000
97 000
95 000
85 000
64 000
160 000
150 000
15 000
10 000
10 000
10 000
6 000
6 000
20 000
20 000
8 000
0
10 000
0
15 000
0
980 000
975 000
2016
2017
17 000
0
20 000
17 000
17 000
17 000
0
2 000
20 000
17 000
6 000
0
0
15 000
80 000
68 000

Zdroj: Výsledky podpořených žadatelů v rámci dotačních programů, vlastní zpracování
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Následující tabulka uvádí přehled sportovních klubů, které získaly dotaci i na pořádání
sportovních akcí včetně údajů kolik akcí bylo podpořeno.
Tabulka 41 – Přehled podpořených sportovních akcí
2016
2017
Počet
Počet
Sportovní klub
Dotace
Dotace
podpořených
podpořených
celkem
celkem
akcí
akcí
Cyklistický klub Orlík
4
25 000
4
27 000
Horolezecký klub Gymnázia Orlová
3
14 034
3
11 812
Judo club Orlová o.s.
1
6 000
0
0
Klub biatlonu
2
10 500
1
5 000
Klub českých turistů, odbor Orlová-Lutyně, p.s.
2
12 500
0
0
Krasobruslařský klub Orlová
2
13 000
2
16 000
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
4
7 314
3
7 778
Tenisový klub Slavia Orlová
6
29 500
5
29 797
TJ Sokol Orlová-Poruba
1
5 000
1
5 000
Třetí oddíl petanque
2
4 376
2
7 433
Celkem
27 127 224
21 109 820
Zdroj: Výsledky podpořených žadatelů v rámci dotačních programů, vlastní zpracování

Ocenění sportovců a kolektivů
V roce 2016 činilo toto ocenění 8 000 Kč pro kolektivy (Cyklistický klub Orlík a Tenisový klub
Slavia Orlová) a dalších 22 000 Kč pro jednotlivce – 10 osob.
V roce 2017 nebyl oceněn žádný kolektiv – sportovní klub, dary pro sportovce činily 24 000
Kč a bylo oceněno celkem 11 osob.

4.5 ANALÝZA DISTRIBUCE PROSTŘEDKŮ SPORTOVNÍM SUBJEKTŮM
Finanční prostředky – běžné výdaje na podporu sportu jsou z rozpočtu města Orlová
distribuovány několika způsoby. Jedná se o prostředky na:
- zajištěni provozu a údržby sportovních zařízení,
- příspěvky příspěvkovým organizacím města (DDM + MSK),
- neinvestiční dotace na prioritní sporty,
- neinvestiční dotace na prioritní klouzavé sporty,
- neinvestiční dotace na prioritní akce a
- dotace a dary z Variabilního fondu sportu.
Tabulka 42 – Způsoby přerozdělování finančních prostředků na podporu sportu
Provoz sportovních zařízení
Příspěvkové organizace
Prioritní sporty
Prioritní klouzavé sporty
Prioritní sportovní akce
Variabilní fond sportu
Celkem

2016
25 428
5 254
4 950
500
580
1 217
37 929

2017
27 234
5 192
4 950
500
750
1 177
39 803

2018
27 853
8 458
2 035
900
670
1 207
41 123

Zdroj: vlastní zpracování

Ve sledovaném období, tj. v letech 2016 – 2018, byl zaznamenán nárůst výdajů na podporu
sportu dle jednotlivých způsobů přerozdělování finančních prostředků.
Od roku 2016 došlo k nárůstu výdajů ve výši zhruba 8,4%.
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Běžné výdaje v roce 2016 a 2017 jsou rozděleny zhruba stejně. Podíl jednotlivých výdajů je
v obou letech téměř totožný. Ke změně došlo v letošním roce, kdy výdaje pro příspěvkové
organizace se plánují vyšší o 63% oproti roku 2017. Dojde rovněž k výraznému nárůstu
neinvestičních dotací na prioritní klouzavé sporty (o 80%). Naopak výrazný pokles
(téměř 60%) zaznamenají prioritní sporty.
Dvě třetiny výdajů na sport jsou výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení
ve vlastnictví města, a to jak placených, tak volně přístupných. Z toho 95% tvoří provoz
zařízení, které provozuje SMO, m.a.s.
Za poslední dva roky došlo k poklesu jejich podílů o 1,3%.
Dalších 13% tvořily příspěvky organizacím města, která zajišťují sportovní i volnočasové
aktivity pro děti, mládež i dospělé. Jedná se o Dům dětí a mládeže, p. o. a Městský sportovní
klub Orlová, p.o. Dalším významným výdajem byly neinvestiční dotace na prioritní sporty
(12,4%).
Graf 22 – Finanční podpora sportu dle způsobů distribuce (srovnání let 2017 – 2018)

Zdroj: vlastní zpracování

V roce 2018 došlo ke změnám poměru u příspěvků organizacím města a prioritních sportů,
kdy výdaje na příspěvky se předpokládají ve výši 20,6% a neinvestiční dotace na prioritní
sporty ve výši pouze 4,9%.
Tato změna je zapříčiněna vstupem mládeže FK Slavia Orlová pod Městský sportovní klub,
p.o., tzn., i část dotace na jejich podporu byla přesunuta do MSK, p.o.
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4.6 KOMPARACE VÝVOJE SPORTOVNÍCH INVESTIC, PROVOZNÍCH VÝDAJŮ A DOTACÍ
Běžné výdaje do oblasti sportu se dlouhodobě pohybují kolem hranice 41 mil. Kč, což činí
zhruba 10% z celkových běžných výdajů města Orlová.
Tabulka 43 – Přehled běžných výdajů na sportovní a volnočasové aktivity
2016
Výdaje
Sportovní zařízení
v majetku obce
Služby a opravy spojené
s provozem sportovního
a skate areálu
Úroky z úvěrového
rámce - "v kopačkách si
plním sny - rekonstrukce
škvárového hřiště"
3419 Tělovýchovná činnost
Prioritní sporty a akce,
transfery na provoz
krytého bazénu, dotace
subjektům působícím v
oblasti sportu - VFS
Příspěvek na provoz
MSKO
Využití volného času
3421 dětí a mládeže - DDM +
Spirála, hřiště
Příspěvek na provoz
DDM a odloučeného
pracoviště Spirála,
opravy a udržování
objektu DDM, ostatní
služby související s
provozem, dotace
subjektům působícím v
oblasti činnosti s dětmi a
mládeži - VFDM
Materiál, služby a opravy
dětských, sportovních
hřišť a objektu domu dětí
a mládeže
Celkem
3412

v tis.
Kč

2017

%
z běžných
výdajů

v tis.
Kč

2018

%
z běžných
výdajů

v tis.
Kč

% z běžných
výdajů

17 607

4,24%

17 856

4,45%

17 978

4,07%

17 544

4,23%

17 756

4,43%

17 943

4,06%

63

0,02%

100

0,02%

35

0,01%

17 616

4,24%

16 988

4,24%

15 901

3,60%

17 316

4,17%

16 788

4,19%

12 858

2,91%

300

0,07%

200

0,05%

3 043

0,69%

5 761

1,39%

5 838

1,46%

6 778

1,54%

4 954

1,19%

4 992

1,25%

5 415

1,23%

807

0,19%

846

0,21%

1 363

0,31%

40 984

9,87%

40 682

10,15%

40 657

9,21%

Zdroj: Výsledky hospodaření a rozpočet města, vlastní zpracování

Celková výše běžných výdajů na sport v roce 2018 je nižší než výdaje uvedené v tabulce
č. 42. Tento rozdíl je způsoben přislíbením dotace pro HC Orlová nad rámec schváleného
rozpočtu.
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4.7 EKONOMICKÁ

KOMPARACE
SROVNATELNÝMI MĚSTY

S OKOLNÍMI

POPULAČNĚ

A

SOCIO-DEMOGRAFICKY

Pro potřeby komparace finančních ukazatelů s obdobnými městy byla vybrána města
Bohumín a Český Těšín.
Města byla vybrána s ohledem na srovnatelný počet obyvatel, sociální podmínky, životní
prostřední apod.
V následující tabulce jsou uvedeny počty obyvatel dle jednotlivých let. Aby bylo možné
situaci v jednotlivých městech srovnat, budou použité ukazatele přepočteny na 1 obyvatele.
Tabulka 44 – Vývoj počtu obyvatel ve vybraných městech
Město
Orlová
Český Těšín
Bohumín

2012
2013
2014
2015
2016
2017
30 722 30 345 29 967 29 524 29 231 29 108
25 106 25 000 24 907 24 787 24 650 24 599
21 726 21 663 21 482 21 249 20 980 20 761

Zdroj:https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=408
86&c=v3~2__RP2012MP12DP31

Ačkoliv je město Orlová největší co do počtu obyvatel, s nejvyšším rozpočtem hospodaří
město Bohumín.
Tabulka 45 – Přehled vývoje příjmů a výdajů srovnávaných měst
Příjmy
Orlová
Výdaje
Příjmy
Český Těšín
Výdaje
Příjmy
Bohumín
Výdaje

2012
485 260
514 487
452 029
379 315
563 938
542 496

2013
543 501
529 427
470 954
406 197
610 070
562 981

2014
545 646
536 524
430 179
422 151
632 665
705 478

2015
513 503
497 067
418 878
382 025
661 136
709 080

2016
506 515
447 803
407 414
338 459
689 820
650 845

2017
567 108
497 067
409 327
427 705
714 806
710 037

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/kraje/detail/CZ080

V roce 2017 mělo město Orlová příjmy ve výši 567,1 mil. Kč a výdaje ve výši 497,1 mil. Kč.
Město Český Těšín dosáhlo příjmů ve výši 409,3 mil. Kč (72,2%15) a hospodařilo s výdaji
ve výši 427,7 mil. Kč (86,0%).
Město Bohumín dosáhlo v roce 2017 příjmů ve výši 714,8 mil. Kč (126,0%) a jeho výdaje
činily 710,0 mil. Kč (142,8%).
Následující graf znázorňuje vývoj % podílů výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost
na celkových výdajích měst.
Z grafu je patrné, že město Orlová má dlouhodobě dosahují téměř konstantního podílu,
tj., v rozmezí 9 – 10%.
U ostatních měst je výrazný výkyv v roce 2013 a 2014 u Českého Těšína a v roce 2014
u města Bohumín.
Město Český Těšín v roce 2013 – 2014 realizovalo projekt „Rekonstrukce a dostavba ZS – II.
etapa, zastřešení ZŠ se vznikem víceúčelové sportovní haly, případně další investice.
Město Bohumín mělo v roce 2014 vysoké investiční výdaje spojené s výstavbou sportovní
haly a další investice.
V ostatních letech se podíl výdajů pohybuje výrazně níže než ve městě Orlová.

15

V závorkách je uvedena hodnota ve srovnání s výší příjmů/výdajů města Orlová.
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Graf 23 – Vývoj % podílů výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost

Zdroj: vlastní zpracování

88

Následující tabulka uvádí detailnější přehled a srovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost v letech 2012 - 2017. Výdaje jsou rovněž přepočteny
na 1 obyvatele, aby mohlo být vzájemně porovnány.
Celkové výdaje na tělovýchovu se ve městě Orlová pohybují v rozmezí cca od 1400 – 1 800 Kč/obyvatele v jednotlivých letech. U města Český Těšín
se pohybují v rozmezí cca od 800 – 2 400 Kč/obyvatele a u města Bohumín se pohybují v rozmezí cca od 800 – 5 000 Kč/obyvatele.
U města Český Těšín a Bohumín jsou horní hranice rozmezí výdajů na obyvatele ovlivněny významnými investičními výdaji v letech 2013 – 2014.
Tabulka 46 – Srovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost u vybraných měst
2017
2012
2013
2014
2015
2016
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje
výdaje
na 1
výdaje
na 1
výdaje
na 1
výdaje
na 1
výdaje
na 1
výdaje
na 1
v tis. Kč
obyv.
v tis. Kč
obyv.
v tis. Kč
obyv.
v tis. Kč
obyv.
v tis. Kč
obyv.
v tis. Kč
obyv.
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
Sportovní zařízení v majetku obcí
19 429
632,41
18 402
606,43
19 298
643,98
20 558
696,31
17 846
610,52
19 006
652,95
Ostatní tělovýchovná činnost
16 873
549,22
17 958
591,79
16 166
539,46
18 509
626,91
17 616
602,65
17 489
600,83
Tělovýchova celkem
36 302 1 181,63
36 360 1 198,22
35 464 1 183,44
39 067 1 323,23
35 462 1 213,16
36 495 1 253,78
Orlová
Využití volného času dětí a mládeže
10 028
326,41
5 736
189,03
9 851
328,73
9 056
306,73
6 616
226,34
6 769
232,55
Ostatní zájmová činnost a rekreace
4 560
148,43
4 521
148,99
4 534
151,30
4 509
152,72
436
14,92
346
11,89
Zájmová činnost a rekreace
14 588
474,84
10 257
338,01
14 385
480,03
13 565
459,46
7 052
241,25
7 115
244,43
Tělovýchova a zájmová činnost
50 890 1 656,47
46 617 1 536,23
49 849 1 663,46
52 632 1 782,69
42 514 1 454,41
43 610 1 498,21
Sportovní zařízení v majetku obcí
12 662
504,34
36 167 1 446,68
49 087 1 970,81
15 951
643,52
17 100
693,71
19 087
775,93
Ostatní tělovýchovná činnost
4 000
159,32
4 191
167,64
4 260
171,04
3 738
150,80
3 714
150,67
3 882
157,81
Tělovýchova celkem
16 662
663,67
40 358 1 614,32
53 347 2 141,85
19 689
794,33
20 814
844,38
22 969
933,74
Český
Využití volného času dětí a mládeže
5 349
213,06
4 920
196,80
5 451
218,85
5 637
227,42
6 505
263,89
7 032
285,87
Těšín
Ostatní zájmová činnost a rekreace
50
1,99
52
2,08
107
4,30
1 869
75,40
1 342
54,44
1 460
59,35
Zájmová činnost a rekreace
5 399
215,05
4 972
198,88
5 558
223,15
7 506
302,82
7 847
318,34
8 492
345,22
Tělovýchova a zájmová činnost
22 061
878,71
45 330 1 813,20
58 905 2 365,00
27 195 1 097,15
28 661 1 162,72
31 461 1 278,96
Sportovní zařízení v majetku obcí
588
27,06
438
20,22
808
37,61
723
34,03
675
32,17
12 082
581,96
Ostatní tělovýchovná činnost
8 480
390,32
6 488
299,50
11 394
530,40
6 694
315,03
7 118
339,28
7 875
379,32
Tělovýchova celkem
9 068
417,38
6 926
319,72
12 202
568,01
7 417
349,05
7 793
371,45
19 957
961,27
Bohumín Využití volného času dětí a mládeže
3 456
159,07
3 608
166,55
8 091
376,64
4 999
235,26
6 579
313,58
4 749
228,75
Ostatní zájmová činnost a rekreace
23 847 1 097,62
31 235 1 441,86
90 628 4 218,79
12 776
601,25
13 921
663,54
12 198
587,54
Zájmová činnost a rekreace
27 303 1 256,70
34 843 1 608,41
98 719 4 595,43
17 775
836,51
20 500
977,12
16 947
816,29
Tělovýchova a zájmová činnost
36 371 1 674,08
41 769 1 928,13 110 921 5 163,44
25 192 1 185,56
28 293 1 348,57
36 904 1 777,56
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/detail/CZ080, vlastní zpracování
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Graf znázorňuje vývoj výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost přepočteny na 1 obyvatele.
Graf 24 – Vývoj výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost

Zdroj: vlastní zpracování

Město Český Těšín
Ve městě Český Těšín zajišťuje provoování významných sportovních zařízení příspěvková
organizace města Správa účelových zařízení, p. o. Zajišťuje správu, provoz a údržbu:
- zimního stadionu
- letního koupaliště a
- sportoviště (fotbalová hrací plocha s umělým trávníkem, dvě menší hřiště s umělým
trávníkem na volejbal, nohejbal apod., velký tartanový běžecký ovál se dvěma
doskočišti na skok daleký, výseč pro vrh koulí, víceúčelové tartanové hřiště
na basketbal, skok vysoký i jiné sporty, skatepark, lezecká stěna, dětské hřiště
s prolézačkami a houpačkami, BMX dráhu a dva asfaltové ovály pro jízdu
na kolečkových bruslích.
V letech 2018 – 2019 plánuje město vybudovat sportovní halu v blízkosti zimního stadionu.
Tabulka 47 – Vývoj výše neinvestičních příspěvků od města
Správa účelových zařízení, p. o.

2016
2017
2018
13 893 15 946 18 455

Zdroj: rozpočty města Český Těšín

Město Český Těšín rovněž každoročně poskytuje dotace na projekty v oblasti sportu
a volnočasových aktivit.
Tabulka 48 – Přehled neinvestičních dotací města Český Těšín (v tis. Kč)
Podpora projektů zaměřených na oblast sportovní a jinou
Dotace celkem

2016
500
500

2017
500
500

2018
500
500

Zdroj: rozpočty města Český Těšín

Město Bohumín
Hlavní sportoviště ve městě Bohumín je Bohumínské sportovní a relaxační centrum, které
provozuje společnost BOSPOR spol. s r. o. Jediným společníkem této firmy je Město
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Bohumín.
V areálu je k dispozici:
- sportovní hala,
- aquacentrum se saunovým světem,
- zimní stadion,
- travnaté hřiště,
- Adventure golf,
- hřiště pro plážový volejbal,
- Hobbypark pro děti a mládež – lanové centrum, farmapark, dopravní hřiště, relaxační
plochu s budoucím bludištěm.
Tabulka 49 – Vývoj výše neinvestičních dotací od města
BOSPOR spol. s r. o.

2016 2017 2018
9 710 9 576 10 984

Zdroj: rozpočty města Bohumín

Město Bohumín rovněž každoročně poskytuje dotace na sportovní činnost jednotlivých
vybraných klubů.
Tabulka 50 – Přehled neinvestičních dotací města Bohumína (v tis. Kč)
Dotace pro HC Bospor Bohumín
Dotace pro FK Bospor Bohumín
Dotace pro plavecký klub
Dotace pro oddíl házené
Dotace na sportování a zkvalitnění výuky
Dotace celkem

2016
600
900
420
0
1 200
3 120

2017
600
900
420
250
1 440
3 610

2018
700
1 400
420
250
1 695
4 465

Zdroj: rozpočty města Bohumín

Město Bohumín poskytuje dotace na sport ve třech oblastech:
- na celoroční sportovní činnost oddílů či subjektů,
- na pořádání sportovních akcí,
- na opravy a investice.

4.8 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI NA ZÁKLADĚ POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
Následující tabulka uvádí přehled způsobů financování sportu v Orlové v přepočtu
na jednoho obyvatele. Za poslední tři roky se celkové výdaje pohybují průměrně v obdobné
výši, tj. cca 1 370 Kč/obyvatele.
Tabulka 51 – Financování sportu ve městě – náklady na jednoho obyvatele
Provoz zařízení
Příspěvkové organizace
Prioritní sporty
Prioritní klouzavé sporty
Prioritní akce
Variabilní fond sportu
Celkem

2016
941,7
178,0
167,7
16,9
19,6
41,2
1 365,1

2017
925,6
177,6
169,3
17,1
25,7
40,3
1 355,6

2018
935,3
284,0
68,3
30,2
22,5
40,5
1 380,8

Zdroj: vlastní zpracování
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Následující tabulka uvádí vývoj počtu členů jednotlivých spolků v Orlové včetně získané dotace z rozpočtu města a výši dotace na 1 člena.
V tabulce jsou uvedeny dotace z variabilního fondu sportu a rovněž dotace pro prioritní a klouzavé sporty.
Výše dotace na 1 člena sportovního klubu činila v roce 2017 průměrně 3 112 Kč. U jednotlivých spolků se však výše dotace výrazně liší.
Výrazně vyšší dotace na 1 člena mají prioritní a prioritní klouzavé sporty a spolky, které dostávají dotace na prioritní akce. Nejvyšší dotace má
HC Orlová, z. s. (22 535 Kč/1 člena), dále pak Cyklistický klub Orlík Orlová, z.s. (17 484 Kč/1 člena), u kterého je započítána každoročně
dotace na pořádání cyklistického závodu GRACIA.
Tabulka 52 – Výpočet dotace z rozpočtu města na 1 člena spolku
Název klubu
1. FBK Eagles Orlová, z.s.
Amatérský Fotbalový Club Noční
draci z.s.
BK Snakes Orlová, pobočný spolek
CK Orlík Orlová z.s.
Český rybářský svaz, z.s. místní
organizace Orlová
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub
Orlová Poruba
Enduro-Motorcross team Orlová z.s.
FBK FÉNIX ORLOVÁ, z.s.
FC Oskarol Orlová, z.s.
FK SLAVIA ORLOVÁ, spolek
Gym Systema Orlová
HC Orlová, z.s.
Horolezecký klub Gymnázia Orlová,
z.s.
Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová,
spolek
Judo club Orlová z.s.
Klub biatlonu Orlová, p.s.
Klub českých turistů, odbor OrlováLutyně, pobočný spolek
Klub plaveckých sportů Mládí
ORLOVÁ, z.s.

Počet členů celkem Změna počtu
členů
2016
2017
130
148
13,8%

Dotace
2016
49 000

2017
70 000

Změna výše
dotace
42,9%

Získaná dotace
na 1 člena
2016
2017
377
473

Změna výše
dotace na 1
člena
25,5%

9

-

-100,0%*

8 000

0

-100,0%

889

0

-100,0%

141
31

184
31

30,5%
0,0%

40 000
504 000

75 000
542 000

87,5%
7,5%

284
16 258

408
17 484

43,7%
7,5%

38

43

13,2%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

43

40

-7,0%

10 000

10 000

0,0%

233

250

7,5%

37
17
33
230
65
150

37
33
98
85
142

0,0%
35 000
40 000
?
10 000
0
0,0%
20 000
20 000
-57,4% 1 750 000 1 750 000
30,8%
0
0
-5,3% 3 200 000 3 200 000

14,3%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

946
588
606
7 609
0
21 333

1 081
0
606
17 857
0
22 535

14,3%
-100,0%
0,0%
134,7%
0,0%
5,6%

36

36

0,0%

34 034

31 812

-6,5%

945

884

-6,5%

17

17

0,0%

25 000

25 000

0,0%

1 471

1 471

0,0%

109
50

102
46

-6,4%
-8,0%

86 000
90 500

50 000
95 000

-41,9%
5,0%

789
1 810

490
2 065

-37,9%
14,1%

55

55

0,0%

72 500

115 000

58,6%

1 318

2 091

58,6%

42

42

0,0%

45 000

25 000

-44,4%

1 071

595

-44,4%

92

Krasobruslařský klub Orlová, z.s.
Městský sportovní klub Orlová, p. o.
SK Slavia Orlová, z.s.
Spolek ARZ Racing Orlová
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek
Sportovní klub - Volejbal Slavia
Orlová, spolek*
Taneční klub KMIT, z.s.
Tělovýchovná jednota Orlová –
Lutyně, z.s.
Tělovýchovná jednota Slovan Orlová,
z. s.
Tenisový klub Slavia Orlová, z.s.
TJ Baník Fučík Orlová, spolek
TJ Sokol Orlová – Poruba, z.s.
Třetí oddíl Petanque, z.s.
TTC SIKO ORLOVÁ z.s.
X-Trail Orlová, z.s.
Celkem

51
180
6
168

48
333
177
6
168

-5,9%
100,0%
-1,7%
0,0%
0,0%

58 000
0
97 000
0
92 314

76 000
0
195 000
0
71 778

31,0%
0,0%
101,0%
0,0%
-22,2%

1 137
0
539
0
549

1 583
0
1 102
0
427

39,2%
0,0%
104,4%
0,0%
-22,2%

13

-

-100,0%*

15 000

0

-100,0%

1 154

0

-100,0%

230

205

-10,9%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

68**

66

-2,9%

350 000

350 000

0,0%

5 147

5 303

3,0%

42

-

?

0

0

0,0%

0

0

0,0%

115
22
42
8
70
23
2 271

115
22
42
12
72
20
2 323

0,0%
193 500
179 797
0,0%
15 000
10 000
0,0%
15 000
15 000
50,0%
10 376
13 433
2,9%
250 000
250 000
-13,0%
20 000
20 000
2,3% 7 095 224 7 229 820

-7,1%
-33,3%
0,0%
29,5%
0,0%
0,0%
1,9%

1 683
682
357
1 297
3 571
870
3 124

1 563
455
357
1 119
3 472
1 000
3 112

-7,1%
-33,3%
0,0%
-13,7%
0,0%
15,0%
-0,4%

Zdroj: město Orlová, vlastní zpracování
* pozn.: Sportovní kluby zanikly
** pozn.: byly použity hodnoty z roku 2015

U dvou sportovních klubů (Amaterský Fotbalový Club Noční draci z.s. a Sportovní klub – Volejbal Slavia Orlová, spolek) byl v roce 2017
zaznamenán pokles počtu členů spolků o 100%, jedná se o spolky, které v roce 2017 zanikly.
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4.9 SHRNUTÍ
Na rok 2018 byl schválen rozpočet města Orlová s příjmy ve výši 526 331 tis. Kč.
Předpokládané výdaje budou činit 660 283 tis. Kč.
V roce 2018 jsou plánovány výdaje na sport ve výši 9,21% z celkových běžných výdajů
a 13,54% z celkových investičních výdajů města Orlová.
Sportovní kluby/spolky mají možnost získat dotace na svou činnost/realizaci sportovních akcí
ze státního rozpočtu ČR (6 programů) nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(5 programů).
Financování sportu z rozpočtu města lze rozdělit do několika skupin
- investiční výdaje na podporu sportu,
- financování provozu sportovních zařízení,
- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Dům dětí a mládeže
Orlová, p. o., Městský sportovní klub, p. o.),
- neinvestiční dotace na sportovní činnost vybraných klubů a na pořádání vybraných
akcí (prioritní sporty, prioritní klouzavé sporty, prioritní akce),
- neinvestiční dotace v rámci vyhlášených dotačních programů.
Dotace na podporu sportovní činnosti/sportovních akcí jsou rozděleny na prioritní
sporty/akce (hokej, fotbal, stolní tenis, badminton apod.) a na ostatní
Investiční výdaje v oblasti sportu jsou určovány politickým prostředím a preferencemi vedení
města.
Běžné výdaje jsou rostoucí, od roku 2016 byl zaznamenán nárůst o zhruba 8,4%.
V roce 2018 tvoří největší podíl (67,7%) výdaje na provoz sportovních zařízení, dále pak
příspěvky příspěvkovým organizacím (20,6%), dotace vybraným klubům/na vybrané akce
(8,7%) a zbývající část (2,96%) tvoří dotace na činnost a pořádání akcí sportovním klubům
a spolkům.
Při srovnání výdajů na sport s obdobnými městy, jako je Bohumín a Český Těšín, lze
konstatovat, že město Orlová dlouhodobě vynakládá vyšší výdaje na podporu sportu
v přepočtu na 1 obyvatele.
Ve všech městech rovněž působí jedna organizace, která má ve správě a provozuje
nejvýznamnější sportovní zařízení. V Českém Těšíně se jedná o příspěvkovou organizaci
Správa účelových zařízení, p. o. a ve městě Bohumín je to společnost BOSPOR spol. s r.o.,
kde jediným společníkem je Město Bohumín.
Města Bohumín i Český Těšín rovněž poskytují sportovním klubům dotace na svou činnost,
ve městě Český Těšín se jedná o jeden dotační program, ve městě Bohumín jsou dotace
na vybrané sporty a rovněž dotační program.

5. SWOT ANALÝZA
Metodologický rámec
V závěru analytické části byla zpracována SWOT analýza jakožto východisko pro návrhovou
část Koncepce sportu v městě Orlová.
SWOT je technika strategické analýzy, založená na zvažování vnitřních faktorů (silné a slabé
stránky) a faktorů prostředí, ovlivňujících vnějších faktorů (příležitosti a hrozby), viz schéma.
Obrázek 10 - Schéma SWOT analýzy
SWOT analýza
Vnitřní prostředí
(interní analýza)
Vnější prostředí
(externí analýza)

SILNÉ STRÁNKY
(Strengths)

SLABÉ STRÁNKY
(Weaknesses)

PŘÍLEŽITOSTI
(Opportunities)

OHROŽENÍ / HROZBY
(Threats)

Zdroj: Vlastní zpracování
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Matice SWOT představuje koncepční rámec pro systematickou analýzu, který usnadňuje
porovnání vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými stránkami organizace,
týmu či projektu.
Analýza spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř
základních skupin.
SILNÉ a SLABÉ stránky tvoří vnitřní prostředí (interní analýza současnosti)
Silné stránky
 představují zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody vzhledem
ke standardnímu prostředí (jsou impulzem pro expanzi v dané oblasti).
Slabé stránky
 naopak představují slabiny, omezení, nedostatky a další negativní faktory vztahující
se ke standardnímu prostředí (koncentrace na zlepšení identifikovaných slabých
stránek, jejich odstranění).
PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY tvoří vnější prostředí (externí analýza dalšího možného růstu
a rozvoje v dané oblasti)
Příležitosti
 představují významnou vnější situaci, která má nebo může mít pozitivní vliv vzhledem
k řešenému záměru (potencionální příležitost k rozvoji dané oblasti).
Hrozby
 představují možné negativní dopady vnějšího prostředí na řešený záměr.
Hlavní informační zdroje pro zpracování SWOT analýzy
Hlavními zdroji dat pro zpracování SWOT analýzy byly informace zjištěné v rámci
zpracování:
 analytické části Koncepce sportu v oblastech:
o financování sportu z rozpočtu města
o sportovní participace obyvatel, včetně mládeže
o sportovní nabídky ve městě
 Strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2017-2033, zejména pak:
o analytické části
o SWOT analýzy v oblasti sportu a bezpečnosti ve městě
Postup tvorby SWOT analýzy
Tvorba SWOT analýzy probíhala v několika na sebe navazujících krocích:
1. Nejdříve byly členy realizačního týmu identifikovány jednotlivé faktory vnitřního
prostředí (silné a slabé stránky) a vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby), jenž byly
diskutovány a následně definovány.
2. Následovalo bodové hodnocení faktorů jednotlivých základních skupin všemi členy
realizačního týmu, které bylo realizované na základě předem stanovených pravidel
(metodiky). Každý člen realizačního týmu mohl přidělit právě 40 bodů v rámci SWOT
analýzy, 20 bodů ve prospěch silných a slabých stránek a 20 bodů ve prospěch
příležitostí a hrozeb.
3. Dalším krokem bylo počítání a vyhodnocení váhy jednotlivých faktorů, které členové
realizačního týmu přiřadili.
4. SWOT analýza byla dokončena seřazením faktorů v jednotlivých skupinách podle
důležitosti.
SWOT analýza – východiska pro návrhovou část
Níže je uvedena výsledná SWOT analýza.
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Tabulka 53 – SWOT analýzy pro oblast sportu
SWOT analýza pro oblast sportu
Silné stránky
Slabé stránky
Široké spektrum sportovních akcí, událostí
na území města Orlová (pravidelná utkání,
Dlouhodobě uzavřené a chátrající letní koupaliště
zápasy; samostatné události; aktivní zapojení
obyvatel či v roli diváků)
Stálá finanční, provozní a investiční podpora
Zastaralý technický stav vybraných sportovišť
rozvoje sportu ze strany města (včetně podpory
(např. zimního stadionu, některých sportovních
činnosti sportovních klubů i jednotlivců)
hřišť)
Zkušenosti s pořádáním sportovních akcí pro
Roztříštěnost řízení a správy oblasti sportu
veřejnost pod patronací, za podpory města
ve městě
Vysoký výdaje na sport v přepočtu na 1 obyvatele Nedostatečná síť cyklostezek pro sportovní
i ve srovnání s obdobnými městy
využití (kolo, příp. in-line)
Obtížné získávání některých informací
Silná členská základna sportovních klubů
o hospodaření a činnosti sportovních subjektů
v kategorii do 18 let
a neefektivní systém práce a využívání již
získaných informací
Aktivní sportovní kluby a organizace s širokou
Nízká úroveň informovanosti obyvatel o rozvoji
nabídkou sportů a pohybových aktivit v tradičních sportu, sportovních akcích, událostech na území
i moderních sportovních odvětvích
města
Staré, neúplné, neaktualizované či chybějící
informace o sportovních klubech a sportovních
Nabídka sportovních aktivit a služeb odpovídá
zařízeních (např. infrastruktury škol – tělocvičny,
současným trendům
hřiště; dětská hřiště aj.) na webových stránkách
města
Vysoký počet volně přístupných sportovišť
Nízká míra spolupráce města se sportovními
ve městě jako jsou dětská hřiště, senior fitness
kluby a organizacemi
hřiště, aj.
Aktivní přístup města k problematice sportu,
prevence užívání drog, např. Cyklo-běh za
Českou republiku bez drog)

Nepřehledné financování sportu z rozpočtu
města v rámci dvou organizačních jednotek (ORJ
107 a ORJ 110)

Spolupráce mezi městem a školami při využívání
sportovních zařízení města pro potřeby škol např.
využití víceúčelových sportovních hřišť)
Příležitosti
Hrozby
Vybudování dalších sportovních zařízení – in-line Omezené finanční zdroje na sport a finanční
stezky, sportovní hala, letní koupaliště
náročnost sportu (zařízení, vybavení akce)
Změna ve způsobu financování „středisek
Jednotný, transparentní a efektivní systém
volného času“ a DDM v oblasti přímých nákladů
financování sportu na území města
= snížení příjmů = snížení počtu kroužků
Nárůst konkurence mezi sportovními odvětvími
(stálý růst počtu sportovních odvětví, klesající
Optimalizace „správy“ sportů a sportovišť
počet obyvatel) při stejném nebo se snižujícím
ve městě
objemu zdrojů lidských (dobrovolníci) a
finančních (rozpočty na všech úrovních, vstupy
sponzorů)
Rostoucí nabídka jiných volnočasových aktivit
Využití areálu letního koupaliště
na úkor zájmu o sportování, zejména u mládeže.
Zvyšující se počet aktivních členů ve sportovních
Poškozování sportovních zařízení a vybavení klubech a organizacích, a to především mládeže
vandalismus (např. lesopark, dětská hřiště)
(osob do 18 let)
Zapojení většího počtu sportovních klubů do
Neefektivní a nepřehledné financování zájmové
Městského sportovního klubu, příspěvkové
sportovní činnosti žáků z pozice státu/MŠMT
organizace
(např. hodina tělocviku navíc)
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Zlepšit informovanost o sportu ve městě
(sportovním vyžití), např. sportovních akcích,
dostupných sportovních zařízeních)
Spolupráce škol, města a rodičů na větší účasti
dětí ve sportu
Programy sportovních a pohybových aktivit pro
seniory
Optimalizace provozní doby stávajících sportovišť
zohledňující potřeby obyvatel s přihlédnutím na
sezónní podmínky, a to např. (zimní stadion, aj.)
Využití rekultivované krajiny (parky, městské lesy)
pro sportovní aktivity v přírodě (cyklistika, běh)
Rozvoj spolupráce města se sportovními kluby
působících na jeho území
Zdroj: Vlastní zpracování
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