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Milí Rožnováci,    

 předně jsem rád, že jste si našli čas 

a otevřeli si ke studiu tento dokument – 

ukazuje to, že se zajímáte o sport a veřejné 

dění v našem městě a to je vždy dobrá 

zpráva. O sportu se dá napsat řada mouder, 

vyřknout mnoho citátů. Přínosů sportu jsou 

určitě desítky. Mně dovolte zmínit jen tři 

pilíře, na kterých stojí má osobní úcta ke 

sportu.  

  První - sport je tou aktivitou, která 

nahradila války a boje na bitevním poli či 

v koloseu, ta aktivita, která umožňuje 

lidské přirozenosti konfrontovat své síly 

s druhou stranou. Je to ta aktivita, která 

umožní svést souBOJ místo BOJE, změřit 

SÍLY místo náSÍLÍ. Místo čtení novinek 

z válečné fronty, čteme výsledky 

sportovních utkání a sledujeme v hledišti 

nebo v televizi sportovce našeho klubu, 

města nebo státu. Vše však v rámci fair 

play, pravidel a míru.  Druhým pilířem mé 

úcty ke sportu je budování vlastní 

sebedisciplíny a snahy posunout dále své 

vlastní limity. A třetím neméně důležitým 

pilířem je chuť udržovat zdravého ducha 

v těle, které je zdravé a v dobré kondici. 

Sport dětí a mládeže neměl v novodobé 

historii Česka a Československa důležitější 

úlohu než v současnosti – udržet kondici a 

zdraví naší budoucí generace.  

  Jsem rád, že Odbor školství 

a sportu ve spolupráci s místními aktéry 

sportu připravil koncepční dokument 

týkající se fungování a rozvoje sportu ve 

městě. Naším hlavním společným úkolem 

pro další roky bude plány co nejlépe 

naplnit.   
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PŘEDMLUVA 

V této úvodní časti Plánu rozvoje 

sportu na území města Rožnova pod 

Radhoštěm (dále jen „koncepce sportu“) 

bychom rádi ozřejmili celkově zvolené 

pojetí zpracování této koncepce a důvody 

použité stylizace textu jednotlivých kapitol 

a článků.  

 

POSTAVENÍ SPORTU V MODERNÍ 

OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

Sport je podle statistických šetření 

Eurobarometru jednou z nejdůležitějších 

součástí moderního životního stylu občanů 

Evropské unie, patří mezi aktivity, kterým 

občané věnují nejvíce svého volného času. 

Prostřednictvím sportu lidé uspokojují své 

potřeby nejen v oblasti fyzické (zdatnost, 

tělesná výkonnost, pohybové dovednosti), 

ale i v oblasti psychické (duševní zdraví, 

pozornost, důslednost, optimismus, 

odolnost vůči psychické zátěži, 

sebedůvěra, sebehodnoceni), dále pak 

v oblasti sociální (tolerantnost, pochopení, 

vzájemná úcta, obětavost), v oblasti etické 

(povinnost, kázeň, zodpovědnost, právo, 

úcta, vlastenectví, poctivost) 

a v neposlední řadě také v oblasti estetické 

(ladný pohyb, vhodné oblékání 

a vystupování, příjemné prostředí). 

Přiměřené pohybové aktivity patří 

k primárním činitelům zdraví a délky 

lidského života, kterou není možno jiným 

způsobem kompenzovat. Vzhledem ke 

stálému snižování přirozené fyzické zátěže 

u všech věkových skupin občanů je funkce 

tělovýchovy a sportu v jejich životě 

nezastupitelná. 

Významná je též úloha tělovýchovy 

a sportu pro usměrňování agresivity, 

rozvoj sociálního vědomí a etického 

kodexu člověka, zejména v jeho dětství 

a mládí. Jako nejrozšířenější ze všech 

sociálních aktivit přispívá tělovýchova 

a sport ke vzniku demokratických sdružení 

občanů, vede je k aktivitě, toleranci, 

respektu a spolupráci. Aktivní sportovní 

způsob života patří mezi nejdůležitější 

a nejefektivnější součásti prevence 

drogové závislosti, alkoholismu, 

gamblerství kriminality a dalších 

negativních sociálních jevů.  

Nezastupitelný je také  přínos 

sportu při ekonomickém  rozvoji 

společnosti. Z dostupných studií a analýz 

vyplývá, že objem sportovního trhu 

v České republice se pohybuje v rozmezí 

50 – 60 miliard Kč ročně a že sportovní 

prostředí je čistým plátcem do státního 

rozpočtu se saldem až 3,7 miliard Kč 

ročně. Sport se významně podílí na iniciaci 

ekonomického rozvoje i jednotlivých 

regionů a obcí, a to v souvislosti 

s výstavbou sportovní infrastruktury a s její 

modernizací a dále pak ve spojitosti 

s rozmachem podnikání ve službách 

spojených se sportem (fitcentra, relaxační 

centra, posilovny, sportovní školy a kursy, 

sportovní a pohybové aktivity nabízené 

podnikatelskými subjekty, obchody se 

sportovními potřebami a zbožím, výrobny 

sportovního nářadí, náčiní a potřeb, 

servisní sportovní organizace atd.).   

Významnou úlohu hraje sport i při 

rozvoji cestovního ruchu, který je 

v současné době kromě vlastního 

poznávání zaměřen na aktivní využívání 

volného času návštěvníků spojeného 

především se sportem a pohybovými 

aktivitami. 

Sport se stává i důležitým faktorem 

v oblasti zaměstnanosti, kde generuje 

pracovní místa, jako jsou  trenéři, manažeři 

a funkcionáři sportovních organizací, 

zaměstnanci ve službách napojených na 

sport, pohybové rekreační aktivity 

a cestovní ruch, pracovníci zajišťující 

provoz a údržbu sportovních zařízení, ale 

i sportovní lékaři, fyzioterapeuti, sportovní 

žurnalisté a další. 

Nevyčíslená zůstává zatím 

i přídavná hodnota sportu spojená se 

snižováním nákladů společnosti na 

zdravotní péči občanů pravidelně se 

věnujícím sportovním aktivitám.  
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DŮVODY ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE 

ROZVOJE SPORTU 

Každá odpovědná obec a město by 

měli mít zpracovány plány svého rozvoje 

podle oblastí svěřených Ústavou České 

republiky (nejvyšším právním předpisem 

ČR) do jejich působností. Právě proto 

město Rožnov pod Radhoštěm zpracovalo 

Dlouhodobý záměr rozvoje tělovýchovy a 

sportu na území města Rožnova pod 

Radhoštěm, který však byl časově 

vymezen na období let 2009 – 2013. 

Připravovaná aktualizace tohoto záměru 

v roce 2014 byla odložena z důvodu jeho  

návaznosti na připravované novelizace 

strategických záměru rozvoje města.  

Zákon č. 230/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o sportu“) však ukládá obcím 

do 30. 6. 2018 zpracovat v samostatné 

působnosti pro své území plán rozvoje 

sportu a zajistit  jeho provádění. Z tohoto 

důvodu předložená koncepce sportu 

osahuje všechny potřebné náležitosti 

stanovené Zákonem o sportu tak, aby 

město a sportovní spolky mohli čerpat bez 

problému dotace ze státního rozpočtu 

a z prostředků EU a Evropského 

hospodářského prostoru. 

V rámci projektu Modernizace 

a zefektivnění výkonu veřejné správy ve 

městě Rožnov pod Radhoštěm II, který 

bude probíhat od roku 2019, je pak 

počítáno s rozsáhlou novelou této 

koncepce sportu.  

 

 

 

 

Koncepce rozvoje sportu určuje 

zejména: 

 strategické cíle (oblasti podpory), 

kterých má být rozvojem 

tělovýchovy a sportu na území města 

dosaženo,  

 priority města při vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb 

svých občanů v oblasti tělovýchovy 

a sportu,  

 základní principy a zásady, kterým se 

rozvoj tělovýchovy a sportu bude 

závazně řídit, 

 opatření a nástroje, kterými má být 

stanovených cílů a záměru podpory 

dosaženo 

 finanční zajištění podpory města.  

 

TVORBA KONCEPCE SPORTU – VĚC 

VEŘEJNÁ 

Koncepce sportu na úrovni obcí 

zahrnují řešení řady konkrétních otázek 

a oblastí, které vychází ze specifických 

podmínek těchto obcí. Jedná se o určitý 

politický proces ve smyslu veřejné 

politiky, do něhož vstupuje řada aktérů od 

volených představitelů obce přes její 

vedení, administrativu (úředníky), činitele 

občanských sportovních sdružení až po 

nezávislé odborníky, školy, podnikatelské 

subjekty a veřejnost. Konečné znění 

koncepce sportu je proto vždy výsledkem 

konsenzu zainteresovaných aktérů a nedá 

se od ní očekávat jednorázové a konečné 

vyřešení všech problémů, se kterými se 

rozvoj sportu v současnosti potýká.  

Koncepci sportu je tak nutno 

považovat za materiál živý a otevřený, 

který bude upřesňován podle měnících se 

společenských, legislativních 

a ekonomických podmínek. 

 

 

 
Ing. Dušan Vrážel

 
vedoucí odboru školství a sportu

 

aspi://module='ASPI'&link='115/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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LEXIKON POUŽITÉ SPORTOVNÍ TERMINOLOGIE 
 

K tomu, aby koncepce sportu byla zřejmá 

a srozumitelná všem občanům města a všem 

aktérům, kteří s ní přijdou do styku, je nezbytné 

jednoznačně definovat pojmy charakterizující 

jednotlivé oblasti sportu a tělovýchovy. Z tohoto 

důvodu uvádíme v této části slovník, který 

podrobně vysvětluje a objasňuje pojmy sportovní 

terminologie použité v textu této koncepce sportu. 

Uvedený výklad sportovní terminologie vychází 

především z právních norem a koncepčních 

materiálů MŠMT upravujících oblast tělovýchovy 

a sportu a je určen jen pro potřeby této koncepce.  

Životní styl - Souhra životních činností, 

prostřednictvím kterých lidé reprodukují svou 

existenci a uspokojují svoje potřeby. 

Volný čas - Čas, který zbude odečtením pracovního 

času a nutné mimopracovní doby. Jeho náplní je 

souhrn činností, kterým se člověk může věnovat 

podle vlastní vůle poté, co se uvolnil od všech 

závazků (spánek, cesta do zaměstnání a zpět, práce, 

nákupy, hygiena, péče o děti, vyřizování úředních 

záležitostí, lékařská péče). 

Volnočasové aktivity - Aktivity, kterým je možno 

se věnovat ve volném čase (vzdělávání, kultura, 

zábava, aktivní a pasivní odpočinek, tělocvičné 

aktivity). 

Tělocvičné aktivity - Volnočasové aktivity 

zaměřené na sport, tělovýchovu a pohybovou 

rekreační činnost. 

Sport - Všechny formy tělesné činnosti, které si 

prostřednictvím organizované i neorganizované 

účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné 

i psychické kondice, upevňování zdraví 

a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech 

úrovní. 

Sport pro všechny – Organizovaný 

a neorganizovaný sport a pohybové rekreační 

aktivity určené širokým vrstvám občanů. 

Tělesná výchova - Soustavná a cílevědomá 

výchova k získávání zájmu o aktivní zapojení do 

sportu a ke zdravému způsobu života. 

Školní tělesná výchova - Soustavný a cílevědomý 

rozvoj tělesných schopností žáků a studentů škol 

směřující k osvojení základních pohybových 

dovedností, ke zvýšení fyzické zdatnosti a výchova 

k získání zájmu o provozování sportu a ke 

zdravému způsobu života uskutečňovaná v rámci 

školních vzdělávacích programů. 

Pohybové rekreační činnosti – Nepravidelně 

a neorganizovaně vykonané aktivity sloužící 

především k posílení zdraví, fyzické zdatnosti a ke 

zvýšení pohybových dovedností, spojené většinou 

se zábavou a společenským vyžitím. 

Sportovní spolek – Spolek je zvláštní formou 

právnické osoby, určená pro samosprávná 

a dobrovolná sdružení vedená společným cílem, 

u sportovních spolků se jedná o společné aktivity 

jejich členů v oblasti sportu a tělovýchovy. 

Podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních 

a rekreačních aktivit - Soukromé podnikatelské 

subjekty nabízející v rámci svého podnikání 

komerční sportovní a tělovýchovné aktivity. 

Organizovaná tělovýchova a sport - Soustavný, 

cílevědomý, odborný rozvoj pohybových 

a fyzických dovedností sportovců vedoucí ke 

zvýšení jejich sportovní výkonnosti 

v organizovaných soutěžích všech úrovní, 

uskutečňovaný zpravidla občanskými sportovními 

sdruženími a školami. 

Neorganizovaná tělovýchova a sport - 

Nepravidelné kondičně rekreační pohybové aktivity 

provozované spontánně občany především na 

veřejně přístupných sportovištích a při veřejně 

přístupných akcích, které pořádají spolky, obce 

nebo podnikatelské subjekty se sportovní 

a rekreační nabídkou. 

Komerční sportovní a tělovýchovné aktivity - 

Pohybové a rekreační aktivity poskytované 

podnikatelskými subjekty zpravidla za úplatu 

a sloužící především k posílení zdraví a kondice, 

k zábavě a společenskému vyžití. 

Materiálně-technická základna sportu (MTZS) - 

Sportovní zařízení a zařízení sloužící k regeneraci 

a rehabilitaci, včetně nezbytného technického 

a sociálního zázemí náležejícího ke sportovnímu 

zařízení. 

Programová podpora sportu - Zastupitelstvem 

města schválené rozvojové programy města pro 

oblast sportu v rámci „Zásad pro poskytování 

dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“.  

Sportovní areál - Komplex sportovních zařízení, 

který slouží ke sportovnímu vyžití různých 

věkových a společenských skupin (nemusí být 

určen jen pro výkonnostní sportovce, slouží široké 

veřejnosti). 

Sportovní zařízení - Objekt, pozemek, vodní 

plocha, budova nebo jejich soubor sloužící 

výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

Tělocvična - Objekt nebo soubor objektů sloužící 

výhradně nebo převážně školní tělesné výchově 

a pro provozování sportu (v podmínkách města se 

jedná o tělocvičny při školách a sokolovnu TJ). 

Areál zdraví - Zařízení v přírodě sloužící 

pohybovým a rekreačním aktivitám s volným 

přístupem bez omezení, mívající nenáročná 

zařízení, většinou z přírodního materiálu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
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1.1. HISTORIE SPORTU NA ÚZEMÍ MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM 

Vznik a rozvoj sportu na území 

města je jedním ze základních činitelů 

ovlivňujících především současný stav 

sportovních a tělovýchovných aktivit a stav 

materiálně-technické základny sportu na 

území města. Vznik organizovaného 

tělovýchovného hnutí v Rožnově pod 

Radhoštěm je spjat se založením Jednoty 

Sokola v roce 1890. Potvrzují to archivní 

dokumenty, které však také dokazují, že 

první snahy o zřízení tělovýchovného 

spolku byly zaznamenány již o dvě 

desetiletí dříve. Trvalo tedy dlouhých 

dvacet let, než se podařilo založení první 

sportovní organizace na území města 

úspěšně završit.  

Podnětem k založení další 

tělovýchovné organizace, a to Klubu 

českých turistů (KČT) v Rožnově pod 

Radhoštěm, bylo uspořádání hromadného 

zájezdu asi 50 členů KČT z Prahy a dalších 

českých měst do Rožnova a na Radhošť 

roku 1892. Stanovy místního odboru KČT 

byly schváleny moravským 

místodržitelstvím v Brně 10. srpna 1894. 

Turisté již v prvním roce své existence 

vyznačili v okolí města 24 km turistických 

cest. 

Obdobně jako v celostátních 

podmínkách sehrála v tělovýchově 

Rožnova v období 1. republiky významnou 

roli Jednota Sokola. Vedle ní vznikla hned 

na počátku 20. let velmi aktivní Jednota 

Československého Orla. Oba tyto spolky 

úspěšně rozvinuly systematiku tělesných 

cvičení, ale nevěnovaly se již pěstování 

sportů. Ty byly rozvíjeny od počátku 

20. let ve sportovním klubu SK Radhošť, 

který byl však koncem roku 1929 

rozpuštěn. V roce 1933 vzniká sportovní 

klub SK Rožnov. Jeho účelem bylo 

provozování sáňkování, házené, kopané, 

jízdy na kole, lehké a těžké atletiky, 

kanadského hokeje a různých 

společenských her. Turistika se rozvíjela 

v rámci Pohorské jednoty valašské 

přejmenované později na odbor Klubu 

československých turistů a dále v odboru 

Pohorské jednoty Radhošť. V těchto 

turistických spolcích se pěstovalo v různé 

intenzitě a v různých formách i lyžování. 

K těmto spolkům, jež profilovaly 

tělovýchovu a sport v Rožnově mezi 

dvěma světovými válkami, je třeba 

připočítat ještě Šachový spolek a Selskou 

jízdu, které již byly spíše na okraji 

společenského dění.  

V historii rožnovského sportu byl 

zcela epizodní, přesto však velmi 

zajímavou skutečností, spontánní vznik 

neregistrovaného mládežnického 

sportovního klubu Jiskra Rožnov pod 

Radhoštěm, působícího v průběhu 

2. světové války. Jiskra byla založena 

v červnu 1938. Měla oddíl kopané, hokeje 

a stolního tenisu.  

Jednotlivé tělovýchovné spolky 

v Rožnově obnovily svou činnost již 

v prvních měsících po osvobození. 

V těchto měsících se ujala myšlenka 

sjednocení tělovýchovy, která vyvrcholila 

16. 11. 1946 založením Československého 

tělovýchovného svazu, který sdružoval 

všechny tělovýchovné a sportovní 

organizace, avšak pouze na federativním 

základě, takže každá z nich si zachovávala 

relativní samostatnost.    

Po únorových událostech roku 1948 

došlo v dosavadním vývoji dobrovolné 

tělesné výchovy k pronikavé změně, a to 

direktivním sloučením stávajících 

tělovýchovných korporací k 31. 8. 1948. 

Bylo rozhodnuto vybudovat Sokol jako 

jednu velkou masovou tělovýchovnou 

organizaci. Kromě organizace Sokola 

vznikly ve shodě s novým organizačním 

řádem jednotné tělovýchovné organizace 

Sokola další dvě závodní sokolské jednoty: 

v roce 1948 byla založena závodní 

sokolská jednota v n.p. Moravskoslezské 

pletárny (později Loana) a v roce 1949 

přípravný výbor závodní sokolské jednoty 

v nově vzniklém n.p. Tesla Rožnov. V roce 

1953 došlo k přejmenování sokolské 

jednoty n. p. MOP na tělovýchovnou 

jednotu Jiskra a závodní sokolské jednoty 
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n.p. Tesla na tělovýchovnou jednotu 

Spartak. 

Dne 20. 12. 1956 se dle zákona 

stává jediným představitelem tělovýchovy 

v republice dobrovolná tělovýchovná 

organizace Československý svaz tělesné 

výchovy. Ke dni 19. 3. 1958 bylo 

dohodnuto obě tělovýchovné jednoty 

Jiskra a Spartak spojit a vytvořit tak jednu 

společnou jednotu v Rožnově s názvem 

Tělovýchovná jednota Rožnov pod 

Radhoštěm (dále jen TJ Rožnov). Sloučení 

obou jednot Jiskry a Spartaku přineslo 

lepší využívání tělovýchovných zařízení, 

zlepšilo podmínky pro rychlejší dokončení 

zahájených staveb a vytvořilo také 

podmínky pro uplatnění schopných 

funkcionářů k prospěchu celé rožnovské 

tělovýchovy. V roce 1989 měla TJ Rožnov 

3043 členů a bylo zde organizováno 

celkem 21 odborů a oddílů.  

Po změně společenských poměrů 

v České republice na konci roku 1989 

dochází k významným změnám i v oblasti 

tělovýchovy a sportu na území města. Od 

roku 1990 vzniká TJ Rožnov jako 

právnická osoba (občanské sdružení, nyní 

spolek) s již samostatnou právní 

subjektivitou. V průběhu devadesátých let 

minulého století se v rámci tohoto sdružení 

osamostatnily oddíly ledního hokeje, tenisu 

a fotbalu a vznikly dva nové oddíly -  

karate - kobudo a asia-gym-sport. Byla 

založena nová občanská (sportovní) 

sdružení (nyní spolky), mezi 

nejvýznamnější patří Hockey club Rožnov 

pod Radhoštěm, Valašský golfový club, 

Fotbalový club FC Rožnov pod 

Radhoštěm, TJ Sokol  Rožnov pod 

Radhoštěm, 1. Florbalový klub Rožnov 

pod Radhoštěm, Auto klub ČR Rožnov 

v AČR, Klub biatlonu Rožnov pod 

Radhoštěm, Klub Kalokagathia Rožnov 

pod Radhoštěm a ASIA-GYM-SPORT. 

V současné době působí více než 30 spolků 

zajišťujících činnost v oblasti sportu 

a tělovýchovy. Tyto spolky umožňují 

realizaci sportovních a pohybových aktivit 

nejen pro členy svých sportovních oddílů, 

ale i pro ostatní občany a návštěvníky 

města. Jako poslední vznikly spolky 

Středisko Pětiboje Rožnov, jehož sportovní 

náplní je podpora moderního pětiboje 

FoosForLIfe Team, zabývající se stolním 

fotbalem.. 

Po roce 1989 postupně zahájily 

svou činnost na území města 

i podnikatelské subjekty věnující se 

komerčním sportovním, pohybovým 

a rekreačním aktivitám poskytovaným na 

komerční bázi za úplatu, které jsou 

zaměřeny především na posílení kondice 

a zdraví, ale slouží i k zábavě, oddechu 

a společenskému vyžití. Jedná se o různá 

fitness, wellness a relaxační centra, ale 

i o podnikatelské subjekty zabezpečující na 

území města celou řadu dalších 

komerčních sportovních a pohybových 

aktivit, jako jsou bowling, minigolf, tenis, 

paintball, ricochet, squash, jezdectví, 

adrenalinové lezení na lanech, trampolíny, 

X-bunge, paragliding a další. V současné 

době působí v této oblasti na území města 

více než desítka významnějších 

podnikatelských subjektů. 

1.2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA  

Znalost pravděpodobného 

demografického vývoje počtu obyvatel 

a jejich relativní věkové struktury patří 

mezi základní faktory ovlivňující strategii 

města při podpoře rozvoje sportu 

a tělovýchovy na jeho území, zejména pak 

v oblasti neorganizovaného sportu pro 

všechny a při podpoře pohybových aktivit 

dětí, mládeže a seniorů.  
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1.2.1. POČET OBYVATEL MĚSTA 

 

Počet obyvatel města v letech 2011 - 2016: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16 960 16 813 16 718 16 641 16 575 16 477 

Zdroj: ČSÚ  

 

 

 

Věková struktura obyvatel města: 

 

 
Zdroj: SC&C  

  

 

Ze statistických přehledů je zřejmé, 

že od roku 2000 došlo k poklesu počtu 

obyvatel majících trvalé bydliště na území 

města o 1 705 obyvatel, tj. téměř o 9,5 %. 

Od posledního sčítání lidu, bytů a domů se 

početní stav obyvatelstva každoročně 

snižuje o cca 50 - 100 obyvatel. Tento 

negativní vývoj byl způsoben nižším 

počtem narozených dětí oproti počtu 

zemřelých, a to zejména z důvodu 

depopulační tendence patrné v 90. letech 

minulého století a v první dekádě tohoto 

tisíciletí, která se ve „věkové pyramidě“ 

projevuje nízkým zastoupením 0-14letých 

a zvyšujícím se počtem 65letých a starších. 

Průměrný věk obyvatel se zvýšil z 33,6 let 

v roce 1991 na 43,3 let v roce 2016. 

 Dalším faktorem ovlivňujícím 

celkový počet obyvatel města je přírůstek, 

respektive úbytek obyvatel migrací. 

I v Rožnově pod Radhoštěm se projevil 

celostátní trend u občanů dosahujících 

příjmovou hranici „střední třídy“, kdy si 

pořizují vlastní bydlení v blízkém okolí 

měst a za prací a do škol do města 

každodenně dojíždí. 

 Přes  krátkodobé zvýšení počtu 

narozených dětí v první polovině druhé 

dekády tohoto tisíciletí lze předpokládat, 

že v nejbližších letech se bude přirozená 

obměna pohybovat v mírně záporných 

hodnotách do rozmezí -0,30 % za rok.
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 Z hlediska věkové struktury 

obyvatelstva dojde během 20 – 30 let 

k výraznému nárůstu počtu obyvatel nad 

60 let. K tomuto trendu budou muset 

volení zástupci občanů města přihlédnout 

nejen při budování sociální infrastruktury, 

ale také při podpoře sportu, volnočasových 

aktivit a pohybových rekreačních činností 

seniorů z rozpočtu města. 

 

1.2.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ POČTU 

NAROZENÝCH DĚTÍ A POČTY ŽÁKŮ  

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Předpokládaný počet narozených dětí v letech 2017-2025: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

153 129 127 124 122 120 119 119 119 
Zdroj: SC&C  

 

Počty dětí v základních školách působících ve městě ve školním roce  2017/18 až 2024/2025 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

1 465 1 495 1 529 1 529 1 489 1 490 1 486 1 442 

Zdroj: SC&C, kvalifikovaný odhad OŠaS   

  

 Znalost demografického vývoje 

počtu narozených dětí a na ní navazující 

analýzy předpokládaného počtu dětí 

v mateřských školách, na základních 

a středních školách jsou základním 

předpokladem pro kvalifikované 

rozhodování města při podpoře pohybových 

aktivit dětí a mládeže, zejména pak při 

posuzování vhodnosti a efektivnosti 

subvencí do materiálně-technické základny 

sportu a tělovýchovy sloužící této skupině 

mladých obyvatel a při podpoře školního 

sportu a tělesné výchovy na školách 

 Demografický vývoj počtu 

narozených dětí potvrdil očekávanou 

skutečnost, že v první polovině druhé 

dekády tohoto tisíciletí došlo k navýšení 

počtu narozených dětí s trvalým pobytem na 

území města. Tento zvýšený počet 

narozených dětí se pohyboval v rozmezí 

160 až 180 dětí ročně a byl způsoben 

především tím, že se do „produktivního“ 

období dostaly silné populační ročníky ze 

70. let, kdy ženy již vzhledem ke svému 

biologickému věku neodkládaly narození 

dětí. Své sehrála i příznivější rodinná 

politika státu, která začala finančně více 

podporovat narození dětí a následnou péči 

o ně. Podle prognózy se však již od roku  

2020 ustálí počet narozených dětí okolo 120 

dětí ročně. Tato skutečnost se promítne do 

očekávaného poklesu počtu dětí a mládeže 

(věková struktura občanů města 0 – 18 let) 

v následujících letech. 

 

. 

 

 

1.3.  LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

Dalším základním východiskem, 

které bylo nutno při zpracovávání 

koncepce sportu respektovat, je platná 

legislativa ČR a koncepční materiály 

Evropské unie a České republiky v oblasti 

sportu a tělovýchovy. 

Postupné uvědomování si 

důležitosti sportu jako společenského jevu 

bezprostředně ovlivňujícího životní styl 

občanů Evropské unie vyústilo do 

formulování Evropské charty o sportu. 

Tento základní dokument definoval 

zejména: 

 vymezení sportu v rámci občanské 

společnosti a upřesnění obsahu 

pojmu sport, 

 základní práva občanů při přístupu 

ke sportu, 

 vymezení postavení sportovních 

hnutí (sdružení), 
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 opatření, která učiní vlády států EU 

k naplnění ustanovení jednotlivých 

článků této  charty.   

Základní principy a zásady 

Evropské charty o sportu byly 

rozpracovány do materiálu Bílá kniha 

o sportu – dokument Komise evropských 

společenství projednaný v Bruselu dne 

11. 7. 2007. Tento dokument poskytuje 

členským státům strategickou orientaci 

v problematice role sportu v občanské 

společnosti, vyzdvihuje společenský 

a hospodářský význam sportu s důrazem 

na dodržování požadavků právních 

předpisů Evropské unie. Bílá kniha přináší 

také návrh konkrétních opatření v podobě 

Akčního plánu Pierre de Coubertain, 

ze kterého vychází i tato koncepce sportu.  

Kromě zmíněných materiálů 

Evropské unie respektuje koncepce sportu 

platnou legislativu České republiky 

a navazující koncepční materiály v této 

oblasti. Základem je Zákon č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon vymezuje 

základní postavení a úkoly jednotlivých 

složek státní správy a samosprávy. Obcím 

zákon ukládá plnění následujících úkolů:  

a) zabezpečování rozvoje sportu pro 

všechny a přípravy sportovních 

talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů,  

b) zajišťování výstavby, rekonstrukce, 

udržování a provozování sportovních 

zařízení a jejich poskytování pro 

sportovní činnost občanů, 

c) kontrola účelného využívání svých 

sportovních zařízení, 

d) zabezpečování finanční podpory 

sportu ze svého rozpočtu.  

 Dále ukládá obcím povinnost 

zpracovat v samostatné působnosti pro své 

území plán rozvoje sportu v obci 

a zajistit jeho provádění.  

 

 

Plán rozvoje sportu v obci musí 

obsahovat: 

 vymezení oblastí podpory sportu, 

 stanovení priorit v jednotlivých 

oblastech podpory sportu, 

 opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany 

obce.  

 Součástí plánu je také určení 

prostředků z rozpočtu obce, které jsou 

nezbytné k naplnění plánu. 

 Další dokumenty, z kterých koncepce 

sportu vychází, jsou: 

 Koncepce státní politiky 

v tělovýchově a sportu v ČR, 

 Národní program rozvoje sportu pro 

všechny, 

 Plán podpory rozvoje sportu v ČR 

v letech 2015 – 2017, 

 Koncepce rozvoje tělovýchovy 

a sportu ve Zlínském kraji, 

 Dlouhodobý záměr rozvoje 

tělovýchovy a sportu na území města 

Rožnova pod Radhoštěm, 

 Strategický plán rozvoje města, 

 Akční plán města 2017-2020. 

Vzhledem k současnému stavu 

legislativy v oblasti tělovýchovy a sportu 

musí tato koncepce sportu bohužel 

vycházet zejména ve finančním 

zabezpečení z:  

 neujasněnosti spolupodílení státu na 

financování potřeb tělovýchovy 

a sportu a z toho pramenící 

nestability zdrojů ze státního 

rozpočtu ve víceletém výhledu, 

 absence státní koncepce výstavby, 

údržby a provozu tělovýchovných 

a sportovních zařízení republikového 

i místního významu, respektující širší 

veřejný, spolkový i komerční zájem.  
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 1.4. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU 

Při zpracování koncepce sportu 

bylo nezbytné přihlédnout i ke 

specifickému postavení města Rožnova 

pod Radhoštěm jako významného 

regionálního střediska cestovního ruchu, 

které ročně přivítá více než 350 tis. 

návštěvníků.  V souladu s moderními 

trendy turistiky hledá řada těchto 

návštěvníků kromě poznání významných 

míst regionu (Valašské muzeum v přírodě, 

Jurkovičova rozhledna, Pustevny, Soláň...) 

i možnost aktivního prožití zbývajícího 

volného času.  

Koncepce sportu proto musí počítat 

i s nabídkou volnočasových aktivit 

zaměřených na sport, tělovýchovu 

a pohybovou rekreační činnost pro tuto 

skupinu návštěvníků města. Jedná se 

zejména o modernizaci a rozvoj 

materiálně-technické základny sportu pro 

všechny (zejména pak pro oblast 

neorganizované tělovýchovy a sportu), 

jako jsou cyklostezky a cyklotrasy, pěší 

a lyžařské turistické trasy, naučné stezky, 

krytý bazén a letní koupaliště, sportovní 

areály při školách otevřené veřejnosti, 

areály zdraví a podpora komerčních 

subjektů při nabízení pohybových 

a rekreačních aktivit zaměřených 

především k posílení zdraví a kondice, ale 

i k zábavě a společenskému vyžití 

návštěvníků města. 

Nezastupitelnou úlohu má město 

také při informování a propagaci 

nabízených sportovních a pohybových 

rekreačních aktivit na území města pro 

turistické návštěvníky města. I rozvoji 

těchto oblastí je nutno v programové 

a rozvojové části koncepce sportu věnovat 

náležitou pozornost.      
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2. SOUČASNÝ STAV SPORTU 

A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKTIVIT 

A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZÁKLADNY 

SPORTU NA ÚZEMÍ MĚSTA 
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2.1. PŘEHLED  SPORTOVNÍCH, TĚLOVÝCHOVNÝCH A POHYBOVÝCH 

AKTIVIT NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Současná nabídka sportovních 

a pohybových aktivit na území města je 

velmi bohatá a pestrá. Což na jedné straně 

umožňuje občanům a návštěvníkům města 

vybírat si z široké nabídky sportovních 

a pohybových a rekreačních aktivit, na 

druhé straně klade nemalé nároky 

především na finanční zabezpečení 

provozu příslušných sportovních zařízení. 

Na nabídce se podílí jak spolky zabývající 

se  organizovaným sportem, tak 

podnikatelské subjekty nabízející 

především pohybové a rekreační aktivity 

občanům a návštěvníkům města za úplatu, 

tak i město při zabezpečování podmínek 

pro neorganizovaný sport pro všechny. 

Celkový přehled  nabízených sportovních 

a pohybových aktivit na území města je 

uveden v příloze č. 1 této koncepce sportu. 

 

 

 

2.1.1.  NEORGANIZOVANÁ 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

Ze sociologických průzkumů 

a různých šetření vyplývá, že převážná část 

zejména dospělé populace v EU i v ČR má 

z různých důvodů (např. časových) 

především zájem o kondičně-rekreační 

pohybové aktivity provozované spontánně 

zejména na veřejně přístupných 

sportovištích.  

Stále více občanů si uvědomuje, že 

sport a pohybové aktivity patří 

k intervenujícím činitelům zdraví a délky 

lidského života, kterou není možno jiným 

způsobem kompenzovat. Na druhé straně 

se občané nechtějí omezovat členstvím 

v různých sdruženích a spolcích spojeným 

s výkonem určitých povinností, ale chtějí 

se sportu a pohybovým aktivitám věnovat 

spontánně, podle svého uvážení, kdykoliv 

ve svém volném čase. Bílá kniha o sportu 

EU a Národní program rozvoje sportu pro 

všechny považuje právě neorganizované 

kondičně-rekreační činnosti provozované 

občany za největší potenciál dalšího 

rozvoje pohybových aktivit především 

u dospělé populace. 

Občané města, ale i jeho 

návštěvníci, mají v této oblasti možnost 

využívat krytý plavecký bazén a venkovní 

letní koupaliště pro rekreační plavání 

a odpočinkové „vodní“ pohybové aktivity 

a dále pak umělou ledovou plochou 

v krytém zimním stadionu pro bruslení 

v čase určeném pro veřejnost. Dále je  

 

 

 

 

veřejnosti k dispozici víceúčelový 

sportovní areál „Dany Zátopkové“ na ulici 

Letenská, kde se občanům města a jeho 

návštěvníkům nabízí možnost využití 

3 sportovišť, 4 běžeckých drah a oválu na 

inline bruslení  na sportovní vyžití 

v atletice, volejbalu, nohejbalu, 

badmintonu, házené, malé kopané, 

tenisu a inline bruslení. Tyto aktivity 

v rámci neorganizované tělovýchovy 

a sportu jsou však veřejnosti poskytovány 

za úplatu, i když jen částečnou, protože 

rozhodující část nákladů na zajištění těchto 

aktivit pro občany hradí město. 

Veřejnosti je také k dispozici 

Skatepark na Bučiskách, který umožňuje 

zejména mladé generaci jeho využití pro 

jízdu na skateboardech, in-line bruslích 

a Freestyle BMX kolech. 

 Jak už ale bylo  konstatováno, tak 

velká část populace preferuje provozování 

spontánních rekreačních pohybových 

aktivit ve svém volném čase na volně 

a bezúplatně veřejně přístupných 

sportovištích. V současnosti má veřejnost 

v této oblasti na území města k dispozici 

venkovní workoutová hřiště na Bučiskách 

a na ulici Kulturní. 

Dále mohou občané města, ale 

i jeho návštěvníci, využívat trasy pro pěší 

turistiku a cyklostezky. Město je 

počátečním bodem mnohých turistických 

vycházek. Výchozím místem turisticky 
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značených cest - "Rožnovský nultý 

kilometr" (u Videčského mostu) prochází 

4 turistické trasy se značením od místní po 

celorepublikovou významnost. Od 

„rožnovských“ kempů jsou vyznačeny dva 

místní turistické okruhy v délce 4,5 a 6 km. 

Územím města vede cyklostezka 

Bečva, která  je součásti  tzv. první 

cyklodálnice C1. Přináší možnost vyjet si 

na kole cyklistům a in-line bruslařům. 

V současnosti je velmi využívána jak 

občany města tak jeho návštěvníky.  

Je proto zřejmé, že město 

v  programové části koncepce sportu musí 

počítat i s rozvojem podmínek, které by 

občanům města, ale i jeho návštěvníkům 

umožnily zmiňovanou neorganizovanou 

tělovýchovu a sport na svém území 

provozovat.  

 

2.1.2. NABÍDKA KOMERČNÍCH  

SPORTOVNÍCH  A POHYBOVÝCH  

AKTIVIT 

Nezanedbatelnou roli v nabídce 

sportovních, pohybových a rekreačních 

aktivit na území města mají vedle 

samotného města, (sportovních) spolků 

také podnikatelské subjekty. Tyto 

aktivity jsou těmito subjekty poskytovány 

na komerční bázi, zpravidla za úplatu 

a jsou zaměřeny především na posílení 

kondice a zdraví, ale slouží i k zábavě, 

oddechu a společenskému vyžití. 

Vzhledem ke specifickému postavení 

města Rožnova pod Radhoštěm jako 

významného regionálního střediska 

cestovního ruchu je potřeba tomuto 

segmentu nabídky sportovních 

a rekreačních pohybových aktivit 

v rozvojové  programové části koncepce 

věnovat náležitou pozornost. Moderní 

trendy turistiky jsou kromě poznávání již 

neodmyslitelně spjaty s aktivním 

způsobem prožití volného času. Pokud 

nabídka těchto komerčních sportovních 

aktivit nebude na území města dostatečně 

zastoupena, bude to znamenat i odliv 

návštěvníků, a to zejména těch, kteří by 

v rožnovském regionu chtěli strávit více 

dnů.   

Vedle tradičních komerčních aktivit 

v této oblasti, jako jsou různá fitness, 

wellness a relaxační centra, která nabízejí 

posilování, aerobic, spinning, schvinn, 

využití solárií apod., lze v současné době 

na území města využít celou řadu dalších 

komerčních sportovních a pohybových 

aktivit, jako jsou bowling, golf, minigolf, 

tenis, paintball, ricochet, squash, jezdectví, 

adrenalinové lezení na lanech, trampolíny, 

lezení na lezecké stěně, volejbal, 

paragliding a další. Důležitou stránku 

v koncepci sportu by vedle podpory 

rozvoje těchto komerčních aktivit na území 

města měla zaujmout i propagace 

a informovanost o těchto nabízených 

službách pro občany a návštěvníky města.  

 

2.2. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ ZÁKLADNA SLOUŽÍCÍ SPORTU 

A TĚLOVÝCHOVĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA 

Organizovaný i neorganizovaný 

sport a pohybové a rekreační aktivity 

určené všem občanům a návštěvníkům 

města se neobejdou bez sportovních 

zařízení a zařízení sloužících k regeneraci 

a rehabilitaci, včetně nezbytného 

technického a sociálního zázemí, tj. bez 

materiálně-technické základny sportu (dále 

jen MTZS). Podle SWOT analýzy 

prováděné v rámci Strategického plánu 

rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm má 

město dostačující nabídku sportovních 

zařízení a vybavenost města sportovní 

infrastrukturou je hodnocena 

nadstandardně. S šíří MTZS na území 

města je však spojena i problematika 

ufinancovatelnosti provozu a údržby těchto 

sportovních zařízení. Řada těchto zařízení 

je již zastaralá a nutně potřebuje 

rekonstrukci a modernizaci. V souvislosti 

s finanční náročností obnovy těchto 

sportovních zařízení by se město spolu se 
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(sportovními) spolky mělo zabývat 

i optimalizací MTZS na svém území. 

Přehled o současném stavu MTZS 

na území města je uveden v příloze č. 2 

této koncepce sportu. Přehled je členěn 

podle vlastnictví  a správy MTZS 

a obsahuje základní charakteristiku 

a pasportizaci jednotlivých sportovišť. 

 

2.3.  ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ SPORTU NA ÚZEMÍ MĚSTA V SOUČASNÉM 

OBDOBÍ 

Současná platná legislativa vymezuje 

vícezdrojové financování sportu, na kterém 

se podílí: 

 stát (Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, Ministerstvo financí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj), 

 kraje, 

 obce, 

 nadace, 

 právnické a fyzické osoby 

(sponzoring, dary), 

 vlastní příjmy (sportovních) spolků.  

 

2.3.1. STÁTNÍ PODPORA SPORTU  

 Bohužel je nutno konstatovat, že 

v současné době chybí především státní 

koncepce výstavby, údržby a provozu 

tělovýchovných a sportovních zařízení 

republikového, regionálního i místního 

významu, respektující širší veřejný, 

spolkový i komerční zájem.  

 MŠMT dále vyhlašuje následující 

dotační neinvestiční programy: 

 Program I. – Sportovní 

reprezentace  ČR , 

 Program II. – Sportovně 

talentovaná  mládež,  

 Program III. – Činnost sportovních 

 organizací, 

 Program IV. – Údržba a provoz 

 sportovních zařízení, 

 Program V. – Činnost sportovních 

 svazů, 

 Program VI. – Významné sportovní 

 akce, 

 Program VII. – Zdravotně postižení 

 sportovci,  

 Program VIII. – Organizace sportu 

 ve sportovních klubech, 

 Program IX. – Organizace školního 

 a univerzitního sportu, 

 Program X. – Projekty pro 

 sportování veřejnosti.  

Až na program VIII. Jsou ze strany 

státu podporované spolky s předmětem 

činnosti v oblasti sportu s celostátní 

působností (ČSTV, sportovní svazy, Česká 

obec sokolská, Česká asociace – Sport pro 

všechny a další). Sportovní spolky 

působící na území města mohou získat 

dotační podporu od státu přímo jen na 

základě zmiňovaného programu VIII. 

Organizace sportu ve sportovních 

klubech, a to na základě členské základny 

dětí a mládeže do 18 let. Do ostatních 

programů se mohou (sportovní) spolky 

zapojit jen prostřednictvím uvedených 

spolků s předmětem činnosti v oblasti 

sportu s celostátní působností. 

 

2.3.2. PROSTŘEDKY KRAJE NA 

PODPORU SPORTU  

 Z dotačních programů 

vyhlašovaných Zlínským krajem mohou 

(sportovní) spolky působící na území 

města využít  program MaS01-18 

Jednorázové programy v oblasti 

mládeže a sportu, který je určen na 

podporu realizace jednorázových 

regionálních a nadregionálních sportovních 

a  mládežnických projektů. Alokovaná 

částka v rozpočtu Zlínského kraje pro rok 

2018 pro tento program činí 4.000.000,- 

Kč. 

Dále pak (sportovní) spolky mohou 

čerpat prostředky z programu MaS03-18. 

Činnost a rozvoj mládežnického sportu.   

Cílem programu je zvýšení úrovně 

sportovní činnosti dětí a mládeže ve 

sportovních organizacích ve Zlínském kraji.  

V rozpočtu Zlínského kraje pro rok 

2018 je pro tento program vyčleněna 

částka 16.000.000,- Kč.  
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2.3.3. MOŽNOST ČERPÁNÍ 

PROSTŘEDKŮ NA PODPORU SPORTU 

OD NADACÍ 

Sportovní organizace na území 

města mohou získat další finanční 

prostředky na svou činnost od různých 

nadací vyvíjejících své aktivity v ČR 

a podporující především sportovní 

a pohybové aktivity dětí a mládeže v rámci 

různých programů prevence drogové 

závislosti, alkoholismu, kriminality, 

gamblérství a dalších negativních 

sociálních jevů mladistvých. 

Na území Zlínského kraje patří 

mezi nejznámější nadace, které sportovní 

organizace a školy působící na území 

města využívají, Nadace SYNOT se 

sídlem v Uherském Hradišti a Nadace 

ČEZ založená společností ČEZ a.s. 

Problém v této oblasti přetrvává 

v tom, že většina sportovních organizací 

nemá z finančních důvodů k dispozici 

personální zázemí, které by jim umožnilo 

pravidelně sledovat vyhlašování výzev 

těchto nadací a zpracovávat žádosti 

o dotaci podle jejich podmínek a pokynů. 

V rámci programové a rozvojové části 

koncepce sportu je proto nutno věnovat 

pozornost i této problematice.  

 

2.3.4. VYUŽITÍ VLASTNÍCH PŘÍJMŮ 

PŘI FINANCOVÁNÍ SPORTU 

 (Sportovní) spolky se neobejdou při 

financování své činnosti bez využití příjmů 

z členských příspěvků, ze vstupného, 

z reklam, z poskytovaných  služeb, 

z pořádání soutěží, soustředění 

a z hostování a přestupu sportovců.  

Jednou z otevřených otázek v této 

oblasti zůstává, zda by (sportovní) spolky 

neměly navýšit příspěvky od svých členů. 

Tyto příspěvky se v přepočtu s tím, co 

vydávají občané a návštěvníci města za 

úplatu podnikatelským subjektům za 

nabízené sportovní, pohybové a rekreační 

aktivity, jeví jako poměrně nízké. V této 

souvislosti si je nutno ovšem uvědomit, že 

většina sportovních a pohybových aktivit, 

které byly schopny generovat 

podnikatelský zisk, již většinou přešly po 

roce 1989 do komerční sféry a v současné 

době nejsou známé statistiky, jaké 

% občanů města si tyto aktivity může 

pravidelně dovolit. (Sportovní) spolky 

nabízejí alternativu zapojení se do 

sportovních aktivit všem občanům a výše 

členských příspěvků proto musí této 

skutečnosti objektivně odpovídat. Zejména 

u dětí a mládeže je potřeba výši těchto 

příspěvků udržovat na přijatelné úrovni, 

aby se do organizovaného sportu mohlo 

zapojit co nejvíce z nich. Další předností 

(sportovních) spolků je účast desítek 

dobrovolných pracovníků (trenéři, 

cvičitelé, rozhodčí, funkcionáři, rodiče 

mladých sportovců atd.) na činnosti 

spolků, která výrazně snižuje finanční 

výdaje na zabezpečení činnosti, a bylo by 

zřejmě minimálně nemorální požadovat po 

těchto členech ještě vyšší úhradu členského 

příspěvku.  

Specifickou pozici v oblasti využití 

vlastních zdrojů při financování své 

činnosti má TJ Rožnov. Toto sdružení má 

ve svém majetku materiálně technickou 

základnu sloužící sportu.  

Vlastní příjmy TJ Rožnov proto 

musí přispívat nejen k pokrytí činnosti 

sportovních oddílů, ale s ostatními příjmy 

i k zabezpečení provozu, údržby a rozvoji 

sportovních zařízeních ve svém vlastnictví. 

V rámci doplňkové (hospodářské) 

činnosti získává TJ Rožnov každoročně 

okolo 5 mil. Kč, které používá na krytí 

uvedených výdajů. Tyto prostředky 

získává zejména z provozování sportovně-

rekreačního komplexu Kemp Sport, 

z Hotelu a restaurace Stadion, z ubytovny 

a tělocvičny Sokolovna, za poskytnuté 

tělovýchovné služby a z pronájmu 

a reklamy.  

 

2.3.5. SPONZORING A DARY 

PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 

 Jednou z dalších možností, které 

sportovní organizace působící na území 

města mohou využít pro podporu 

financování své činnosti, je eventualita 

sponzorských smluv a darů právnických 
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a fyzických osob (mimo zdrojů od nadací).

 Objektivní skutečností je, že tímto 

způsobem jsou (sportovní) spolky na 

území města podporovány zejména 

prostřednictvím rodičů, jejichž děti jsou 

zapojeny do organizovaného sportu se 

zaměřením na jeho soutěžní a výkonnostní 

stránku a kterým zároveň  finanční situace 

a společenské postavení dovolí tyto 

činnosti podporovat. Jedná se 

o podnikatele, členy vrcholového 

managementu obchodních společností 

a finančních institucí apod. Výše těchto 

prostředků získávaných (sportovními) 

spolky se pohybuje okolo 5 %  potřebných 

výdajů na zabezpečení své činnosti.  

 

2.3.6. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

V RÁMCI ROZPOČTU MĚSTA 

 Z analýzy současného stavu 

financování sportu a tělovýchovy na území 

města vyplývá, že vzhledem 

k nevyjasněnosti podpory sportu ze strany 

státu a zastřešujících sportovních 

organizací se město bude muset čím dál 

více podílet na financování a rozvoji sportu 

a tělovýchovy na svém území, a to jak 

u jejich organizovaných, tak 

i neorganizovaných forem. 

V současném období se město 

podílí na financování provozu a údržby 

MTZS na svém území, a to jak 

prostřednictvím obchodních společností, 

u kterých je zakladatelem (KRYTÝ 

BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., 

KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. 

s.r.o.), tak přímou podporou (sportovních) 

spolků (zejména TJ Rožnov a FC Rožnov). 

Město dále v rámci provozního 

příspěvku pro základní školy,  u kterých je 

zřizovatelem, přispívá ze svého rozpočtu 

na provoz a údržbu tělocvičen 

a venkovních sportovních areálů u těchto 

škol, které pak využívají školní sportovní 

kluby, (sportovní) spolky a veřejnost.  

Dále se město v současnosti podílí 

i na financování pronájmu sportovních 

zařízení, (sportovní) spolky využívají pro 

pravidelné sportování dětí a mládeže 

v rámci organizované tělovýchovy 

a sportu. 

V rámci programové podpory  

přispívá město více než 2.415 tis. Kč. na 

realizaci projektů nebo jednotlivých akcí 

v oblasti tělovýchovy a sportu, na 

pronájmy sportovišť a na podporu 

pravidelných sportovních 

a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže.  

 

Výdaje města na podporu sportu a tělovýchovy z rozpočtu města v roce 2018 

Položka  Rok 2018 

dotace na provoz a údržbu MTZS 12 950 000 Kč 

 v  
 tom 
  

 - (sportovní) spolky 2 535 000 Kč 

 - krytý bazén 6 300 000 Kč 

 - zimní stadion 4 115 000 Kč 

programová podpora  2 415 000 Kč 

 v  
 tom 
  

- jednorázové sportovní akce a aktivity 464 000 Kč 

- podpora sportování dětí a mládeže 1 027 000 Kč 

- pronájmy  924 000 Kč 

individuální dotace  90 000 Kč 

podpora sportu na školách 240 000 Kč 

Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 360 000 Kč 

Olympijský běh 40 000 Kč 

Běh rodným krajem Emila Zátopka 150 000 Kč 

CELKEM 16 245 000 Kč 

Zdroj:  Odbor školství a sportu,  MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 
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3.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE SPORTU 
 

ZÁKLADNÍ CÍLE  A ZÁMĚRY 

KONCEPCE 

Základním cílem předkládané 

koncepce sportu je v souladu s úkoly, které 

obcím ukládají právní předpisy 

a doporučují koncepční materiály 

Evropské unie a České republiky v oblasti 

sportu, zvýšení kvality života občanů 

města prostřednictvím rozvoje sportu pro 

všechny. Jedná se o komplex opatření, 

která mají umožnit sportovat a účastnit se 

pohybových, rekreačních a relaxačních  

aktivit všem občanům města a jeho 

návštěvníkům. 

Záměrem koncepce sportu je pak 

především podpora veškerých 

pohybových aktivit dětí a mládeže, 

včetně podpory sportu ve školách 

a školských zařízeních. Jedná se o jeden ze 

základních nástrojů, který prokazatelně 

vede nejen k prevenci drogové závislosti, 

alkoholismu, gamblerství, kriminality 

u dětí a mládeže, ale předchází i sedavému 

způsobu života spojeného často 

s předčasným vznikem obezity a dalších 

typů zdravotního oslabení. Sport účinně 

konkuruje také atraktivním pasivním 

zálibám mladé generace, jako jsou 

počítačové hry, komunikace 

prostřednictvím internetu, sociálních sítí 

apod.  Větší pozornost bude muset být 

v budoucnu zaměřena na podporu dříve 

netradičních, dnes však mezi mladou 

generací velmi populárních, druhů sportu 

jako jsou squash, florbal, stolní fotbal 

a pohybových aktivit s prvky adrenalinu, 

jako jsou in-line skating, skateboarding, 

lanové dráhy apod. 

Nedílnou součástí subvence města 

v této oblasti bude vzhledem k stárnutí 

populace i finanční přispění k zajištění 

materiálních podmínek pro pohybové 

aktivity seniorů.  

 Jedním z důležitých cílů koncepce 

sportu je rozšíření možností sportovat 

a účastnit se pohybových a rekreačních 

aktivit všem občanům města, což je 

bezprostředně spojeno s údržbou, 

provozem, modernizací a rozvojem 

současné MTZS na území města. 

  Záměrem koncepce sportu je také 

zajistit, aby programová podpora sportu 

z rozpočtu města vycházela ze stanovených 

cílů koncepce sportu. 

Důležitá je také průkaznost 

a prokazatelnost veřejné podpory, kterou 

město přispívá na tělovýchovu a sport. 

Každý občan města by měl tak získat 

konkrétní a přesné informace o tom,  jak je 

z  „jeho“ daní městem nakládáno v této 

oblasti.  

 

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA  

Koncepce sportu pregnantně 

vychází z platné legislativy 

a koncepčních materiálů Evropské unie 

a České republiky v oblasti sportu 

a tělovýchovy (více viz kapitola 1.3. 

Legislativa upravující tělovýchovu 

a sport). 

Tyto materiály pojímají sport 

i v širších souvislostech jako součást 

moderního životního stylu občanů a jejich 

volnočasových aktivit. Předkládaná 

koncepce sportu je přednostně zaměřená na 

„vlastní“ tělovýchovu a sport, protože 

širší pojetí tělovýchovy a sportu 

nasměrované na životní styl, volný čas 

a zdraví obyvatel města by znamenalo 

daleko podrobnější analýzu vstupních 

údajů, do které by se musely zapojit nejen 

další odbory MěÚ, ale i další kompetentní 

státní instituce, občanská sdružení 

zaměřená na tyto oblasti a vlastní občané 

města.   

Jedním z nejdůležitějších limitních 

faktorů, na které bylo nutno při zpracování 

koncepce brát zřetel, jsou i finanční 

možnosti města při podpoře vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb občanů 

v oblasti tělovýchovy a sportu.  

V současnosti subvencuje město 

sport a tělovýchovu (mimo investic do 

materiálně-technické základny) zhruba 

částkou okolo 14.000.000,- Kč, což 
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představuje částkou cca 850,- Kč na 

obyvatele. To je sice značně více, než je 

průměr České republiky, který se pohybuje 

okolo 450,- Kč na obyvatele, ale výrazně 

méně, než je u vyspělých zemí Evropské 

unie, kde se tato částka přibližuje 

u některých zemí v přepočtu až k 5.000 Kč 

na obyvatele. Již v Dlouhodobém záměru 

rozvoje tělovýchovy a sportu na území 

města Rožnova pod Radhoštěm na období 

let 2009 - 2013 byl stanoven cíl postupně 

zvýšit pravidelný příspěvek města na 

podporu sportu a tělovýchovy na částku 

1.300,- Kč na obyvatele města. Tento cíl 

se však vzhledem ke krizi přetrvávající až 

do roku 2014 nepodařilo zatím splnit. 

Z uvedeného důvodu je také potřeba 

v koncepci sportu stanovit i základní 

východiska a pravidla, kterými bude 

financování sportu a tělovýchovy na 

území města usměrňováno v následujícím 

období. 

HLAVNÍ PRINCIPY A ZÁSADY 

Při zpracování koncepce sportu 

bylo přihlíženo k následujícím základním 

principům a zásadám:  

 podporu směřovat za aktivními 

účastníky organizovaného 

i neorganizovaného sportu, nikoliv 

na financování subjektů 

provozujících tyto aktivity, 

 zaměření a výši podpory rozlišit 

podle sektorů: 

- veřejný sektor (město, městem 

založené společnosti a zřízené 

organizace), 

- občanský sektor (sportovní spolky 

a neziskové organizace), 

- soukromý sektor (podnikatelské 

subjekty s nabídkou sportovních 

a rekreačních pohybových aktivit) 

 podporu orientovat na zvýhodněné 

využití sportovních zařízení pro 

organizovaný sport dětí a mládeže 

a pro neorganizovaný sport pro 

všechny, 

 v rámci možností rozpočtu města 

subvencovat také provoz a údržbu 

sportovních zařízení v majetku 

sportovních spolků,   

 při podpoře města rozlišovat 

investiční a provozní výdaje, 

 vytvořit podmínky pro 

neorganizovaný sport a pohybové 

a rekreační aktivity určené širokým 

vrstvám občanů, 

 zajistit prokazatelnost a průkaznost 

veřejné podpory sportu 

a tělovýchově v rámci rozpočtu 

města, 

 umožnit rozvoj komerčních 

sportovních a tělovýchovných 

aktivit.  

 

   

 

3.2. STANOVENÍ OBSAHU KONCEPCE SPORTU  

Koncepce rozvoje sportu určuje 

zejména: 

 strategické cíle (oblasti podpory), 

kterých má být rozvojem 

tělovýchovy a sportu na území města 

dosaženo,  

 priority města při vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb 

svých občanů v oblasti tělovýchovy a 

sportu podle stanovených 

strategických cílů, 

 opatření a nástroje, kterými má být 

stanovených cílů a priorit podpory 

dosaženo. 

 

 finanční zajištění podpory města.  

Finanční zajištění koncepce sportu 

obsahuje: 

 zdroj, ze kterého mají být jednotlivá 

opatření financována, 

 kritéria, indikátory, podle kterých má 

být podpora rozdělována, 

 předpokládanou výši finančních 

prostředků podpory na roky 2019 až 

2022. 

Návrhovou část Koncepce sportu (plán 

rozvoje sportu na území města Rožnova 

pod Radhoštěm) obsahuje příloha č. 3. 
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ZÁVĚR   

Překládaná koncepce sportu 

obsahuje všechny potřebné náležitosti 

stanovené Zákonem o sportu tak, aby 

město splnilo svou povinnost uloženou 

Zákonem o sportu do 30. 6. 2018, 

a to zpracovat v samostatné působnosti pro 

své území plán rozvoje sportu a zajistit  

jeho provádění a zároveň město, sportovní 

spolky, další spolky, neziskové organizace 

mohly čerpat bez problému dotace ze 

státního rozpočtu a z prostředků EU na 

podporu sportu, pohybových a rekreačních 

aktivit.  

V rámci projektu Modernizace 

a zefektivnění výkonu veřejné správy ve 

městě Rožnov pod Radhoštěm II, který 

bude probíhat od roku 2019, je pak 

počítáno s rozsáhlou novelou této 

koncepce sportu, která bude obsahovat 

potřebné podrobné SWOT analýzy 

a podrobnější rozpracování cílů, priorit 

a opatření. 
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Příloha č. 1   Základní přehled o sportovních a pohybových aktivitách provozovaných na území města 

Druh sportovní, pohybové aktivity Aktivita probíhá ve sportovním zařízení

Sál SVČ (Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., p.o.)

FittSport Rožnov - aerobní sál (Pavel Zeť)

Sport centrum LIFT & FIT - aerobní sál

Aikido Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Atletika Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Tělocvična ZŠ 5. května, Rožnov p. R., p.o.

Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Zimní stadion Bučiska (KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.)

Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Venkovní hřiště SŠIEŘ

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Biatlon dle disciplín

City Club Rožnov - bowlingová dráha (Pavel Zeť)

Kuželna při Restauraci Kuželna (Restaurace Kuželna, s.r.o.)

Bruslení (mimo hokej) Zimní stadion Bučiska (KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.)

Cyklostezka Bečva (Město Rožnov pod Radhoštěm)

Cyklistické trasy, stezky na území města

Hala SŠIEŘ

Tělocvičny základních a středních škol

Fotbalový areál (ul. Pod Strání) (Fotbalový klub FC Rožnov)

Areál  letního koupaliště - vodní fotbal (KRYTÝ BAZÉN Rožnov spol. s r.o.)

Golf Golfové hřiště (Valašský golfový klub spol. s r.o.)

Gymnastika moderní Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Tělocvična TJ Rožnov pod Radhoštěm ("Sokolovna")

Tělocvična ZŠ 5. května 1700, Rožnov p. R., p. o.

Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Tělocvična ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R, p. o.

Venkovní hřiště SŠIEŘ

Hala SŠIEŘ

Lezecká lanová dráha v GIBON PARKU (Kristek s.r.o.)

Horolezecká stěna na ZŠ 5. května 1700 Rožnov p. R., p. o. 

Jezdecký areál Hradisko (Rožnovský jezdecký areál s.r.o.)

Jezdecký areál Bučiska (Ranč Bučiska - Žíla Radek)

Judo Tělocvična TJ Rožnov pod Radhoštěm ("Sokolovna")

Karate - kobudo Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Cyklostezka Bečva (Město Rožnov pod Radhoštěm)

Trasy, stezky na území města

Lanové dráhy GIBON PARK (Kristek s.r.o.)

Lední hokej Zimní stadion Bučiska (KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.)

Golfové hřiště (Valašský golfový klub spol. s r.o.)

Aerobic

Koloběžky

Gymnastika sportovní

Bowling

Basketbal

Florbal

Házená

Jezdectví

Cyklistika

Badminton

Fotbal

Lyžování klasické (běhy, skoky)

Horolezectví



Cyklostezka Bečva (Město Rožnov pod Radhoštěm)

Skoky - lyžařský areál na Bučiskách (TJ Rožnov p. R.)

GIBON PARK (Kristek s.r.o.)

Minigolf Hotelu Relax, a.s.

Areál Camp Sportu Rožnov p. R. (TJ Rožnov p. R.)

Moderní pětiboj dle disciplín

Nohejbal Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Paintball Paintballové hřiště - RPR Paintball 

Areál krytého bazénu - KRYTÝ BAZÉN Rožnov spol. s r.o.

Areál letního koupaliště- KRYTÝ BAZÉN Rožnov spol. s r.o.

Bazén v areálu Camping Rožnov

Bazén ve Wellness & spa hotel Horal (BONISPOL, s.r.o.)

Bazén v hotelu Relax

Sport centrum LIFT & FIT

Posilovna v Hotelu Relax, a.s.

Sportovní centrum při Hotelu Stadion (TJ Rožnov p. R.)

Sportovní komplex Body centrum Rožnov

Posilovna v Hotelu Eroplán, a.s.

Multifunční gym Box-fit-gym (Erik Bártek)

Posilovna ve FittSportu Rožnov (Pavel Zeť)

Rekreační cvičení - sport pro všechny Sportovní zařízení na území města

FittSport Rožnov (Pavel Zeť)

Tenisové kurty v Synot TIP HALL (Ing. Josef Kramoliš)

Skateboard Skatepark na Bučiskách (KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.)

Softball, baseball ZŠ 5. května 1700, Rožnov p. R., p. o. 

Spinning, schwinn Areál Fittsport Rožnov

Hala v areálu Campingu Rožnov

ZŠ 5. května 1700, Rožnov p. R., p. o. 

Tělocvična TJ Rožnov pod Radhoštěm ("Sokolovna")

Střelnice pro biatlon v lyžařském areálu na Bučiskách (TJ Rožnov p. R.)

Střelnice na Dolních Pasekách (Putýrky) - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Rožnov

Tenisový kurt u Hotelu Relax, a.s.

Tenisový areál u ZŠ Videčská (Tennis Training Camp, o.s.)

Tenisové kurty u fotbalového stadionu (Rožnovský tenisový klub, z.s.)

Tenisový kurt u zimního stadionu (IZOLTING MORAVIA s.r.o.)

Sportovní hala u hotelu Energetik (Forman Adamec a.s.)

Tenisové kurty v Synot TIP HALL (Ing. Josef Kramoliš)

Venkovní hřiště u SŠIEŘ

Tenisový areál v městském parku (Tenisový klub Rožnov pod Radhoštěm)

Trampolíny ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R., p. o.

Turistika - pěší Turistické trasy, naučné stezky na území města

Atletické hřiště Dany Zátopkové (Město Rožnov p. R.)

Tělocvičny základních a středních škol v Rožnově p. R.

Minigolf

Plavání

Ricochet, squash

Tenis

Posilovna, kulturistika

Volejbal

Střelba

Lyžování klasické (běhy, skoky)

Stolní tenis



Příloha č. 2

Sportoviště Vybavenost , charakteristika Provozované sportovní aktivity Vlastník, provozovatel

Plavecký bazén 25 x 12,5 m, hloubka 1,2 - 1,6 m

Dětský bazén 9 x 8 m, hloubka 0,4 - 0,8 m

Zimní stadion Zastřešený zimní stadion
hokej, bruslení veřejnosti, bruslení MŠ a ZŠ, krasobruslení, 

badminton
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

Veřejné venkovní (workoutové) hřiště Bučiska Workoutové hřiště o rozloze 96 m2 workout, sport pro všechny KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

Veřejné venkovní (workoutové) na ulici Kulturní Malé workoutové hřiště workout, sport pro všechny Město Rožnov pod Radhoštěm

Letní koupaliště

Rekreační bazén s atrakcemi, nerezový; 25metrový bazén nejen 

pro plavce, kachličkovaný; 50metrový bazén, betonový s modrým 

nátěrem; brouzdaliště pro malé děti do 6-ti let se skluzavkou, 

dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal, hřiště pro vodní kopanou, 

ruské kuželky

plavání pro veřejnost, plážový volejbal, vodní kopaná, ruské 

kuželky
KRYTÝ BAZÉN Rožnov spol. s.r.o.

Cyklostezka Bečva Cyklostezka jízda na kole, jízda na in-line bruslích, běžecké lyžování Město Rožnov pod Radhoštěm

Skatepark

Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, In-line bruslích a 

Freestyle BMX kolech, je tvořen soustavou van a překážek o 1000 

m2

jízda na skateboardu, in-line bruslích, BMX kolech KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.

Víceúčelové sportoviště Letenská

Hřiště 1 (basketbal, volejbal, nohejbal, badminton), Hřiště 2 

(házená, malá kopaná, tenis, volejbal), Hřiště 3 (házená, malá 

kopaná, tenis, badminton, volejbal); ovál pro jízdu na in-line 

bruslích 247,8 m, běžecký ovál 255,1 m (4 dráhy)

školní TV, míčové hry, atletika, in-line brusle Město Rožnov pod Radhoštěm

Tělocvična při ZŠ Videčská Tělocvična o rozměrech 260 m2 školní TV
Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková 

organizace

Víceúčelové školní hřiště při ZŠ Videčská

Víceúčelové školní hřiště o rozměrech 464 m2 s asfaltovým 

povrchem a mantinely, kolem hřiště vede provizorní atletická 

dráha

školní TV, míčové hry, atletika
Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková 

organizace

Velká tělocvična 24,2  x 11,4 m školní TV, míčové hry, badminton

Malá tělocvična 19,5 x 11,4 m s horolezeckou stěnou školní TV, gymnastické aktivity, horolezectví

Venkovní sportovní areál při ZŠ 5. května 

Travnaté hřiště 73 x 38 m, asfaltové hřiště 54 x 12,6 m, oválná 

asfaltová atletická dráha délka 250 m, doskotiště pro skok daleký, 

vrhačský kruh, sektor pro skok vysoký

školní TV, fotbal, basketbal, atletika Základní škola 5. května 1700

Tělocvična při ZŠ Pod Skalkou Tělocvična (velká) - 26,4 x 14,4 m školní TV, míčové hry
Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková 

organizace

Tělocvična při ZŠ Záhumení Tělocvična (malá) - 10 x 16 m školní TV, sport pro všechny
Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková 

organizace

Tělocvična při ZŠ Koryčanské Paseky Tělocvična (malá) - 11,4 x 6,2 m školní TV, sport pro všechny
Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková 

organizace

Sportovní hala při SŠIEŘ
Hala o roměrech 42 x 24 m s tribunou o kapacitě 200 osob, 2 

posilovny
školní TV, míčové hry

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov 

pod Radhoštěm

Venkovní hřiště při SŠIEŘ Hřiště - 2 části o rozměrech 22,5 x 41,5 m a 15 x 26 m školní TV, míčové hry
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov 

pod Radhoštěm

Tělocvična při Střední škole zemědělské a přírodovědné
Tělocvična o rozměrech 576 m2, sportovní místnost v domově 

mládeže o ploše 132 m2 (fitcentrum)
školní TV, míčové hry, gymnastika

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm

Venkovní sportovní areál při Střední škole zemědělské a 

přírodovědné

200metrový antukový běžecký ovál, 100metrový úsek pro sprinty, 

doskočiště pro skok daleký, sektor pro vrh koulí, gymnastický 

koutek, betonový stůl na stolní tenis, část určená pro míčové hry - 

2 travnatá hřiště a asfaltové hřiště

školní TV, atletika, gymnastika, stolní tenis, míčové hry
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 

Radhoštěm

Tělocvičny při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm
Tělocvična o rozměrech 23,4 x 11,4 m, gymnastický sál o 

rozměrech 14,0 x 6,8 m
školní TV, míčové hry, gymnastika Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Venkovní hřiště při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm Venkovní hřiště o rozměrech 28 x 26 m školní TV, míčové hry, atletika Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Přehled materiálně technické základny sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm
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Krytý bazén KRYTÝ BAZÉN Rožnov spol. s.r.o.plavecké sporty, aqabely, plavání pro veřejnost
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Sportoviště Vybavenost , charakteristika Provozované sportovní aktivity Vlastník, provozovatel

Přehled materiálně technické základny sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm

Lyžařský areál klasického lyžování na Bučiskách
Objekt s klubovnou a saunou, 4 skokanské můstky s umělou 

hmotou (K70, K40, K15, K7), střelnice
severská kombinace, skoky na lyžích, střelba TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek

Tělocvična TJ Rožnov pod Radhoštěm ("Sokolovna") Tělocvična o rozměrech 14 x 26 m gymnastika, sport pro všechny, míčové hry, stolní tenis TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek

Sportovní centrum při Hotelu Stadion Fitcentrum posilování TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek

Tenisový areál na ulici Videčská 3 antukové dvorce s umělým osvětlením tenis Tennis Training Camp, o.s.

Tenisový areál v městském parku 5 tenisových dvorců tenis Tenisový klub Rožnov pod Radhoštěm

Střelnice na Dolních Pasekách (Putýrky) Střelnice střelba ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Rožnov

Tenisové kurty u fotbalového stadionu 4 tenisové dvorce tenis Rožnovský tenisový klub, z.s.

Fotbalový areál (ul. Pod Strání) Fotbalové hřiště (umělý trávník o ploše 6.901 m
2
) fotbal Fotbalový klub FC Rožnov

Zábavní a sportovní centrum GIBON PARK

Lanové centrum, dětské lanové centrum, dětský park, tubing (obří 

skluzavka 50m), kop na bránu, aquazorb v nafukovacím bazénu, 

trampolinové pole, minigolf, trenažér býk, silové trenažéry

různé formy sportovního a pohybového vyžití s rozdílnou 

mírou adrenalinového zatížení
KRISTEK s.r.o.  (GIBON PARK) (Pod Strání 693)

Sportovní hala u hotelu Energetik Dva tenisové kurty tenis,badminton Forman Adamec a.s. (Rekreační 1037)

Sportoviště v rámci areálu Hotelu Relax
Fitcentrum, venkovní bazén, tenisový kurt, volejbalový kurt, 

minigolf, dětské hřiště, automatická kuželna, billiard

fitness, plávání veřejnosti, tenis, volejbal, minigolf, bowling, 

billiard
Hotel Relax, a.s. (Lesní 1689)

Sportovní areál při Camping Rožnov
Vyhřívaný bazén, hřiště na tenis, volejbal, minikopanou, 

badminton, stolní tenis

plavání veřejnosti, tenis, voljbal, minikopaná, badminton, 

stolní tenis
Camping Rožnov, spol. s r.o. (Radhošťská 940)

Sportovní komplex FittSport Rožnov Posilovna, kardio, lady posilovna, ricochet fitness Pavel Zeť  (Meziříčská 1710)

Relaxační centrum v Hotelu Eroplán Minifitness, trampolíny fitness, skoky na trampolínách Hotel Eroplán, a.s. (Ostravská 451)

Pole dance studio Studio je vybaveno 6 tyčemi o průměru 45 mm pole dance FIT CLUB JANA (OD Láz, Písečná 1794, 3. patro)

Sport centrum LIFT & FIT
Stroje a činky na cvičení, velký sál včetně vybavení na funkční 

trénink, kardio zóna
fitness Sport centrum LIFT & FIT (Kulturní 1790)

Kuželna při Restauraci Kuželna Kuželna se dvěma dráhami pro bowling bowling Restaurace Kuželna, s.r.o. (Ostravská 382)

Paintballové hřiště Outdoorové hřiště, speadové hřiště, supairballové hřiště paintball RPR Paintball (Jarní 2909)

Golfové hřiště
Devítijamkové hřiště o celkové délce 5100 m, Par 70 a cvičná 

louka, 2 tenisové kurty
golf, tenis, běžecké lyžování v zimním období Valašský golfový klub spol. s r.o. (Dolní Bečva 2)

Multifunkční gym (Box-fit-gym)

Na 120 m2 se zde nachází příslušenství k bojovým sportům jako je 

boxerská hruška, speedball, boxovací panák, na prostoru 6x6 

metrů je umístěné tatami (odměkčená podlaha), s možností 

využití boxerských rukavic, lap, bloků, a chráničů. Tatami oddělují 

čtyři druhy různých boxovacích pytlů od fitnes zóny. V prostoru se 

dále nachází workout hrazdy, dřepovací klec, bench-press lavice, 

polohovací lavice, sada jednoruček, plyometrická bedna, sada 

kettlebell's, ribstol, bradla, gym. kruhy, TRX, medicine ball, 

posilovací lano Battle Roap, balanční podložky (bosu).

individuální tréninky, kruhové tréninky, kondiční box, 

kondiční kickbox, elite cross, jóga, sebeobrana, Hiit, 

Insanity, Tabata, TRX a Cardio box

Erik Bártek (Box-fit-gym) (1. máje 2638/3)

Sportovní hala (Synot TIP HALL)
3 tenisové kurty, 1 squashový kurt, 4 badmintonové kurty, 2 

venkovní antukové dvorce
tenis, squash, badminton Ing. Josef Kramoliš (Pod Strání 2834)

Jezdecký areál Bučiska Jezdecký areál jezdecký sport, jízdy pro veřejnost Ranč Bučiska - Žíla Radek (Bučiska 1617)

Jezdecký areál Hradisko jezdecký areál jezdecký sport, jízdy pro veřejnost Rožnovský jezdecký areál s.r.o. (Hradisko 431)

Tenisový kurt u zimního stadionu Tenisový kurt tenis IZOLTING MORAVIA s.r.o. (Bučiska 621)

Sportovní komplex Body centrum Rožnov Sál pro posilování, aerobní sál fitness, ricochet Body centrum Rožnov (Pivovarská 30)
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2018 2019 2020 2021 2022

Příspěvek sportovním spolkům na úhradu pronájmu sportovních 

zařízení, které nezbytně potřebují k zabezpečení pravidelných 

sportovních aktivit dětí a mládeže, zejména pak na systémovou 

přípravu dětí a mládeže na výkonnostní soutěže, přebory, poháry a 

ostatní akce organizované jednotlivými sportovními svazy 

Programová podpora města - Program III Částečná 

úhrada pronájmu sportovních zařízení

počty hodin 

pronájmu
925 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000

Příspěvek školám zřizovaným městem na zajištění pravidelných 

sportovních aktivit dětí a mládeže organizovaných ve sportovních 

spolcích v tělocvičnách školy 

Příspěvek na provoz školám
počty hodin v 

tělocvičnách
180 000 185 000 190 000 200 000 210 000

Umožnění bezúplatného užívání krytého bazénu oddílu plavání TJ 

pro děti a mládež

Dotace na základě veřejnoprávní smlouvy města s 

Krytým bazénem Rožnov, spol. s.r.o.
počty hodin 150 000 155 000 160 000 165 000 170 000

Příspěvek sportovním klubům na pořízení sportovního materiálu, 

dresů a výstroje, sportovního vybavení, na dopravu na soutěže a 

sportovní akce, na stravování a ubytování mladých sportovců, na 

startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi a na 

mzdy/platy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr trenérů, cvičitelů, asistentů a k tomu vázající se odvody na 

sociální a zdravotní pojištění. 

Programová podpora města - Program IV Podpora 

pravidelného sportu a mládeže

členská základna 

dětí a mládeže
1 027 000 1 100 000 1 200 000 1 250 000 1 300 000

Příspěvek školám zřizovaným městem na pořízení sportovního 

materiálu, dresů a výstroje, sportovního vybavení, na dopravu na 

školské sportovní soutěže a sportovní akce, na stravování a 

ubytování mladých sportovců, na startovné a poplatky související se 

sportovními soutěžemi. 

Příspěvek na provoz školám počet žáků 60 000 70 000 80 000 85 000 90 000

Umožnění bezúplatného užívání zimního stadionu dětmi MŠ a žáky 

ZŠ zřizovaných městem

Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Komerčními domy Rožnov, spol. s.r.o.
počty hodin

Rozšířená výuka tělesné výchovy Přímé vzdělávací výdaje na vzdělávání

Podpora školních sportovních klubů Příspěvek na provoz školám počty žáků ŠK 40 000 45 000 50 000 50 000 50 000

Podpora sportovních aktivit SVČ (pravidelná činnost) Příspěvek na provoz SVČ účastníci

Zvýhodněné vstupné na krytý bazén a venkovní koupaliště
Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Krytým bazénem Rožnov, spol. s.r.o.
počty seniorů 0 50 000 60 000 65 000 70 000

Podpora dlouhodobějších pravidelných pohybových aktivit 

organizovaných pro seniory

Programová podpora města - Program V Podpora 

organizačního zajištění zvyšování kvality života a 

aktivit seniorů

počty seniorů

Veřejné bruslení na zimním stadionu za nekomerční vstupné
Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Komerčními domy Rožnov, spol. s.r.o.
počty účastníků

Využití krytého bazénu a venkovního koupaliště za nekomerční 

vstupné

Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Krytým bazénem Rožnov, spol. s.r.o.
počty účastníků

Využití tělocvičen a sportovních venkovních areálů při školách v 

odpoledních hodinách
Příspěvek školám z rozpočtu města počty účastníků

v rámci prostředků dotačního programu V

Podpora sportování a pohybových aktivit 

seniorů

součást veřejnoprávní smlouvy

součást veřejnoprávní smlouvy

součást celkového příspěvku školám z rozpočtu města

Podpora pohybových a rekreačních aktivit 

občanů města

hrazeno v rámci celkového příspěvku SVČ z rozpočtu města

Plán rozvoje sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm
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Podpora sportovaní děti a mládeže ve 

sportovních spolcích

Finanční zajištění 

Zdroj (způsob) podpory
Prostředky z rozpočtu města

hrazeno ze státního rozpočtu

Podpora sportu ve školách a školských 

zařízeních 

Opatření k realizaciPriority podle oblastí

Strategický 

cíl (oblasti 

podpory)

Indikátor 

(kritérium)
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Plán rozvoje sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm
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Podpora sportovaní děti a mládeže ve 

sportovních spolcích

Finanční zajištění 

Zdroj (způsob) podpory
Prostředky z rozpočtu městaOpatření k realizaciPriority podle oblastí

Strategický 

cíl (oblasti 

podpory)

Indikátor 

(kritérium)

Podpora budování dalších areálů pro volnočasové pohybové aktivity 

občanů města (dětská hřiště, workoutová hřiště, venkovní 

posilovny, parkúry apod.), zabudovat je do projektů revitalizace 

sídlišť

Rozpočet města - správa majetku počty účastníků

Podpora sportovních a volnočasových aktivit

Podpora činnosti právnických a fyzických osob, které samy provádějí 

(realizují) nebo organizují a zajišťují jednorázové aktivity a akce v 

oblasti sportu a volnočasových aktivit, které napomáhají rozvoji a 

uspokojování potřeb občanů města (zejména dětí a mládeže)

 Programová podpora města - Program I Podpora 

zabezpečení jednorázových akcí a aktivit
počty účastníků 390 000 400 000 410 000 420 000 430 000

MTZS v majetku města

Zajištění provozu a údržby sportovního areálu na Letenské ulici, 

cyklostezky Bečvy, workoutového hřiště na ulici Kulturní, úprava 

běžeckých stop na cyklostezce v zimním období

Rozpočet města - správa majetku uživatelé

Zajištění celkového provozu a údržby krytého bazénu a venkovního 

koupaliště

Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Krytým bazénem Rožnov, spol. s.r.o.
počty návštěvníků 6 300 000 6 350 000 6 400 000 6 450 000 6 500 000

Zajištění provozu a údržby zimního stadionu, skateparku a 

workoutového hřiště na Bučiskách

Dotace na základě veřejno právní smlouvy města s 

Komerčními domy Rožnov, spol. s.r.o.
počty návštěvníků 4 115 000 4 200 000 4 250 000 4 300 000 4 350 000

MTZS v majetku sportovních spolků

Příspěvek města na provozní náklady spolků, které jim vznikají v 

souvislosti s provozováním sportovních zařízení v jejich vlastnictví 

(TJ Rožnov, FC Rožnov, Golfový klub - běžecké stopy)

Programová podpora města - Program II Částečná 

úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví 

jsou sportovní zařízení

velikost 

sportovních 

zařízení 

2 535 000 2 550 000 2 600 000 2 650 000 2 700 000

Tělocvičny a venkovní sportovní areály 

svěřené školám městem do užívání

Příspěvek na provoz a údržbu těchto zařízení, které mimo žáků škol 

využívají sportovní spolky a veřejnost
Příspěvek na provoz školám

rozsah sportovních 

zařízení

Vybudování víceúčelové městské sportovní haly
dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR, 

spoluúčast hrazená z rozpočtu města

počet sportovců a 

návštěvníků

Vybudování centra pro gymnastické a úpolové sporty
dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR, 

spoluúčast hrazená z rozpočtu města

počet sportovců a 

návštěvníků
Vybudování areálů pro volnočasové pohybové aktivity občanů 

města (dětská hřiště, workoutová hřiště, venkovní posilovny, 

parkúry apod.), zabudovat je do projektů revitalizace sídlišť

rozpočet města, dotace  Evropských fondů (IROP), 

MŠMT, MMR,
počet uživatelů

Vybudování cyklotras v návaznosti na cyklostezku Bečva a 

vybudování tras pro MTB trial, osvětlení cyklostezky a dovybavení 

mobiliářem

dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR, 

spoluúčast hrazená z rozpočtu města
počet uživatelů

Modernizace venkovního koupaliště - zajištění ohřevu vody, nových 

vodních a zábavných atrakcí

dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR, 

spoluúčast hrazená z rozpočtu města
počet uživatelů

Zvýšení využitelnosti zimního stadionu mimo sezonu pro aktivity 

sportovních spolků a pro pohybové aktivity občanů

Veřejno právní smlouva města s Komerčními domy 

Rožnov, spol. s.r.o.
počet uživatelů

Rekonstrukce a modernizace objektu "Sokolovna"
dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR,  

přispění TJ Rožnov na spoluúčast z rozpočtu města
počet sportovců 

Rekonstrukce a modernizace areálu "Kemp sport"
dotace z Evropských fondů (IROP), MŠMT, MMR,  

přispění TJ Rožnov na spoluúčast z rozpočtu města
počet uživatelů

dle rozsahu údržby v jednotlivých letech

Podpora pohybových a rekreačních aktivit 

občanů města

dle podmínek dotačních programů a možnosti rozpočtu 

města

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města
MTZS v majetku sportovních spolků

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města

stanoveny v rámci schváleného celkového provozního 

příspěvku školám schváleného zastupitelstvem města

dle podmínek dotačních programů a možnosti rozpočtu 

města

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města

MTZS v majetku města

MTZS v majetku obchodních společností 

založených městem

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města

dle podmínek dotačních programů a možností rozpočtu 

města
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města
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Podpora sportovaní děti a mládeže ve 

sportovních spolcích

Finanční zajištění 

Zdroj (způsob) podpory
Prostředky z rozpočtu městaOpatření k realizaciPriority podle oblastí

Strategický 

cíl (oblasti 

podpory)

Indikátor 

(kritérium)

Tělocvičny a venkovní sportovní areály 

svěřené školám zřizovaných městem

Rekonstrukce a modernizace tělocvičen a venkovních sportovních 

areálů svěřených školám zřizovaných městem k užívání (ZŠ Videčská, 

ZŠ 5. květen, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky)

rozpočet města, dotace  Evropských fondů (IROP), 

MŠMT, MMR)
počet uživatelů

Rožnovské olympiády dětí a mládeže
Zajištění organizace sportovních soutěží, logistické zabezpečení 

účastníků, společenský program

rozpočet města,  možné dotace z Evropských fondů a 

MŠMT
počet sportovců 350 000 380 000 400 000

Běh Rodným krajem Emila Zátopka

Spolupráce s TJ Rožnov s městem Kopřivnice a TKA Rožnov na 

organizačním zajištění běhu, logistickém zabezpečení a 

společenském programu, podpora SVČ při organizaci dětských běhů

rozpočet města, smlouva o spolupráci s TJ Rožnov počet sportovců 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000

Olympijský běh
Spolupráce s ČOV na organizačním zajištění běhu a logistickém 

zabezpečení, podpora SVČ při organizaci dětských běhů
rozpočet města, příspěvek SVČ počet sportovců 40 000 45 000 50 000 50 000 55 000

Závod všestrannosti mládeže 
Organizační zajištění závodu Městskou policií pro základní školy 

rožnovského regionu
rozpočet města počet účastníků

Koordinace činnosti subjektů aktivních v 

oblasti sportu na území města

Zřízení funkčního místa na MěÚ pro zajištění správy a koordinace 

sportu na území města
rozpočet města - osobní výdaje na zaměstnance počet pracovníků

Odborná a administrativní podpora 

sportovních spolků

Podpora sportovních spolků při získávání dotací z rozpočtu města a 

využívání čerpání prostředků ze zdrojů mimo rozpočet města 

(programy MŠMT, využití fondů EU, Fond dětí a mládeže ZK apod.)

odbor školství a sportu počet spolků x x x x x

Popularizace sportu Anketa "Sportovec roku" rozpočet města, příspěvek TKA počet sportovců 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Společenská propagace sportu
Mediální podpora (Spektrum, TV Beskyd, Jalovec), webové stránky 

města
odbor školství a sportu, TJ a sportovní spolky x x x x x x
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