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Úvod
Koncepce podpory sportu města Kopřivnice vychází ze Strategického plánu rozvoje města
Kopřivnice pro období 2007 – 2022 z října 2007.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, mají obce ve své samostatné působnosti
vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu
sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci,
udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost
občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních
zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Podpora sportu se odvíjí od potřeb města Kopřivnice a vychází z kulturně historických
tradic. Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve
městě Kopřivnici. Akce v oblasti sportu přispívají k dobrému jménu města Kopřivnice a
podílejí se na naplňování marketingové strategie.
Město Kopřivnice se spolupodílí na financování sportu a sportovních zařízení a vytváří tak
pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Rovněž
koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města a občanů, kontroluje efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů, spolupracuje se sportovními subjekty na jejich dalším
rozvoji.
Koncepcí se rozumí způsob pojetí, způsob výkladu, způsob chápání či hlavní záměr.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat
v závislosti na prioritách a potřebách města.

Základní pojmy - obecně

� Sport , všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody,
upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
� Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i
psychické kondice.
� Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních sportovních klubech (ŠSK), s pravidelnými
soutěžemi v rámci struktury základních a středních škol. Cílem není výkonnostní

2

motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke
sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu.
� Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou,
organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek.
Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí
sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty
a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování
výkonnosti).
� Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve
sportovních klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu
přesahují možnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy.
Činnost vrcholových sportovců je určitým společenským závazkem. Vrcholový sport
je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci propagační.
Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem reprezentace
České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován zpravidla v
obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové
soutěže ve fotbale, ledním hokeji).
� Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Právní subjekty, zpravidla občanská sdružení, založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajišťování a
provozování sportu a pohybových aktivit občanů. Jsou základními články sportovních
svazů a střešních sportovních organizací.
� Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
� Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení, nacházející se v daném územním celku.
� Sport handicapovaných
Sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Napomáhá
společenské integraci, rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry, výchově k
samostatnosti a soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci zdravotních omezení. Je
prováděn organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny,
výkonnostní i vrcholové. Je členěn podle druhu postižení do kategorií v souladu s
mezinárodními standardy. Na území ČR má vlastní organizační strukturu (kluby,
svazy, střešní organizace).
� Dobrovolník a dobrovolnictví
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník,
podílející se na zajištění činnosti sportovního klubu bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém
volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na
odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou
kvalifikaci.
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� Talentovaná mládež
Sportovně talentovaná mládež, které je věnována systematická soustavná péče a
státní finanční podpora. Výběr, výchovu a zabezpečení sportovní přípravy má v
odpovědnosti sportovní svaz. Péče je určena pro diferencovaný okruh sportů,
převážně olympijských.
� Sportovní střediska
Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně talentované mládeže
se státní podporou. Program nahradil projekt „Intenzifikace sportovních tříd“, který
byl finančně dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Cílem je podpora sportovní
přípravy talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let.
� Sportovní centra mládeže
Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže se státní
podporou. Je dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Tvoří efektivní článek péče
o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 �19 let).
Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity jsou součástí školních vzdělávacích programů na mateřských a
základních školách. Ve školách jsou v rámci povinné školní docházky tělesné výchově
věnovány dvě hodiny týdně, což je pro děti nedostačující. Proto školy organizují další
pohybové aktivity. V Kopřivnici působí na školách Školní sportovní kluby, další sportovní
aktivity jsou organizovány v rámci nepovinných a volitelných předmětů. Dvě základní školy
mají rozšířenou výuku sportu - sportovně orientované třídy na plavání, hokej, házenou a
bruslení – jsou součástí Sportovních středisek. Vzhledem k přibývajícím počtům tělesně
oslabených dětí, organizují školy hodiny zdravotní tělesné výchovy. MŠ a ZŠ na 1. stupni
organizují plaveckou výuku, některé školy i výuku sjezdového lyžování, na 2. stupni školy
organizují týdenní lyžařské kurzy.
POHYBOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLÁCH, STAV ROK 2012
počet pohybových kroužků
a zájmových útvarů nad rámec
povinných hodin TV

počet žáků zapojených v těchto
kroužcích
a zájmových útvarech

ZŠ Emila Zátopka

3

105

ZŠ dr. Milady Horákové

12

170

ZŠ Alšova

6

107

ZŠ 17. listopadu

6

70

ZŠ Lubina

4

70

3

36

34

558

ZŠ Mniší
Celkem

Dalším školským zařízením pro volný čas dětí v Kopřivnici je Dům dětí a mládeže. Při
Domě dětí a mládeže pracuje v současnosti přes 10 sportovně orientovaných kroužků.
Taneční formy pohybových aktivit zastřešuje Základní umělecká škola Z. Buriana.
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Neziskový sektor - Tělovýchovná a sportovní občanská sdružení, Správa sportovišt
Kopřivnice
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mají v Kopřivnici různou tradici. Na jejich organizaci
se podílí množství dobrovolníků, což výrazně snižuje náklady na sportovní vyžití občanů.
V současné době vyvíjí na území Kopřivnice v oblasti sportu a tělovýchovy činnost více než
27 občanských sdružení, z toho jeden klub má několik oddílů, které v průběhu času vznikají
a zanikají, jiné se osamostatňují. V klubech je organizováno cca 4 500 osob, z toho 2 300
do 21 let. Mnoho sportovních klubů není orientováno pouze na vlastní činnost, ale
organizuje řadu akcí určených veřejnosti.
Klub házené Kopřivnice
Hockey club Kopřivnice
FC Kopřivnice
FBC Vikings Kopřivnice
Sportovní klub Kopřivnice
BK Kopřivnice
Figure skating club Kopřivnice
Klub volejbalu Tatra Kopřivnice
Tenisový klub Kopřivnice
ASK Tatra Kopřivnice – Gymnastika
ASK Tatra Kopřivnice – karate
ASK Tatra Kopřivnice – stolní tenis
ASK Tatra Kopřivnice – šachy
ASK Tatra Kopřivnice – vzpírání
ASK Tatra Kopřivnice – ASPV
ASK Tatra Kopřivnice – cyklobike
ASK Tatra Kopřivnice – Capoiera
ASK Tatra Kopřivnice – horolezectví
ASK Tatra Kopřivnice – box
ASK Tatra Kopřivnice – pěší turistika
AVZO TSČ ČR
TJ Sokol Kopřivnice
FC Vlčovice – Mniší
Atletický klub Emila Zátopka
Klub malé kopané Kopřivnice
Ski klub Kopřivnice
Tenis – club Vlčovice
TJ Spartak Lubina
TJ Start Kopřivnice
Asociace zdravotně postižených
FUDOKEN KAI AIKIDO
Klub českých turistů
Sbor dobrovolných hasičů Kopřivnice
Sbor dobrovolných hasičů Lubina I.
Sbor dobrovolných hasičů Lubina II.
Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice
Jóga v denní životě
TATRA VETERAN CAR CLUB

Seznam klubů v roce 2012
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Převážná část majetku určeného pro sportovní činnost je v majetku města Kopřivnice. Na
rozdíl od mnoha jiných měst v naší republice, většina kopřivnických občanských sdružení
v současné době nespravuje tělovýchovná a sportovní zařízení. Tuto činnost zajišťuje
příspěvková organizace města Kopřivnice Správa sportovišť Kopřivnice. Ta také zajišťuje
zčásti sportování pro nejširší veřejnost: plavání veřejnosti, bruslení, lyžování, městskou ligu
ledního hokeje, pronajímá sportoviště klubům a veřejnosti. Výjimka je u Tenisového klubu
Kopřivnice, Tenisového clubu Vlčovice a TJ Start Kopřivnice, které mají sportoviště
v pronájmu od města. Klub házené je vlastníkem sportovního hřiště.
Návštěvnost areálů v roce 2011 – vstupy osob včetně diváků:
Zimní stadion
Krytý bazén
Letní stadion
Volejbalový areál
Koupaliště
Lyžařský areál
Hřiště Lubina
Hřiště Vlčovice

165 000
94 000
40 000
1 000
18 000
4 700
3 500
3 000

Průzkumem veřejného mínění v roce 2012 bylo ověřeno, že občané jsou nejvíce spokojeni
s krytým bazénem.
Nespokojeni jsou s koupalištěm, které zařadili i jako prioritu pro rekonstrukci společně se
zimním stadionem.
Občané nejvíce postrádají informace z oblasti sportu.

Soukromý sektor - podnikatelské aktivity ve sportu
Ve městě působí řada soukromých subjektů, které nabízejí široké veřejnosti, jak prostory ke
sportování, tak konkrétní organizované sportovní činnosti (fitness centra, bowling, squash,
badminton, šipky, posilovny ).
Například:
Vodní sporty RELAX, s. r. o.
Bubla city ranch
RODO
Bowling centrum
Q wellness - fitness
Powerplate studio
Fitness centrum STAR FIT
Birijus
a další.
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1. Sportovní infrastruktura města
1.1. Historie správy sportovního majetku v Kopřivnici až po současnost
Historie souvisí se vznikem a vývojem sportovních klubů. Důležitým mezníkem byl rok
1907, kdy vznikla dělnická tělovýchovná jednota, v roce 1914 vznikl jako samostatná
jednota Sokol.
• Do roku 1990 spravovala sportovní majetek (s výjimkou lyžařského a tenisového areálu,
které spravovala TJ Tatra) společnost Tatra, a. s.
• Koncem roku 1991 je sportovní majetek převeden na ASK Tatra Kopřivnice.
• Počátkem 90. let se také mění financování správy sportovního majetku. Na financování
se narůstajícím objemem finančních prostředků podílí také město. V roce 1991 přispívá
na správu sportovního majetku 300 tis. Kč, v roce 1995 již 1 800 tis. Kč. Příspěvek
města byl jediným finančním zdrojem ASK na správu větší části sportovního majetku.
Přitom náklady jen na správu Zimního stadiónu činily 2 200 tis. Kč. Nepříznivá finanční
situace byla hlavním důvodem převodu majetku na město Kopřivnici.
• K 1.9.1995 Město Kopřivnice zřizuje příspěvkovou organizaci Správu sportovišť
Kopřivnice (dále jen SpSK).
• Většina majetku byla předána k hospodaření SpSK a školám. Ostatní sportoviště jsou
užívána sportovními kluby na základě nájemní smlouvy.

1.2. Současný stav
Město Kopřivnice je vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel nadstandardně vybaveno
zařízením, určeným ke sportování.
Řada nemovitosti by potřebovala nezbytné opravy. Město Kopřivnice v současnosti na tyto
opravy nemá finanční prostředky, proto jsou sportoviště opravována postupně a v menším
rozsahu než by bylo potřeba.
V posledních letech byla dokončena rekonstrukce škvárového hřiště pod Červeným
kamenem, u ZŠ dr. M. Horákové bylo postaveno dětské hřiště a rekonstruováno školní
hřiště. V rámci projektu sídliště Sever byla provedena rekonstrukce dětského hřiště. Další
dětská hřiště byla rekonstruována u ZŠ Alšova a v místní části Vlčovice. U MŠ Ignáce
Šustaly bylo vybudováno dětské dopravní hřiště. Město se spolupodílelo na renovaci Areálu
zdraví, volnočasového a sportovního centra, kde vzniklo skautské centrum VANAIVAN.
V současné době se rekonstruují zahrady při MŠ.
Správa sportovišť předkládá každoročně orgánům města výroční zprávu o činnosti
organizace za uplynulý rok a plán činnosti na rok následující.
Stávající stav ve správě sportovního majetku města
nemovitost
Letní stadion
Skateboardový park
Volejbalový areál s tenisovým
kurtem
Zimní stadion
Krytý bazén
Koupaliště
Hřiště Vlčovice

spravující subjekt
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
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Hřiště Lubina
Dětská hřiště
Lyžařský areál + běžecké tratě
Kondiční cykloturistické trasy
Tělocvičny a hřiště škol
Tenisový areál Kopřivnice
Tenisové kurty Vlčovice
Minigolfové hřiště

Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
Správa sportovišť, p. o.
základní školy
Tenisový klub Kopřivnice
Tenisový club Vlčovice
TJ Start Kopřivnice

1.3. Formy provozování sportovního majetku ve městě
1.3.1. Školská zařízení
Součástí školských zařízení jsou tělocvičny, sportovní haly a venkovní hřiště. Tato
sportoviště spravují jednotlivé školy. Základní a mateřské školy jsou příspěvkové
organizace města, které mají majetek svěřený k hospodaření zřizovací listinou. Jen
Základní škola sv. Zdislavy je školskou právnickou osobou zřízenou Biskupstvím ostravskoopavským, která má městský majetek v nájmu.

1.3.2. Správa sportovišť Kopřivnice
Správa sportovišť Kopřivnice je příspěvkovou organizací města. Příspěvková organizace je
zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu.
Předmět hlavní činnosti je:
a) Zabezpečování účelného využívání svěřených sportovních zařízení, a to
zabezpečováním sportovních, kulturních, osvětových činností a zabezpečováním
propagačních, reklamních a prodejních akcí.
b) Provozování a udržování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici.
c) Zabezpečování oprav a údržby dětských hřišť v Kopřivnici.
d) Zabezpečování provozu technologických zařízení, včetně poskytování a prodeje
produktů těchto zařízení odběratelům.
e) Pronájem nebytových a bytových prostor a movitého majetku pro sportovní
a tělovýchovné činnosti.
Předmět doplňkové činnosti je:
a) Hostinská činnost
b) Reklamní činnost a marketing
c) Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
d) Opravy ostatních dopravních prostředků
e) Opravy pracovních strojů
f) Pronájem nebytových prostor
V současné době SpSK spravuje největší část sportovního majetku.

1.3.3. Nájemní smlouvy
Další sportoviště ve městě Kopřivnici jsou provozovány sportovními kluby na základě
nájemní smlouvy s městem. Jedná se o tenisový kurt ve Vlčovicích, tenisový areál
v Kopřivnici a minigolfové hřiště v areálu letního koupaliště.
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1.3.4. Soukromoprávní subjekty
Ve městě je řada sportovišť provozováno soukromoprávními subjekty. Jsou to např. fitness
centra, bowling, squash, badminton, šipky). Majetek mají ve svém vlastnictví nebo v nájmu.
Nájemní vztahy jsou uzavřeny většinou se soukromými vlastníky, ojediněle využívají
městský majetek.

2. Financování sportu
2.1. Financování sportu v České republice
Dle ,,Koncepce státní podpory sportu v České republice“ Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy se na financování sportu podílí stát, kraj, obec a loterijní činnost.
Dalšími nezastupitelnými složkami ve financování sportu jsou fyzické a právnické osoby,
nadace a vlastní finanční prostředky občanských sdružení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2009 zveřejnilo ,,Analýzu financování
sportu v České republice“ a došlo k závěru, že podpora sportu ze státního rozpočtu rok od
roku klesá. Ve srovnání se zeměmi EU se řadí Česká republika mezi státy s nejmenší
podporou sportu. Analýza poukazuje na skutečnost, že sport jako ekonomické odvětví
přináší do státního rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu prostřednictvím
dotací získává.
Graf výdajů státního rozpočtu včetně odvodů loterijních společností do oblasti sportu

K datu zpracování této koncepce dochází na úrovní státu ke změnám ve financování
sportu.
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2.2. Financování sportu ve městě Kopřivnici
Město Kopřivnice se podílí na provozování a údržbě sportovních zařízení formou příspěvku
Správě sportovišť Kopřivnice a základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi
města. Velké opravy a investiční akce realizují odbory městského úřadu.Sportoviště
v majetku města, která nespadají pod Správu sportovišť a jsou spravovány samostatnými
sdruženími na základě nájemní smlouvy, provádí běžnou údržbu nájemce zatímco opravy
od smlouvou určené částky provádí pronajímatel.
Výše příspěvku na provoz sportovních zařízení, která byla svěřena k hospodaření Správě
sportovišť Kopřivnice je uvedena v příloze č. 1.
Je zřejmé, že největší položkou z celkových výdajů jsou energie a mzdové náklady,
přičemž energie vzrostly za 10 let více než dvojnásobně. Tyto položky tvoří téměř 80%
všech výdajů a v roce 2011 překročily tuto hranici ( 80,7%). Přitom i ostatní náklady rostou
a zpřísňují se kritéria na bezpečnost a hygienu, ale příspěvek na ně neroste.
V rámci dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu město přispívá na
nájmy nebo energetické náklady spojené se sportovní činnosti mládeže do 21 let, na
tradiční akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici, na činnost, nově na trenérskou
činnost a na volnočasové aktivity příměstského charakteru dle rozhodnutí rady a
zastupitelstva města.
Mezi další položky rozpočtu města v oblasti sportu patří provozní výdaje na sport a
financování akce Běh rodným krajem Emila Zátopka.
Ve srovnání s některými jinými městy přibližně stejné velikosti je možné konstatovat, že
město Kopřivnice se podílí na financování sportu podobně jako většina z nich – dosahuje
průměru. Ve srovnání např. s partnerským městem města Kopřivnice v Polsku se podílí
Kopřivnice dvojnásobně.
S ohledem na růst energií neustále rostou náklady na provoz sportovišť, což má negativní
dopad na rozpočet města.
Podpora sportovních klubů ze strany města za posledních 10 let je uvedena níže v tabulce.
Částka se skládá z dotace na nájmy, na akce, na činnost a na extraligu házené. Od roku
2003 na akce dotace činila přibližně 200 až 300 tisíc a cca 500 000 Kč bylo vyčleněno na
samotnou činnost sportovních klubů. Rostly jen dotace na nájmy. Dotace na akce a na
činnost se od roku 2002 nezvýšily. Jen v roce 2012 byly poskytnuty mimořádné dotace na
činnost v celkové výši 2 350 tis. Kč.
Přehled čerpání dotací z rozpočtu města Kopřivnice ( v tis. Kč)
rok

ČERPÁNÍ CELKEM

2002

3 917,3

2003

5 248,0

2004

5 374,0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6 097,0
7 039,0
7 676,0
7 732,6
8 843,0
8 640,0
8 465,2
8 922,2
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3. SWOT analýza sportu v Kopřivnici
SWOT analýza je metoda, používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších
objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno
vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb ve
sportovní oblasti města.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

dlouhodobá tradice sportu ve městě

nevyhovující technický stav velké
části sportovišť
nízký objem investic do sportovišť
pouze realizovaná záchovná údržba
zastaralá koncepce podpory sportu

trvalá významná podpora
sportovních klubů ze strany města
kontrola města nad finančními toky
do údržby areálů
dostatečný počet sportovišť na
území města
trvalé dosahování kvalitních
výsledku v oblasti mládežnického
sportu
účast některých klubů v nejvyšších
soutěžích v ČR

absence podpory trenérů ze strany
města
stávající program podpory sportu
neodpovídá současným požadavkům
sportovních klubů
nízká podpora sportů ze strany
komerční sféry
nedostatečná výchova dětí a
mládeže ke sportu

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

dotační zdroje do oblasti sportu
(EU, státní, ČEZ apod.)
spolupráce ZŠ se sportovními kluby
potenciál ekonomických subjektů
podporovat sport ve městě
využití městského rozhlasu pro
medializaci sportovních akcí

klesající počet narozených dětí
klesající fyzická zdatnost mládeže
uzavření nevyhovujících
sportovních areálů
výrazný pokles státní podpory
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4. VIZE
Kopřivnice - město sportu
Město Kopřivnice bylo vždy spojováno se sportem, který by měl i nadále patřit k jeho
prioritám. Z toho důvodu se snaží, aby jeho obyvatelé měli co nejvíce možností k trávení
volného času pohybovými aktivitami na sportovištích vyhovujících současným trendům a
potřebám nejen sportovních klubů, ale i veřejnosti.
1.
2.
3.
4.

5.

Město Kopřivnice chce podporovat sportovní aktivity ve městě, včetně místních částí.
Chce občanům maximálně zpřístupnit sport ve všech formách.
Uznává svoji zodpovědnost v podpoře sportu formou finanční spoluúčasti.
Prioritní oblastí je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Snahou je mládež
orientovat na vhodné využití volného času a
tím předcházet negativním
společenským jevům.
Sport je nástrojem projektu Zdravého města, prevence kriminality, dále slouží jako
nástroj pro propagaci města, která přispívá k rozvoji cestovního ruchu a tím i
k rozvoji města.

5. PRIORITY A PRIORITNÍ OBLASTI
Hlavní prioritou města je
• vytvářet nabídku ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití
• finančně podporovat vybrané cílové skupiny a aktivity ( především sportovní
výchovu a vyžití dětí a mládeže)
• pečovat o majetek, který je v jeho vlastnictví, udržovat jej, zvelebovat a
efektivně využívat
1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
2. Výkonnostní sport
3. Prioritní a preferované sporty
4. Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
5. Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města (informovanost, sportovní
komise, spolupráce se sportovní veřejnosti, spolupráce se školama)
6. Sportovní infrastruktura

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

5.1.1 Priorita 1: Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně
handicapovaných
Opatření:

5.1.1.1 zpřístupnění stávajících a vybudování nových sportovišť
5.1.1.2 podpora propagace, činnosti a vedoucích (dobrovolníků, animátorů,
správců)
5.1.1.3 finanční podpora formou dotace cílových skupin

5.1.2. Priorita 2: Zvýšení kvality tělovýchovy na školách
Opatření:

5.1.2.1 vybudování nových a zvýšení využití stávajících volných sportovních
kapacit ve školských zařízeních, spolupráce se sportovními kluby
5.1.2.2 zvýšení zapojení dětí do pohybových aktivit
5.1.2.3 podpora akcí pořádaných ŠSK

5.2. Výkonnostní sport
Pojem: Je kontinuální sportovní činnost, která směřuje k dosahování co nejlepších výkonů
a výsledků. Má soutěžní charakter.
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, důležitý prvek
v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Smysluplné trávení volného času s předpokladem sportovního růstu, výchova
sportovní reprezentace města.

5.2.1 Priorita 1: Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeži
Opatření:

5.2.1.1 podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro
sportovní činnost
5.2.1.2 finanční podpora trenérské činnosti

5.2.2 Priorita 2: Zajištění zázemí pro výkonnostní sport
Opatření:

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

5.3. Prioritní a preferované sporty
Pojem: Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město
Kopřivnice. Důraz je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu.
Prioritní sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.
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Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), významný prostředek
účinné reklamy města Kopřivnice a důležitý motivační prvek pro sportování dětí a mládeže
(vzory, idoly).
Cíl podpory: Vytvořit vhodné technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a finanční
zázemí klubům. Umožnit široké veřejnosti bavit se sportem.

5.3.1 Priorita 1: Podpora sportovních klubů
Opatření:

5.3.1.1 podpora klubů formou dotace, která jim zajistí základní zázemí pro
sportovní činnost
5.3.1.2 finanční podpora trenérské činnosti

5.3.2 Priorita 2: Zajištění zázemí pro výkonnostní sport
Opatření:

5.3.2.1 správa a údržba sportovišť, splnění parametrů sportovišť pro sportovní
reprezentaci
5.3.2.2 rekonstrukce sportovních zařízení

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

5.4.1 Priorita 1: Podpora sportovních akcí
Opatření:

5.4.1.1 Pořádání sportovních akcí ze strany města
5.4.1.2 Podpora klubů pořádající sportovní akce
5.4.1.3 Oceňování sportovních výkonů a práce sportovních pracovníků

5.5 Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města
Pojem: Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti sportu, spolupráce města
a sportovní komise a zúčastněných subjektů, pomoc při získávání finančních zdrojů mimo
město, cílený marketing zaměřený na místní občany a na turisty
Zásadní význam: Účast veřejnosti na rozvoji sportu a na jeho využití, propagace města
Kopřivnice v oblasti cestovního ruchu, využití potenciálu sportovišť
Cíl podpory: Zvýšení využití sportovišť, spokojený občan
5.5.1 Priorita 1: Zvýšení informovanosti
Opatření: 5.5.1.1 Výroční správy o stavu sportu
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5.5.1.2 Využití městských médií a internetu
5.5.2 Priorita 2: Marketing zacílený na občana a na turistu
Opatření: 5.5.2.1 Průzkumy, setkávání, dotazníková šetření
5.5.2.2 Cílené nabídky, slevové akce, balíčky, rodinné akce a vstupenky
5.5.2.3 On-lin systém objednávání, čipové karty
5.5.3 Priorita 3: Rozšiřování nefinančních služeb
Opatření: 5.5.3.1 Rozšíření půjčoven sportovních nářadí
5.5.3.2 Zkvalitnění a rozšíření služeb jako úschoven kol, sportovního nářadí a
osobních věcí
5.5.3.3 Zainteresovanost sportovních klubů na nabídce kurzů pro veřejnost
5.5.3.4 Rozšiřování služeb občerstvení z oblasti zdravé výživy, výchova a osvěta

5. 6. Sportovní infrastruktura
Pojem: Sportoviště na území města Kopřivnice včetně veřejných hřišť. Tato sportoviště
jsou v různém technickém stavu, vesměs ale neodpovídají aktuálním nárokům sportovních
klubů a moderním trendům.
Zásadní význam: Sportoviště jsou využívána kluby, školami a veřejností k organizovaným i
neorganizovaným sportovním aktivitám. Míra využitelnosti sportovišť je daná jejich
kapacitou a technických stavem. Kapacita je relativně dostačující. Technický stav je ovšem
v řadě případů nevyhovující a v současné době je hlavním limitujícím faktorem využitelnosti
sportovišť.
Cíl podpory: Technicky, hygienicky a uživatelsky vyhovující sportoviště
5.6.1 Priorita 1: Movitý majetek
Opatření: 5.6.1.1 Postupná obnova a dovybavení
5.6.2 Priorita 2: Nemovitý majetek a stavby
Opatření: 5.6.2.1 Dostatečná údržba
5.6.2.2 Zefektivnění využitelnosti sportovišť, a to jak mapováním aktuálního
využívání sportovišť, tak postupnou rekonstrukcí sportovních zařízení
5.6.2.3 Postupná modernizace sportovišť na technicky, bezpečnostně a
uživatelsky vyhovující s prioritou dle průzkumů
5.6.2.4 Opatření k zabezpečení úspor energií a snížení nákladů k provozování
5.6.2.5 Usilování o využití dotačních zdrojů
5.6.3 Priorita 3: Spolupráce se soukromým sektorem
Opatření: 5.6.3.1 Optimalizace provozu a správy sportovišť ve spolupráci se soukromým
sektorem
5.6.3.2 Investiční spoluúčasti
Město Kopřivnice bude při realizaci koncepce prosazovat myšlenky sportovní etiky,
výchovy v duchu olympionismu a fair play na sportovišti i v hledišti.
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Příloha č. 1
Příspěvky pro Správu sportovišť Kopřivnice ze strany města Kopřivnice v tis. Kč
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plán

rok

příspěvek SpSK
(včetně investic)

příspěvek SpSK
(včetně investic)

objem mezd včetně
odvodů (sociální,
zdravotní)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3 420,0
4 431,8
4 521,2
5 425,0
6 500,0
7 000,0
9 446,0
9 803,0
10 080,0
10 330,0
12 899,0
13 750,0

4 277,8
4 871,8
6 156,2
5 820,0
7 341,6
7 756,9
12 608,0
10 069,0
10 778,4
11 697,1
13 706,2

5 542,6
5 840,9
5 807,0
6 226,4
6 619,0
7 672,1
8 981,6
9 846,9
10 386,9
10 364,9
10 673,1
10 843,3

skutečné výdaje na:

mzdy

odvody
(sociální,
zdravotní)

3 994,8
4 284,9
4 020,6
4 647,1
4 839,0
5 629,4
6 452,0
7 190,0
7 778,0
7 674,0

1 275,8
1 445,2
1 361,1
1 619,1
1 689,0
2 047,0
2 223,8
2 183,0
2 502,0
2 484,0

mzdy +
odvody
5 270,6
5 730,1
5 381,7
6 266,2
6 528,0
7 676,4
8 675,8
9 373,0
10 280,0
10 158,0
0,0
0,0

energie

5 795,0
6 141,6
6 217,9
6 798,6
7 192,2
7 887,4
9 061,0
10 422,0
9 094,0
9 595,0

příspěvek
Celkové
zřizovatele
výdaje SpSK
(bez investic)
4 225,8
4 776,8
5 321,2
5 828,0
7 241,6
7 692,4
10 608,4
10 009,0
10 676,3
11 597,1

2007 - mimo příspěvek - nákup sněžných děl 2 350 tis. Kč; sněžná rolba 2 550 tis. Kč; úprava technologie zasněžování 301 tis. Kč

13 805,8
14 707,1
14 791,3
16 100,2
16 777,0
19 286,4
21 691,5
24 137,3
24 548,0
24 411,0

PŘÍLOHA Č. 2
A. DOTAČNÍ PROGRAM - SPORT
NÁZEV PROGRAMU:

CÍL PROGRAMU:

POPIS PROGRAMU (TÉMATA):

Program na podporu sportu
Cílem programu je podpora naplňování strategických a
koncepčních materiálů města, ……..Účelem programu je
poskytnutí dotace na nájem nebo energetické náklady spojené se
sportovní činnosti mládeže do 21 let. V rámci programu bude
rovněž podpořena činnost, tradiční akce, trenérská činnost a
volnočasové aktivity příměstského charakteru.
1. Dotace na nájmy
2. Dotace na činnost
3. Tradiční akce
4. Trenérská činnost
5. Podpora organizování volnočasových aktivit vykazující
nízké náklady pro děti a mládež v Kopřivnici v době
letních prázdnin
6. ….

KRITÉRIA HODNOCENÍ Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda
PROJEKTU: 21 a …
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PROGRAMU:
VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ:

Dle Zásad

LOKALIZACE PROJEKTU: Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.
PLATEBNÍ PODMÍNKY: V souladu s dotační smlouvou
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který:
1. vznikl příjemci v přímé souvislosti s činností
2. byl vynaložen v souladu s podmínkami schváleného a
vyhlášeného dotačního programu
UZNATELNÉ NÁKLADY:
3. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném
smluvním vztahem a vyhovuje zásadám účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti
Dle Zásad

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI Dle Zásad
ŽÁDOSTI:
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI: Dle Zásad
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ:
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ:
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Poskytování dotací se řídí Zásadami schválenými zastupitelstvem města
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B. DOTAČNÍ PROGRAM - MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS
NÁZEV PROGRAMU: Program na podporu sportu

CÍL PROGRAMU:

POPIS PROGRAMU (TÉMATA):

Cílem programu je podpora naplňování strategických a
koncepčních materiálů města, ……..Účelem programu je
poskytnutí dotace na nájem nebo energetické náklady spojené se
sportovní činnosti mládeže do 21 let. V rámci programu bude
rovněž podpořena činnost, tradiční akce, trenérská činnost a
volnočasové aktivity příměstského charakteru.
Dotace na nájmy
Dotace na činnost
Tradiční akce
Podpora organizování volnočasových aktivit vykazující
nízké náklady pro děti a mládež v Kopřivnici v době letních
prázdnin
….

KRITÉRIA HODNOCENÍ Soulad projektu s principy Projektu Zdravé město a místní Agenda
PROJEKTU: 21 a …
SPECIFICKÉ PODMÍNKY
PROGRAMU:
VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ:

Dle Zásad

LOKALIZACE PROJEKTU: Územní obvod města Kopřivnice a místních částí.
PLATEBNÍ PODMÍNKY: V souladu s dotační smlouvou
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který:
4. vznikl příjemci v přímé souvislosti s činností
5. byl vynaložen v souladu s podmínkami schváleného a
vyhlášeného dotačního programu
UZNATELNÉ NÁKLADY:
6. byl uhrazen v období uznatelnosti nákladu stanoveném
smluvním vztahem a vyhovuje zásadám účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti
Dle Zásad

NEUZNATELNÉ NÁKLADY:

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI Dle Zásad
ŽÁDOSTI:
POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI: Dle Zásad
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ:
TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ:
KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Poskytování dotací se řídí Zásadami schválenými zastupitelstvem města
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Příloha č.3
Zásady rozdělování dotací v dotačním programu sport – návrh pro jednání rady
města a zastupitelstva města
Dotace na nájmy:
Návrh dotace se vypracuje ve spolupráci se správcem a provozovatelem sportoviště podle
nákladů provozování. Probíhá ve spolupráci se sportovní komisí.
Dotace na činnost
Celkový rozpočet na činnost se vydělí celkovým koeficientem všech klubů. Výsledek se
vynásobí koeficientem klubu.

Pi =

CS
n

∑ NA ⋅ PČ
i =1

i

⋅ (NAi ⋅ PČi )

i

Pi - příspěvek pro daný klub, oddíl
CS - celková suma alokovaná na podporu
NAi - nákladovost daného sportu (součet
kritérií dle nákladů klubů, tradice sportu ve
městě, úroveň sportu ve městě apod.
PČi - počet členů daného klubu, oddílu
NAi. PČi – koeficient klubu
n - celkový počet klubů, oddílů
i - konkrétní klub, oddíl

Příklad možnosti použití kritéria dle úrovně sportu:
Extraliga
I. liga
II. liga celostátní
II. liga Morava, lIII. liga, divize
krajské soutěže družstev
okresní soutěže družstev
celostátní soutěže jednotlivců
celostátní soutěže jednotlivců (většina soutěžících členů)
krajské soutěže jednotlivců
okresní soutěže jednotlivců
další nebo žádné soutěže

800
600
400
300
200
100
300
500
250
150
10

Ve sportovních klubech jsou registrováni členové aktivně zapojení do sportovních
postupových soutěží a ostatní členové.
Koeficient klubu (NAi krát PČi) se vypočte zvlášť pro členy zapojených do soutěží a ostatní.
Příspěvek na činnost je dán součtem.
Tradiční akce
Probíhá ve spolupráci se sportovní komisí
Trenérská činnost
Probíhá ve spolupráci se sportovní komisí
Podpora organizování volnočasových aktivit vykazující nízké náklady pro děti a
mládež v Kopřivnici v době letních prázdnin
Ve spolupráci s pracovní skupinou pro poskytování dotací
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Příloha č. 4

III. Osnova výroční zprávy o stavu sportu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majetek, stav, údržba, rekonstrukce
Finance, provozní, dotační, investiční, podíl občanů
Personální zajištění, dobrovolnictví
Struktura a počty zapojených občanů
Vytíženost sportovních zařízení
Náklady na jednotku ( na provoz, na osobu,…)
Návrh opatření pro zlepšování
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Příloha č.5
Stav majetku svěřeného k hospodaření Správě sportovišť Kopřivnice a jeho využití k
2/2012

Zimní stadion :
Zimní stadion je největším a provozně nejnáročnějším sportovním areálem v Kopřivnici.
Areál je tvořen hlavní halou s tribunami pro lední hokej, tělocvičnou, gymnastickým sálem
s horolezeckou stěnou, vzpírárnou, fitnesscentrem, hernou šachu, kancelářemi a klubovnami
sportovních klubů, šatnami se sociálním zařízením.
Sportovní areál navštěvují zájemci o sport z řad občanů města a přilehlého regionu v rámci
bruslení veřejnosti a bruslení škol v dopoledních hodinách, individuálních objednávek ledové plochy,
pronájmu tělocvičen pro sportovní hry včetně vyhrazených hodin pro badminton veřejnosti, lezení
na horolezecké stěně. Dále jsou využívány klubovny jednak komerčně (výuka autoškoly) a rovněž pro
pořádání akcí sportovních klubů. V objektu funguje fitnesscentrum, které provozuje p. Miroslav
Uhlíř na základě nájemní smlouvy, bufet provozovaný p. Pavlem Kašíkem a brusírna provozovaná
panem Otakarem Kašpárkem. Areál je využíván zejména sportovními kluby HC Kopřivnice, FSC
Kopřivnice, ASK Tatra Kopřivnice, BK Kopřivnice, Sokol Kopřivnice, Klubem volejbalu a v zimních
měsících fotbalovým klubem FC Kopřivnice.
Významnými uživateli jsou rekreační sportovci a to zejména ve sportovních odvětvích lední hokej,
bruslení veřejnosti, badminton, futsal, volejbal, nohejbal. Městskou hokejovou ligu hraje 26 týmů
(490 amatérských hokejistů), sehráno bylo ve třech výkonnostních ligách 225 utkání. Bruslení
veřejnosti navštívilo 6 856 osob.
Celkem navštíví areál (počítáno počet vstupů za rok) 165 000 osob za rok.
Technický stav areálu odpovídá době ve které byl vybudován. Do areálu bylo investováno v minulých
letech zejména do modernizace strojovny chlazení, energeticky úsporných opatření, oprav střešní
konstrukce a sociálních zařízení. V roce 2011 byly provedeny opravy chlazení kompresorů
strojovny, opravy rolby (výměna bloku motoru) na úpravu ledové plochy, opravy čerpadel chladící
vody, stavební úpravy kanceláře (FSC Kopřivnice - kraso), výměna cirkulačního čerpadla topné
vody výměníkové stanice pro Zimní stadion a další drobné provozní opravy (šatny, sprchy, malby,
osvětlení haly atd.).
Prioritně je třeba řešit alespoň dokončení modernizace strojovny chlazení, opravu střechy
celého objektu včetně tělocvičen, modernizaci šaten a interiéru haly, výměnu časomíry
a pořídit stroj na úpravu ledové plochy (stávající rolba Destarol LX je z roku 1989).
V závěru roku byly zahájeny práce na projektu „Modernizace Zimního stadionu v Kopřivnici“. Tento
projekt
zahrnuje
výše
uvedené
prioritní
požadavky
na
opravy
a modernizaci areálu s cílem získání dotace z fondů EU v roce 2012.
Do projektu je zařazena oprava střešní konstrukce, modernizace šaten a sociálních zařízení,
modernizace interiéru haly včetně audiovizuální techniky a částečná rekonstrukce strojovny chlazení
spočívající ve výměně kompresorů a odpařovacího kondenzátoru.
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Krytý bazén :
Krytý bazén je nejmladším sportovním areálem. Návštěvníci mohou využívat služeb plavání
veřejnosti, parní lázeň, finskou saunu, aquaaerobic, masáže, nabídky služeb plavecké školy, kterou
zajišťuje společnost Vodní sporty RELAX s.r.o. Sportovní plavání organizuje Sportovní klub
Kopřivnice o.s. Areál navštívilo
94 000
osob na plavání veřejnosti
a v sauně. Dále je areál navštěvován členy sportovních klubů a školami. Počet vstupů těchto osob
byl v roce 2011 cca 60 000 krát. Správa sportovišť rovněž zajišťovala provoz Snack baru v rámci
doplňkové činnosti do 30.06.2011. Od září je občerstvení v areálu zajišťováno firmou Vodní sporty
RELAX s.r.o.

Zásadním provozním problémem roku 2011 bylo zjištění úniku vody z hlavní bazénové vany, který
představoval cca 4 – 6 m3 vody denně. Tento problém byl řešen ve spolupráci s Odborem majetku
města Kopřivnice. Místem úniku vody bylo zjištěno hlavní cirkulační potrubí přívodu upravené vody
do hlavní bazénové vany, které je uloženo ve dně bazénu. Bylo osloveno několik firem s žádostí o
řešení problému. Všechny firmy odmítly provést částečnou opravu výměny potrubí z důvodů
problematického zajištění záruky na izolaci bazénové vany.
Před sezónou bylo pracovníky Krytého bazénu opraveno potrubí dostupné z montážních prostor pod
krytým bazénem. Tímto opatřením byl celkový únik vody minimalizován a provoz mohl být zahájen
v září 2011. V následujícím období je naprosto nezbytné tuto vážnou závadu provozu odstranit.
V roce 2011 byly provedeny opravy rozvodů vody do sprch, výměny zkorodovaných zárubní dveří,
výměna dveří za plastové v provozu sauny a další drobné opravy. Novým nájemcem prostor
občerstvení byla provedena modernizace Snack baru.
V areálu přetrvávají problémy s malou kapacitou finské sauny, kdy se ve špičkách pohybuje čekací
doba na vstup okolo 60 až 90 minut. Bazén není rovněž vybaven již v této době běžnými relaxačními
prvky (vířivky, masážní trysky apod.), které nelze ovšem realizovat bez rozsáhlejších stavebních
úprav.
V roce 2011 vstoupila v platnost vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, kterou
Ministerstvo
zdravotnictví
stanovuje
dle
příslušných
ustanovení
zákona
č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví mimo jiné i hygienické limity ukazatelů jakosti vody
v umělých koupalištích a v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění,
vybavení
a
provoz
umělých
koupališť
a
saun,
požadavky
na
jakost
a vydatnost zdroje vody pro umělá koupaliště a sauny v rámci příslušných předpisů Evropské unie.
Na základě této vyhlášky byly zpracovány nové provozní řády pro provoz Krytého bazénu
a sauny. Tato vyhláška upravuje požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele
jakosti vod v umělých koupalištích. Pro Krytý bazén v Kopřivnici představuje nová vyhláška
nutnost snížení ukazatele vázaný chlór v bazénové vodě. K vyřešení tohoto problému bude nutno
přijmout technická opatření ve změně systému a dávkování úpravy vody. Nabízí se varianta
přechodu na úpravu z kapalného chlóru na plynný chlór nebo zajištění potřebných limitních
ukazatelů úpravou vody UV zářením. Nově je měřen ukazatel trichloramin v ovzduší bazénových
hal, měření budou v souladu s vyhláškou prováděna a podle zjištěných hodnot budou přijata
následná opatření.
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V závěru roku byla zpracována projektová fišé na modernizaci areálu Krytého bazénu, spočívající
v modernizaci stávajících prostor a přístavbě relaxační části areálu. Na projektu se dále bude
pracovat v roce 2012. Tento projekt by měl vyřešit technické problémy včetně zajištění jakosti vody,
nabídnout nové aktivity v areálu s cílem zvýšení atraktivity pro návštěvníky a zlepšení finančních
ukazatelů, tzn. snížení potřeby dotování tohoto objektu
zřizovatelem.
Nutnost realizace modernizace bazénu vyplývá z potřeby provedení oprav stávající hlavní bazénové
vany, kde dochází k úniku vody. Dále je nutné provést opravu podlahového vytápění v hlavní
bazénové hale, které je částečně nefunkční. Časté poruchy na rozvodech vody
a ústředního vytápění vyžadují rovněž provedení celkové opravy, stávající elektroinstalace již
nevyhovují současným platným normám pro provoz těchto zařízení ve zvlášť nebezpečném vlhkém
nebo mokrém prostředí, dále je nutno provést opatření v systému úpravy vody tak, aby byly zajištěny
potřebné ukazatele jakosti vody.
V souvislosti s nutností provedení těchto oprav navrhujeme provést přístavbu wellness relaxační
části, stávající plavecký bazén by zůstal zachován, dětský bazén by byl rekonstruován a doplněn o
atrakce pro děti. Saunový provoz by byl doplněn o další typy lázní. V realizované přístavbě by měl
být umístěn relaxační bazén s různými typy vodních atrakcí, tobogán s vlastním dojezdovým
bazénem,
prostory
pro
plavání
kojenců,
občerstvení
v suché
i mokré zóně s terasou se vstupem z bazénové haly a nové šatny pro veřejnost.

Letní stadion :
Letní stadion je nejstarším sportovní areálem, byl otevřen v roce 1956. Vybudován byl jako
víceúčelové sportoviště pro fotbal, lehkou atletiku a plochou dráhu. Areál je v současné době
využíván soustavně pouze fotbalovým klubem. Školami je areál využíván nepravidelně a to v rozsahu
cca 50 vyučovacích hodin tělesné výchovy za rok. Dále je areál využíván sportovními kluby v rámci
sportovní přípravy. Závod ani trénink ploché dráhy se v roce 2011 neuskutečnil. Návštěvnost areálu
je cca 40 000 osob za rok.
Technický stav sportovních ploch hlavního stadionu je velmi špatný, fotbalová plocha má nefunkční
odvodnění, zastaralé zavlažování a samotný travní porost vykazuje velké procento plevelných trav
(GO měla být provedena v roce 1989), atletický ovál ani atletické sektory nebyly nikdy dobudovány
a stále je využívána pouze podkladní škvárová plocha. Plochodrážní ovál je v havarijním stavu
(bariéry, povrch, bezpečnostní zóny atd.).
Stav
zázemí v tribuně již vyžaduje modernizaci. Původní rozvody elektroinstalací, vody
a topení včetně odpadů v tribuně jsou již ve velmi špatném stavu, poruchové a vyžadují zvýšené
náklady na opravu.
Stav střešní krytiny tribuny je špatný (uvolňování oplechování, zatékání atd.). V roce 2011 byly
provedeny pouze částečné opravy zabraňující zranění osob pohybujících se v areálu.
V havarijním stavu jsou sociální zařízení (pod koupalištěm), které bude nutno odstranit.
Ostatní práce při údržbě a provozu areálu se soustředily na zajištění využitelnosti sportovních ploch,
opravu techniky pro údržbu areálu, opravy vybavení tribuny (šatny, opravy topení
a osvětlení, malování šaten, zabezpečení tribuny proti vloupání atd.).
Součástí areálu je tréninkové fotbalové hřiště. V roce 2010 bylo započato s realizací výstavby
přírodní travnaté plochy. Provoz hřiště byl zahájen po dokončení výstavby oplocení, sedadel pro
diváky, opravy osvětlení a terénních úprav v okolí hřiště v srpnu 2011 exhibičním utkáním mezi
družstvem Klubu fotbalových internacionálů České republiky a družstvem místního FC
Kopřivnice.
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Dokončením výstavby hřiště byly vytvořeny velmi dobré podmínky pro sportovní přípravu družstev
místního fotbalového klubu, plochu lze využívat rovněž k organizaci sportovních soustředění
fotbalových klubů.

Skateboardový areál v areálu letního stadionu:
Skateboardový areál je veřejně přístupné sportoviště, je využíván pro jízdu na skateboardech,
kolečkových bruslích a freestylových kolech. Devadesáti procenty návštěvníků areálu není
dodržován návštěvní řád. V areálu dochází rovněž k soustavnému poškozování a ničení vybavení
areálu, konzumaci alkoholu a jiných látek. Pro další období bude nutné zajistit zvýšený dohled.
V současných podmínkách není v možnostech provozovatele zajistit trvalý dohled nad provozem
areálu.
V roce 2011 se v areálu uskutečnila poprvé sportovní akce - veřejný závod ve skateboardu,
která se setkala s kladným ohlasem u mládeže.
Návštěvnost areálu je minimální a pohybuje se v rozmezí 0 – 15 osob za den.

Volejbalový areál :
Volejbalový areál nabízí k využití 3 volejbalové a jeden tenisový antukový kurt. Součástí areálu je
sociální budova se šatnami a sociálním zařízením. V roce 2011 opustil prostory v budově Junák po
přestěhování do nového objektu. Uvolněná část objektu je momentálně nevyužitá a vzhledem k jejímu
technickému stavu navrhujeme tuto část objektu k demolici.
Areál je v letních měsících využíván Klubem volejbalu a rekreačními sportovci k volejbalu
a nohejbalu. Zájem je rovněž o využití budovy volejbalu k pořádání sportovně – společenských akcí.
Největší zájem je v areálu o využití tenisového kurtu. V roce 2011 byla provedena kompletní
rekonstrukce oplocení tenisového kurtu.
Návštěvnost areálu je 1900 osob za rok.

Letní koupaliště :
Letní koupaliště je vybaveno dvěma bazény o rozměrech 50 x 20 m, dětským kruhovým bazénem,
tobogánem a sociální budovou. Součástí areálu jsou poměrně rozsáhlé plochy pro slunění. Areál je
navštěvován občany města a přilehlého regionu a v menší míře turisty.
Velkým pozitivem areálu je přírodní prostředí, ve kterém je umístěn a dostatečná vodní plocha
bazénů, která umožňuje kvalitní pobyt u vody i při zvýšené návštěvnosti. Nevýhodou areálu je
zastaralost vybavení (bazény, sociální zázemí, okolí bazénů) a malá nebo žádná vybavenost
relaxačními prvky v bazénech. V souvislosti s provozem koupaliště bude nutno přijmout opatření
obdobná jako u Krytého bazénu tak, abychom vyhověli požadavkům na jakost vody v koupališti dle
nově platné vyhlášky. Celý areál nezbytně vyžaduje modernizaci.
Rozvody bazénové vody a úpravna jsou ve velmi špatném stavu a nelze vyloučit havárií , která by
mohla být příčinou uzavření areálu pro veřejnost.
Správa sportovišť v uplynulém roce provedla nátěry bazénových van, opravu sociálních zařízení,
odstranění revizních závad z kontroly tobogánu, opravy oplocení, lehátek, hřiště na beach volejbal a
další menší opravy.
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Návštěvnost areálu je ovlivněna kromě výše uvedených skutečností zejména, klimatickými
podmínkami. V roce 2011 navštívilo areál 17 639 návštěvníků. Statistiku návštěvnosti uvádíme
v tabulce.

Návštěvnost Koupaliště - letní sezóna 2011
měsíc

počet provozních dnů

návštěvnost
Počet osob

tržba
Kč

květen
červen
červenec
srpen
září

1
11
11
20
5

42
543
5311
10910
833

690
10655
144710
279582
21740

celkem

48

17639

457377

Lyžařský areál Červený kámen :
Lyžařský areál je příměstským lyžařským střediskem. Je vybaven základním vybavením pro lyžování
v nízkých nadmořských výškách, tzn. zasněžovacím systémem, sněžnými děly, rolbou na úpravu
sněhu.
V roce 2011 bylo středisko v provozu od 01.01.2011 do 12.03.2011, z důvodu vysokých teplot nebyl
v měsíci prosinci provoz zahájen. Areál byl v roce 2011 v provozu 52 dnů.
Návštěvnost vzhledem k počtu provozních dnů i vzhledem k ostatním okolnostem (nižší kupní síla
obyvatelstva, výrazné změny teplot a sněhových podmínek v průběhu sezóny) byla oproti roku
2010 nižší o cca 50% a dosáhla výše 4650 lyžařů za rok.
Areál se nadále potýká s velkými provozními problémy.
Spodní přibližovací vlek nesplňuje požadavky na vleky dané normami a jeho provozování je
v rozporu zejména s bezpečnostními požadavky na přepravu osob na lyžařských vlecích.
Ihned po skončení sezóny v březnu 2011 byly zahájeny práce na přípravě oprav vleku. Lyžařské
vleky jsou určeným technickým zařízením a jakékoliv úpravy může provádět pouze autorizovaná
firma. Byla zahájena jednání s firmou B+J Mikeska s.r.o., který navrhl řešení instalace
bezpečnostních prvků. Toto se nepodařilo do zahájení sezóny zrealizovat, protože firma z vážných
důvodů vypověděla termín realizace zakázky. Na vleku bylo vyměněno tažné lano, vyměněny ložiska
kladkových baterií. Vlek je provozován na výjimku s termínem odstranění závad v roce 2012.
Na hlavním vleku KV 400 byly odstraněny revizní závady, zejména systém napínání tažného lana ve
spolupráci s dodavatelem vleku firmou Moment s.r.o. Zlín, vyměněno obložení kladkových baterií,
opraveny závěsy a další nutné opravy.
Dětský vlek byl zprovozněn a připraven na sezónu.
V areálu bylo provedeno kácení dřevin podél trasy vleku z důvodu zajištění bezpečnosti provozu
vleku.
V závěru roku 2011 bylo vybudována nová odstavná plocha pro parkování vozidel a příjezd lyžařů
ke spodní stanici přibližovacího vleku.
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V areálu přetrvávají problémy se systémem zasněžování. Dimenze přívodního potrubí vody
nedostačuje pro dostatečnou dodávku vody pro zasněžování, užitková voda je nakupována
z vodojemu Tatry od firmy Van Gansenwinkel a.s.. Cena vody se blíží ceně za pitnou vodu, navíc její
teplota je vyšší než z přírodních zdrojů. Rozvody vody jsou nadzemní a nutnost jejich vypouštění
způsobuje další zbytečné výdaje. Trafostanice pracuje na limitních hodnotách a musí být
uplatňována kombinace odběru elektrické energie. Tyto důvody vedou k nižší účinnosti zasněžování,
které ani v extrémně nízkých teplotách nemůže pracovat na plný výkon.
V budově chaty se k tradičním problémům s vytápěním objektu, stavem elektroinstalací,
s rozvody vody a odpady, přidaly velké problémy s kvalitou pitné vody. Toto bylo řešeno instalací
úpravny vody s průběžným dávkováním chemikálií. Ani toto řešení nevedlo k zajištění potřebné
kvality pitné vody v areálu. Přetrvávající problémy s kvalitou pitné vody zejména v obdobích
s nízkým odběrem bude nutno v budoucnosti řešit komplexní rekonstrukcí zásobování objektu pitnou
vodou od výstavby studny až po rozvody vody v objektu a její úpravu.
Pro další fungování areálu bude nezbytné v co nejkratší době nahradit spodní přibližovací vlek
novým vlekem. Pro zajištění ziskovosti areálu budou muset být provedeny další investice do
modernizace areálu ve všech oblastech (vleky, zasněžování, délka sjezdovky, zdroj vody, výkon
trafostanice, parkování, osvětlení spodní části atd.).

Lyžařské běžecké trasy :
Lyžařské běžecké trasy jsou upravovány sněžným skútrem se stopařem v prostoru Červeného
kamene. Nedostatek sněhu neumožňoval úpravu běžeckých stop v průběhu celé sezóny. Problémem
úpravy stop na Červeném kameni je rovněž provádění kácení porostů správci lesů v zimním období
a poškozování běžeckých stop.

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

Hřiště Lubina :
Hřiště v Lubině je využíváno ke sportovní činnosti sportovním klubem TJ Spartak Lubina.
Pro pořádaní sportovně společenských akcí je rovněž využíváno firmami zejména z průmyslového
parku. Občerstvení na sportovních a společenských akcích zajišťuje TJ Spartak. Zrušením provozu
restaurace došlo k snížení výskytu negativních jevů v areálu
(poškozování majetku, rušení nočního klidu, krádeže).
Návštěvnost odhadujeme včetně diváků utkání a pořádaných akcích na 3500 osob za rok. Kromě
pravidelné údržby hřišť byly prováděny opravy na vybavení šaten, kotelny, soc. zařízeních. Byla
opravena střešní krytina budovy šaten a realizována výstavba nového oplocení areálu.
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Kromě nezbytné opravy sociální budovy by bylo vhodné instalovat zavlažování travnaté plochy, bez
kterého je zkvalitnění hrací plochy nerealizovatelné.

Hřiště Vlčovice :
Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz části areálu pro fotbal, tenisový areál je provozován
Tenisovým klubem Vlčovice. V areálu byly v minulých letech provedeny rozsáhlé rekonstrukce
(šatny, travnatá plocha, parkoviště, přípojka vody pro zavlažování, odkanalizování objektu) a je
jedním z nejlépe udržovaných areálů. Stav travnaté hrací plochy je dobrý a plně dostačuje pro
soutěže hrané fotbalovým klubem FC Vlčovice – Mniší. Návštěvnost areálu je cca 3 000 osob za rok.
V září roku 2011 bylo otevřeno v areálu nové dětské hřiště realizované z finančních prostředků
nadace ČEZ, které přispělo k dalšímu zkvalitnění areálu pro občany místní části Vlčovice.

Dětská hřiště v městské zástavbě :
Správa sportovišť zajišťuje údržbu a opravy původních dětských hřišť a sportovních ploch
v jednotlivých městských částech. Na zařízeních jsou pravidelně prováděny revize. Na základě
revizní zprávy z roku 2011 bylo pokračováno v odstranění a likvidaci zařízení, která nevyhovovují
současným normám. Správa sportovišť zajišťuje rovněž provoz nově vybudovaného dětského hřiště
v lokalitě „U Matesa“ a ve Vlčovicích. Nové dětské hřiště na sídlišti „Sever“ nebylo doposud Správě
sportovišť předáno, byť již je od doby uvedení do provozu vyvěšen provozní řád s provozovatelem
Správou sportovišť Kopřivnice.
V současné době je umístěno v městské zástavbě toto původní vybavení (nesplňující normy) :
houpačky
průlezky
kolotoče
pískoviště

26 ks
17 ks
4 ks
69 ks

Specifickým problémem údržby dětských hřišť je problematika pískovišť.
Dne 10. srpna 2011 vstoupila v platnost vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště,sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám
dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách jsou upraveny v příloze č. 14 této vyhlášky.
Nová legislativní úprava vyhlášky stanovila rozsah na rozbory bakteriologické
(termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky) a parazitologické (geohelmiti – pouze živá stadia)
a dále kovy (arsen, berylium, kadmium, kobalt, chrom, měď, rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad,
zinek). Jedná se o poměrně široký rozsah analýz.
Součástí provozního řádu dětského hřiště ve smyslu § 13 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví
bude doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické
látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika.
V praxi to znamená :
- provést minimálně jeden rozbor vždy před začátkem venkovní sezóny
- z jednoho pískoviště je dle vyhlášky nutno odebrat 5 vzorků !
- cena jednoho vzorku se bude pohybovat kolem 2 000,- Kč – 2500,- Kč ( dle informace hygienických
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laboratoří Zdravotního ústavu ), tzn. na jedno pískoviště může cena dosáhnout až cca 12 500,- Kč.
- při celkovém počtu 69 evidovaných pískovišť může cena dosáhnou výše cca 900 000,- Kč
- dále je nutno dle KHS provést kompletní výměnu písku minimálně 1 x za 2 roky (nejlépe 1 x ročně)
při nákladech na vyčištění jednoho pískoviště 10 000 Kč (vývoz, vyčištění, navezení nového písku)
odhad ceny min. 700 000,-Kč.
Nově může Krajská hygienická stanice (KHS) :
- v případě, že nebude předložen protokol o rozboru písku nařídit provedení rozboru
- nařídit výměnu písku
- uložit pokutu
Správa sportovišť již několik let upozorňuje na v praxi nerealizovatelný požadavek zajištění
kvalitního stavu písku v dětských pískovištích. Levnějším řešením by snad bylo důkladné zabezpečení
pískovišť proti vniknutí větších živočichů, spadu listí a dalších nečistot spolu se systémem pravidelné
kontroly v rozsahu indikátorů mikrobiologického znečištění. Alternativou k výměně písku by mohlo
být i strojové provzdušnění písku s dezinfekcí zdravotně a ekologicky vhodným přípravkem.
V prostředí volně přístupné městské zástavby bude však i toto řešení neúčinné.
Navrhujeme redukci počtu pískovišť na minimum, v ideálním stavu ponechat pískoviště pouze na
nových dětských hřištích, popřípadě ponechat pískoviště pouze ve vybraných lokalitách.
V roce 2012 bude nutné provést výše navrhovaná opatření s cílem minimalizace rizik poškození
zdraví dětí, předcházení pokutám ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví ale i možným
soudním sporům v dnešní ne plně harmonizované společnosti.
Sportovní plochy pro rekreační sporty umístěné v městské zástavbě jsou postupně modernizovány. U
těch ploch, kde je vážně poškozen povrch, který neumožňuje sportování údržba není prováděna.

Zhodnocení
Technický stav sportovních zařízení vyžaduje stále vyšší náklady na údržbu. Vážné nedostatky se
projevují při zajišťování provozu a údržby na všech sportovních areálech.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků není prováděna ani záchovná údržba, ale pouze
„ havarijní“, která řeší nejvážnější provozní poruchy nebo havárie.
Hospodaření roku 2011 bylo ovlivněno zejména tím, že se z celé řady důvodů a to od klimatických
podmínek, rozsahu nabídky služeb až po např. snížení návštěvnosti z důvodu nízké koupěschopné
poptávky nepodařilo realizovat rozpočtované tržby ve sportovních areálech koupaliště a lyžařský
areál. V oblasti výdajů byly náklady ovlivněny např. i vyšší spotřebou energie a to zejména z důvodu
zahájení provozu ledové plochy v srpnu 2011,
mimořádně vysoké teploty v měsících září a říjen způsobily rovněž nárůst výdajů na chlazení ledové
plochy a pokles tržeb z prodeje tepla pro externí odběratele.
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