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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou řízení, správy a rozvoje sportovní infrastruktury a sportov-

ních aktivit ve městě Uničov. Cílem je navrhnout projekt pro zlepšení sportovní infrastruk-

tury na základě vypracované SWOT analýzy a dotazníkového šetření. Práce má dvě části – 

teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám teoretickým přístupem ke sportu. 

Představuji podporu rozvoje sportu v dokumentech Evropské unie, České republiky i Olo-

mouckého kraje. Praktická část je zaměřena na ověření současného stavu sportovišť a cel-

kově sportovní infrastruktury města. Této analýze předchází základní socioekonomická 

analýza města. Rozebrány jsou také aktivity města, které podporují rozvoj sportu. Součástí 

práce je také návrhová část, kde je navrţen projekt na podporu sportovní infrastruktury. 

 

Klíčová slova: sport, sportovní infrastruktura, sportovní aktivity 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the management, administration and development of sports infra-

structure and sports activities in Uničov. The aim is to propose a sports infrastructure en-

hancing project based on the SWOT analysis and survey. The thesis is divided into two 

parts – a theoretical and a practical one. The theoretical part deals with the theoretical ap-

proach to sport. The work further presents support for the development of sport in the doc-

uments of the European Union, the Czech Republic and the Olomouc Region. The practi-

cal part is focused on the current condition of sports centers and sports overall infrastruc-

ture of the town Uničov. The analysis above is preceded by a basic socio-economic analy-

sis of the town. The thesis also looks into municipal activities that support the development 

of sport. The thesis concludes with a project part proposing ways of support of the given 

sports infrastructure. 
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ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních 

aktivit města Uničov jsem si zvolil z několika důvodů. Zaprvé, jsem si ji vybral proto, ţe 

mám zkrátka sport a pohyb celkově moc rád. Za druhé, jsem se chtěl blíţe seznámit se 

správou a rozvojem sportu ve svém rodném městě. Protoţe uţ téměř sedm let bydlím ve 

Zlíně, zajímalo mě, jaké sportovní vyţití Uničov nabízí. Při víkendových „návratech“ do 

Uničova jsem také často přemýšlel, co mi tam chybí a proč většina mých vrstevníků z měs-

ta migruje. Nemyslím jen za prací, ale také za volnočasovými aktivitami. 

V teoretické části se věnuji sportu obecně a popisuji stručně základní pojmy. Dále se věnu-

ji státní podpoře sportu, zákonu o podpoře sportu, národnímu programu sportu pro všech-

ny, koncepci státní politiky ve sportu ale také institucím, které zabezpečují řízení a správu 

sportovní infrastruktury v České republice. Následující kapitola popisuje ekonomické 

aspekty sportu jako je jeho makroekonomický a mikroekonomický význam a jeho financo-

vání. Nakonec v teoretické části popisuji nejvýznamnější dokumenty olomouckého kraje, 

které se týkají sportu. 

Praktická část mé práce začíná základními údaji o městě. Protoţe jsem s městem „ztratil 

kontakt“ chtěl jsem nejdříve zjistit, co všechno se ve městě změnilo a jaké sportovní aktivi-

ty tam mohu provozovat. To se později ukázalo jako nejrozsáhlejší část mé práce. Ještě 

předtím jsem však chtěl město představit čtenáři, který ho nezná. Historie Uničova si jistě 

pozornost zaslouţí. Byl jsem také zvědavý, jak je zastupitelstvo města aktivní v oblasti 

sportu, co všechno uţ pro sport udělalo a co v nejbliţší době chystá. 

SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení byla další 

kapitolou. Důleţité pro mě bylo, aby tuto analýzu společně se mnou vypracovali i lidé, 

kteří se v této problematice pohybují.  

Praktická část mé práce také zahrnuje dotazník, na který odpovídali obyvatelé města. Po-

mocí dotazníkového šetření jsem chtěl hlavně zjistit, co lidem ve městě chybí a také jak 

často provozují sportovní či pohybovou aktivitu. 

Po krátkém zamyšlení bylo mým cílem navrhnout projekt na rozvoj sportovní infrastruktu-

ry města Uničov. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SPORT 

Slovo sport pochází z latinského „dispontare“, coţ znamená bavit se, příjemně strávit vol-

ný čas. Jiná literatura říká, ţe sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. 

Význam slova je v podstatě stejný. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, 

od povinnosti k zábavě. 

V oblasti fyzické sport posiluje základní fyziologické funkce lidského organismu. Zlepšuje 

vytrvalost, odolnost, přesnost aj. U lidí, kteří se věnují určitému druhu sportu, se vytváří i 

některé nové schopnosti např. obratnost, vytrvalost. 

„V oblasti duševní posiluje psychickou sloţku osobnosti. Schopnost zvýšeného soustředě-

ní, zodpovědnost vůči dalším osobám atd. Velmi významná je také funkce výchovná např. 

poctivost, slušnost, vzájemná pomoc, to vše pozitivně usměrňuje celkové utváření osob-

nosti člověka a vytváří předpoklady pro nové pozitivní vlastnosti.“ (Peková, 2005, s. 366) 

Všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované 

účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a 

dosahování sportovních výkonů v soutěţích všech úrovní. Sportem pro všechny se rozumí 

organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyva-

telstva. (Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu) 

Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle 

určitých pravidel a zvyklostí, jejíţ výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s ji-

nými provozovateli téhoţ sportovního odvětví. 

Pochopit podstatu a směřování současného světa, jeho dílčích společností a kultur, aniţ 

bychom si všímali a náleţitě ocenili úlohu sportu, je téměř nemoţné. Ţijeme totiţ ve světě, 

kde je sport mezinárodním fenoménem, je důleţitý pro politiky a světové vůdce, přispívá 

k dynamice ekonomického rozvoje, rozšiřuje globální povědomí cestou mezinárodních 

sportovních událostí, je nedílnou součástí lokálních sociálních a kulturních struktur, regio-

nů a národů. 

„Pochopit podstatu a směřování současného světa, jeho dílčích společností a kultur, aniţ 

bychom si všímali a náleţitě ocenili úlohu sportu, je téměř nemoţné. Ţijeme totiţ ve světě, 

kde je sport mezinárodním fenoménem, je důleţitý pro politiky a světové vůdce, přispívá 

k dynamice ekonomického rozvoje, rozšiřuje globální povědomí cestou mezinárodních 

sportovních událostí, je nedílnou součástí lokálních sociálních a kulturních struktur, regio-
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nů a národů. Sport patří k nejdiskutovanějším jevům společnosti nového tisíciletí. Jeho 

význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem v rovině sociální, ekonomické i 

kulturní.“ (Sekot, 2008, s. 7) 

Sport byl, je a bude, nedílnou součástí kulturního vývoje a rozvoje lidstva. 

 

1.1 Základní pojmy 

1.1.1 Tělesná kultura 

Vyuţívání tělesných cvičení nebo různých pohybových aktivit jako jeden z faktorů tělesné 

přípravy pro vyuţití ve skutečném ţivotě, optimalizaci tělesného stavu a rozvoj osobnosti. 

Je to forma specifické sociálně-kulturní činnosti společnosti. Promítá se do ní činnost or-

ganizací, sociálních skupin (kolektivů) i jednotlivců. Je jednou ze sloţek aktivního způso-

bu ţivota. Zahrnuje v sobě řadu specifických činností jako tělesnou výchovu, sport, turisti-

ku a pohybovou rekreaci. (Novotný, 2000, s. 14) 

1.1.2 Tělesná výchova 

Pedagogický proces, v němţ se vyuţívá tělesných cvičení jako hlavního prostředku k vše-

strannému rozvoji osobnosti a zdokonalování člověka. Výkon není hlavním cílem. 

V tělesné výchově je prostředkem. (Novotný, 2000, s. 14) 

1.1.3 Pohybová rekreace 

Umoţňuje kultivaci tvořivých sil člověka. Má také velký vliv na intelektuální, sociální a 

tělesný rozvoj osobnosti. Jedná se o činorodý a rozvíjející se koncept vyuţití volného času, 

o harmonické vytváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, psychické a také psycholo-

gické oblasti. Zároveň musí naplňovat představy a uspokojovat potřeby jako je odpočinek, 

zábava, vzdělání. (Hobza, Rektořík, 2006, s. 9) 

1.1.4 Sportovní svaz 

Sdruţuje oddíly tělovýchovných jednot jednoho druhu sportu a má propojení na meziná-

rodní sportovní organizace. 
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1.1.5 Sportovní klub (Tělovýchovná jednota) 

Základní článek organizace vyšší tělovýchovné organizace (asociace) realizující její hlavní 

činnost. Zřizují se podle zákona o občanských sdruţeních. (Novotný, 2000, s. 14) 

1.1.6 Sportovní zařízení (Tělovýchovné zařízení) 

Uměle vytvořené prostředí pro sportování a tělesnou přípravu. Jedná se především o hřiště, 

tělocvičny, plavecké bazény, stadiony, zimní stadiony, lyţařské vleky a sjezdovky apod. 

(Novotný, 2000, str. 15) 

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor slouţící 

výhradně nebo převáţně pro provozování sportu. (Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o 

podpoře sportu) 

1.1.7 Sportovní odvětví 

Sporty, druhy sportu. Vznikala a vyvíjela se zpravidla zcela samostatně, a mají proto vţdy 

určité specifické zaměření dané cílem činnosti, v níţ se soutěţí. Počet sportovních odvětví 

se počítá na stovky a někdy i vznikají nové. Některá sportovní odvětví obsahují jedinou 

sportovní činnost, např. basketbal, většina však obsahuje řadu velmi odlišných sportovních 

činností (např. atletika – běhy, hody, skoky, vrhy). (Novotný, 2000, s. 15) 
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2 STÁTNÍ PODPORA SPORTU 

„Vzhledem k tomu, ţe sport pozitivně ovlivňuje vlastnosti člověka a významně přispívá 

k regeneraci duševních i fyzických sil, v ekonomické „řeči“ působí jako pozitivní externa-

lita, stát různými způsoby podporuje sportovní činnost občanů, resp. Spotřebu tohoto ve-

řejného statku. Na sport se můţeme dívat jako na čistý veřejný statek, protoţe za určitých 

okolností splňuje základní podmínky pro vymezení veřejného statku. Těmito podmínkami 

jsou nevylučitelnost ze spotřeby, nedělitelnost spotřeby a nesoutěţivost spotřebitele a nu-

lové mezní náklady na spotřebu kaţdého spotřebitele. 

„V kapitalistických zemích jako Austrálie, Kanada, Velká Británie, Nový Zéland a USA, 

jsou zdroje rozmísťovány na trzích podle vztahu mezi nabídkou, poptávkou a cenou. 

Nicméně trhy často nepřináší to nejlepší pro společnost nebo národ. Říká se tomu trţní 

selhání.“ (Hoye, 2012) 

Nevylučitelnost  

- není moţné omezovat občana při provozování sportu (má moţnost výběru druhu 

sportu) 

 Nedělitelnost 

- výstavba a provoz tělocvičen a hřišť je většinou financován z celospolečenských 

zdrojů. V praxi přesto mohou nastat problémy s místem a časem. Je vhodné vytvo-

ření rozvrhu časového vyuţití.  

Nulové mezní náklady – omezena jen na určité sporty. Částky na údrţbu jsou však větši-

nou téměř stejné ať je vyuţívá hodně nebo málo sportovců.“ (Peková, 2005, s. 368-369) 

V současné době se rozvoj tělesné kultury v České republice řídí těmito zásadními doku-

menty: 

A. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné 

činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu 

B. Národní program sportu pro všechny 

C. Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice 

D. Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému vý-

chovy sportovních talentů 

E. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2007 
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2.1 Zákon o podpoře sportu 

„Zákonem č. 173/1990 Sb. byl v roce 1990 zrušen zákon č. 68/1956 Sb. O organizované 

tělesné výchově. Zrušení tohoto zákona však limitovalo stabilitu a rozvoj sportu v ČR. 

Vláda České republiky v roce 1999 zpracovala nový návrh právní úpravy. Ten jiţ k pro-

blematice sportu přistupoval více systematicky. Důleţité bylo projednat koncepci politiky 

státu v tělovýchově a sportu. Potom určit zásady zabezpečení sportovní reprezentace, která 

zahrnuje také výchovu sportovních talentů. Projednán byl také Národní program rozvoje 

sportu pro všechny. 

Zákon o podpoře sportu schváleny v roce 2001 velmi ovlivnil prostředí sportu v České 

republice. Hlavně sport se sport konečně stal veřejně prospěšnou činností. Zákon také vy-

mezuje postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti, upravuje pravomoci a stanovuje 

povinnosti orgánů státní správy a samospráv ve vztahu k němu. Současná podoba zákona 

je rozšířena řadou novelizací. Jeho základ, který vychází z Evropské charty sportu, zůstal 

nezměněn.“ (Čáslavová, 2009, s. 43) 

2.2 Národní program sportu pro všechny 

V tomto dokumentu, který vznikl v roce 2007, se píše, ţe jeho hlavním cílem je postupně 

změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch aktivního vyuţívání účinných a 

bezpečných forem sportu, který nepoškozuje ţivotní prostředí a je určen pro co největší 

počet občanů. K dosaţení tohoto cíle je třeba řešit současně tři základní problémy. Změnu 

hodnotové orientace občanů, rozvoj materiálně technické základny a rozšíření nabídky 

tělovýchovných a sportovních programů diferencovaných pro různé skupiny populace. 

Podporuje programy pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeţe. Dále 

programy podpory otevřených tělovýchovných a sportovních akcí se zapojením občanské 

veřejnosti. Programy zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let. Také podporu-

je vzdělávání dobrovolných pracovníků NNO.  

2.3 Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR 

„Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vypracovalo tuto koncepci společně s ob-

čanskými sdruţeními. V koncepci jsou popsána hlavní témata a s tím související otázky, 

které bylo třeba, je v současnosti a i v budoucnosti bude třeba řešit. Projevuje se zde snaha 

o zásadní definování společenské úlohy a hodnotového postavení tělesné výchovy a sportu. 
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Dále se zabývá návrhem vhodného způsobu financování, efektivního a účelového zabezpe-

čování statní sportovní reprezentace včetně péče o talentovanou mládeţ. Posuzuje se zde 

obsah a forma školní tělesné výchovy a sportu dospělých a úlohy státu, regionů a místní 

samosprávy v systému. Vytvoření příslušného legislativního rámce a souladu s ekonomic-

kými prostředky státu a jeho materiálními podmínkami je hlavním předpokladem uskuteč-

nění záměru daného touto koncepcí.“ (MŠMT, 2009) 

2.4 Instituce zabezpečující řízení a správu sportovní infrastruktury 

2.4.1 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) 

„Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy intenzivně spolupracuje se všemi relevant-

ními zástupci sportovního prostředí (např. sportovními svazy) při vytváření strategie pod-

pory sportu v České republice. Vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu a 

předává je vládě ke schválení. Koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce. Za-

bezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu. Vytváří podmínky pro státní spor-

tovní reprezentaci pro přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu pro všechny včetně 

zdravotně postiţených spoluobčanů. Také koordinuje činnost rezortních sportovních center 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Vydává antidopingový program a organizuje a 

kontroluje jeho uskutečňování. Rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení působících 

v oblasti sportu na území České republiky. Zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpeču-

je jeho činnost.“ (MŠMT, 2013) 

Do oblasti sportu také zasahují zákony, které upravují náhradu škody na zdraví či na vě-

cech vzniklé v souvislosti s provozováním sportu, ochranu osobnosti sportovců, zákonné 

licence upravující vysílání sportovních přenosů apod. Na právní rámec sportu v ČR mají 

vliv i předpisy EU, ty mohou mít závazný nebo doporučující charakter. Doporučení se tý-

kají zdůraznění veřejné prospěšnosti sportu a důleţitost jeho podpory a příznivý vliv na 

zdraví občanů. Tyto doporučení pobízejí členské státy EU ke konkrétním akcím na podpo-

ření sportu (např. daňové zvýhodnění apod.)  

2.4.2 Rezortní sportovní centrum 

Je organizační sloţka státu. Zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu 

sportovních talentů a pro reprezentaci. Vytváří pro ni příznivé podmínky. Stejně tak pro 

rozvoj sportu pro všechny a pro rozvoj sportu mezi zdravotně postiţenými spoluobčany. 
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2.4.3 Kraje 

„Ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport. Především zabezpečují roz-

voj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postiţených spo-

luobčanů. Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních 

zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.“ (Zákon č. 115 ze dne 28. 

února 2001, o podpoře sportu) 

„V rozpočtu krajských úřadů není ţádná přímá poloţka na financování sportu. V rámci 

kraje jsou však rozdělovány finanční prostředky z odboru školství pro jednotlivé druhy 

škol, z nichţ část je také pouţívána na rozvoj tělovýchovy v rámci učebních programů jed-

notlivých škol a rámci různých tělovýchovných soutěţí. Jde v podstatě o dotace, které ply-

nou z rozpočtu MŠMT, které rozděluje místně příslušný krajský úřad.“ (Peková, 2005, 

s.380) 

2.4.4 Obce 

Obec je niţší základní územně samosprávný celek. Veřejnoprávní korporace. 

Kaţdé město je obec. Město je obec, která má alespoň 3 000 obyvatel. Pokud má status 

historický, tak zůstává. 

„Zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postiţených občanů a zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udrţování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Také kontrolují účelné  

vyuţívání svých sportovních zařízení a zabezpečují podporu sportu ze svého rozpočtu.“ 

(Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu) 

„Sport je často velmi významnou součástí ţivota obcí. Obce mu v rámci svých moţností 

věnují odpovídající pozornost. Částky vydávané na sport z rozpočtů obcí nejsou ţádnou 

zákonnou ani jinou normou. Jejich výše závisí spíše na konkrétních moţnostech města či 

obce a rozhodnutí představitelů obce. V rozpočtech měst se výdaje na sport nejčastěji vy-

skytují v tzv. sportovním fondu v rámci poloţky „školství“. Z tohoto zdroje se nejčastěji 

hradí výdaje na pořádání tradičních sportovních akcí. (maratóny apod.), akce sport pro 

všechny, spolková sportovní činnost mládeţe, výkonnostní sport, druţební sportovní styky, 

nejlepší sportovci města, rekonstrukce, opravy a údrţba sportovních zařízení (plavecké 

bazény, zimní stadiony atd.).“ (Peková, 2005, s.380) 
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2.4.4.1 Zastupitelstvo 

Orgán obce. Rozhoduje v samostatné působnosti obce. Schvaluje územně plánovací doku-

mentaci. Volí se na 4 roky poměrným zastoupením. Člen musí být svéprávný, mít alespoň 

18 let a bydliště v místě obce. Končící zastupitelstvo rozhoduje o počtu členů zastupitel-

stva. Dalším faktorem je počet obyvatel. Původní starosta svolá zastupitelstvo. První se 

volí nový starosta, místostarosta a členové rady obce. 

2.4.4.2 Rada 

Výkonný orgán obce. Odpovídá zastupitelstvu. „Řídí“ obec. 

Počet členů rady maximálně 1/3 členů zastupitelstva. Minimálně musí mít 5 členů. 

Rada není v kaţdé obci, protoţe se musí platit. V malých obcích tuto roli přebírá starosta. 

2.4.4.3 Komise 

Komise je poradní orgán rady. Zřizuje je rada. Město Uničov má radu pro rozvoj sportu. 

V dokumentu Usnesení vlády České republiky ze dne 5. 1. 2000 číslo 17 k Národnímu 

programu rozvoje sportu pro všechny se na straně 8 v bodě b) doporučuje na úrovni samo-

správných orgánů zřizovat při zastupitelstvu komise pro péči o tělovýchovu, sport a mlá-

deţ. Náplň práce komise je v dokumentu vymezena pouze rámcově a je na přístupu a stra-

tegii konkrétních zastupitelstev, jak k personálnímu sloţení a náplní práce k tomuto orgánu 

přistoupí. 

2.4.4.4 Starosta 

Starosta stojí v čele obce. Zastupuje ji navenek. Svolává zastupitelstvo. Svolává a řídí radu. 

2.4.4.5 Výbory 

Zřizuje je zastupitelstvo na základě problematiky v obci. Výbory jsou poradní orgány za-

stupitelstva. Ze zákona musí být zřízeny výbory finanční, kontrolní, a pokud má obec více 

neţ 10% obyvatel jiné národnosti, tak i menšinový výbor. 

2.4.4.6 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je základ pro její hospodaření. Je to finanční plán. Bilance příjmů a výdajů. 

Právní dokument, obecný zákon, po schválení je závazný. Je to nástroj prosazování cílů 

místní politiky. Rozpočet obce je decentralizovaný peněţní fond. 
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Při sestavování rozpočtu je nutné dodrţovat tyto rozpočtové zásady: 

 zásada kaţdoročního sestavování a schvalování rozpočtu 

 zásada pravdivosti a reálnosti rozpočtů 

 zásada dlouhodobé vyrovnanosti 

 zásada účelovosti rozpočtu 

 zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu 

 zásada transparentnosti a publicity rozpočtu 

 zásada efektivnosti a hospodárnosti rozpočtu 

2.4.5 Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra 

Tato ministerstva ve své vlastní působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, přípravu 

reprezentantů a sportovních talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují 

jejich činnost. 

2.4.6 Ministerstvo zdravotnictví 

Organizuje zdravotní sluţby poskytované statním reprezentantům a sportovním talentům. 

Vytváří organizační předpoklady pro specifický přístup reprezentantů ke klinické zdravotní 

péči. Zřizuje laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu, který je 

stanoven Mezinárodním olympijským výborem. Laboratoř dopingové kontroly je organi-

zační sloţkou státu. 

2.4.7 Školy 

Vytváří podmínky pro široké sportovní aktivity a soutěţe ţáků a studentů škol, kteří jsou 

členové školních a studentských sportovních klubů sdruţených v Asociaci školních spor-

tovních klubů (AŠSK), České asociaci univerzitního sportu (ČAUS) a České asociaci aka-

demických technických sportů (ČAATS). 

Podporuje mezinárodní soutěţe ţáků a studentů v klubech a asociacích pořádaných na 

území České republiky.  

2.4.7.1 Sportovní třídy 

Podpora sportovní přípravy ţáků tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na zá-

kladních a středních školách prostřednictvím vybraných sportovních svazů. Státní program 

je určen na podporu rozvoje pohybového nadání a sportovního talentu ţáků ve vybraných 
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kmenových olympijských sportech v uzavřeném systému sportovních gymnázií a gymnázi-

ích s třídami se studijním oborem. Srovnat podmínky přípravy sportovně talentované mlá-

deţe středoškolského věku ve všech státem podporovaných formách. 

2.4.8 Mimovládní sportovní subjekty 

V České republice je mimovládní sektor charakteristický velkým mnoţstvím organizací. 

Mimovládní sportovní organizace jsou ale závislé na dotacích z veřejných rozpočtů. Je to 

dáno nízkou ekonomickou silou i legislativním prostředím v České republice. To nevytváří 

dostatečné podmínky k tomu, aby se tyto organizace osamostatnily. 

2.4.8.1 Český olympijský výbor a Český paralympijský výbor 

Zabezpečují účasti sportovní reprezentace na letních a zimních olympijských a paralympij-

ských hrách. 

2.4.8.2 Národní sportovní svazy 

Samostatná, dobrovolná občanská sdruţení fyzický nebo právnických osob, ustanovena 

v zákoně č.83/1990 Sb. Sportovní svazy řídí a organizují činnost v určitém sportovním 

odvětví na území České republiky. Hají zájmy sdruţených subjektů a zabezpečují státní 

reprezentaci ČR. Svojí činnost upravují vţdy vlastními stanovami. Sdruţování svazů 

v ČSTV upravuje Směrnice ČSTV 2/1998 v novelizovaném znění z roku 2001. 

2.4.8.3 Sportovní klub 

Je to právnická osoba zaloţená na vykonávání sportu a na účast ve sportovních soutěţích 

organizovaných národním sportovním svazem, kterého je členem, nebo mezinárodním 

sportovním svazem. Sportovní klub můţe být zaloţen i jako občanské sdruţení nebo jako 

obchodní spolčenost, zaloţená na jiný účel neţ je podnikání (podnikání není hlavní čin-

nost). Muţe provozovat např. účetní a poradenské práce, průvodcovskou činnost, pořádání 

kurzů pro cvičitele a trenéry, obchodní činnost (koupě a prodej zboţí) na základě ţivnos-

tenského listu. Sportovní klub můţe zaloţit obchodní společnost. Sportovní klub můţe být 

zřízený i jako rozpočtová organizace nebo příspěvková organizace. (ČSTV, 2009) 

Můţe získávat dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí.  
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3 EKONOMICKÉ ASPEKTY SPORTU 

Ekonomický význam systému tělesné kultury můţe být prokazován mnohými způsoby. 

Některé oblasti, které reálně ovlivňují národní hospodářství jednotlivých zemí, můţeme 

spatřit na příkladech podílu sportu na HDP, na zaměstnanosti, která díky sportu vzniká, 

výdajích domácností na sportovní produkty a sluţby a také na výdajích státního rozpočtu 

na potřeby tělesné kultury. (Hobza, Rektořík, 2006, s. 12) 

3.1 Makroekonomický význam sportu 

„Zájem o makroekonomický význam sportu se začal objevovat v okamţiku, kdy sport jako 

společenský jev začal nabývat na významu. Nejprve se jím začínali zabývat ekonomové 

v západní Evropě. Koncem 80. Let zadala Rada Evropy první podnět k výzkumu. Nejvíce 

se problémem zabývali ve Velké Británii, Francii a Německu. 

Ve střední a východní Evropě byl sport zařazen mezi tzv. neproduktivní činnosti. Příčinou 

byl jiný pohled marxistické politické ekonomie. Přesto výsledky sportovců v těchto zemích 

byli často lepší.“ (Novotný, 2000, s. 44) 

Pokud budeme zkoumat sport z makroekonomického hlediska, můţeme ho najít v jednotli-

vých částech jak agregátní poptávky, tak i agregátní nabídky 

3.1.1.1 Agregátní poptávka 

 Tvoří ji spotřeba, kterou představují výdaje domácností na sport a také výdaje firem, které 

prostřednictvím sportu vytvářejí pro své zaměstnance přitaţlivé pracovní podmínky. Dále 

se skládá z investic, které jsou částkou, která slouţí k vybudování nových sportovních za-

řízení. Sport je také významnou poloţkou vládních výdajů (výdajů z veřejných rozpočtů). 

Tyto výdaje jsou směrovány hlavně na školství, na komunální sportovní zařízení, na spor-

tovní reprezentaci a také výpomoc klubům na údrţbu sportovních zařízení. Dále také na 

sportovní přípravu vojáků a bezpečnostních sloţek státu. 

3.1.1.2 Agregátní nabídka 

„V případě sportu ji představují výrobky a sluţby podniků a obchodů, nabízenými čin-

nostmi sportovních organizací, občanských sdruţení, ale také kapacitami škol pro tělesnou 

výchovu. Jedná se především o oblasti sportovních potřeb a sluţeb. Do sportovních potřeb 

patří lyţe, sportovní obuv, kola,…Pod sluţbami si můţeme představit nabídky cestovních 
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kanceláří, sázkovou činnost, fitness centra. Nemůţeme zapomenout ani na nabídku spor-

tovních akcí divácké účasti.“ (Novotný, 2000, s. 46) 

Mezi hlavní makroekonomické ukazatele, které nás informují o významu a postavení spor-

tu v určité zemi podíl výdajů na sport na celkových veřejných výdajích (0,4 – 1,7 %) a 

podíl veškerých sportovních aktivit na objemu produkovaného HDP (1,5 – 2%). 

„Výkonný sportovec představuje z ekonomického hlediska velmi často vysokou hodnotu 

v podobě času spotřebovaného na dosaţení příslušného výkonu či kvalifikace. Např. u ko-

lektivních sportů např. ledního hokeje nebo fotbalu jsou hráči velmi rozdílně odměňováni. 

Rozdíly jsou tak velké právě podle toho v jaké výkonnostní skupině se jejich klub nachází. 

Všeobecně známé jsou absurdní částky za přestupy fotbalistů. K těmto kvalifikačním ná-

kladům je nutné připočíst mnoho dalších nákladů na vytvoření podmínek pro realizaci (ma-

teriální zázemí) na určité druhy sportu. Finanční částky na udrţování stadionů jsou velmi 

vysoké i přes všechno umění moderních stavebních inţenýrů. Další poloţkou je výstroj 

hráčů.“ (Peková, 2005, s. 367) 

3.2 Mikroekonomický význam sportu 

V oblasti tělesné kultury jsou produktem především sluţby. Uţitek, který vyplývá z jejich 

nehmotného charakteru a variabilnosti, je v převáţné míře u spotřebitele chápán subjektiv-

ně a individuálně. Poptávka ale i nabídka po sluţbách tělesné kultury vykazuje vysokou 

elasticitu. (Hobza, Rektořík, 2006, s. 63) 

„Strana poptávky je tvořena hlavně individuálními výdaji (výdaji z rodinných rozpočtů a 

také výdaji ostatních samostatně působících subjektů na trhu – firmy, místní rozpočty, stát-

ní rozpočet).“ (Hobza, Rektořík, 2006, s. 62) 

Stranu nabídky jde v oblasti tělesné kultury a sportu charakterizovat třemi základními 

proudy: 

 Nestátní neziskové organizace (jednoty, spolky, atd.) 

 Státní a samosprávné aktivity v oblasti sportu a tělovýchovy 

 Podnikatelský sektor  

Do oblasti mikroekonomického zkoumání tělesné kultury patří také ekonomická analýza 

návazných a podpůrných činností, která souvisí s konečnou produkcí statků a sluţeb v ob-

lasti sportu. Patří sem výrobci sportovního nářadí, pomůcek, bot, výţivy, ale téţ zařízení a 
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staveb, dále také sportovní reklama, poradenství, cestovní ruch spojený s pohybem, loterie 

a sázkové hry. (Hobza, Rektořík, 2006, s. 62) 

3.3 Financování sportu 

„Přestoţe všechny sloţky tělesné kultury jsou výrazně podporovány z veřejných rozpočtů, 

největším zdrojem tělesné kultury je rozpočet domácností a to hlavně díky rozšířenosti a 

oblíbenosti „sportu pro všechny“. Další významné zdrojové sloţky tělesné kultury jsou 

státní rozpočet a zdroje místních rozpočtů.“ (Hobza, Rektořík, 2006, s. 52) 

„Podpora sportu z veřejných rozpočtů je nevyhnutelná, protoţe produkce sluţeb a produktů 

tělesné kultury je v podmínkách čisté trţní ekonomiky nedostatečná.“ (Hobza, Rektořík, 

2006, s. 53) 

Podporou jedné oblasti veřejného ţivota je znevýhodněna jiná oblast. Je tedy otázkou zda 

je moţné prostředky vynakládané z veřejných rozpočtů rozumně vysvětlit a odůvodnit tak, 

aby jejich vynaloţení mělo nějaký pozitivní efekt. V oblasti sportuje nutné posoudit, na 

úkor které oblasti bude toto odvětví podpořeno a jestli je to ţádoucí pro společnost. Pokud 

se město rozhodne podpořit zásadní investiční projekt (např. výstavbu plaveckého stadio-

nu) pro obyvatele to znamená, ţe budou muset odvádět vyšší poplatky nebo ţe se budou 

muset omezit výdaje do jiných oblastí. Stejné je to s přerozdělováním zdrojů domácností. 

Domácnosti mají v této době, kdy ještě stále probíhá ekonomická krize omezené výdaje. 

Tím, ţe rodina vyrazí na nějakou sportovní akci, vynaloţí své úspory za vstupenky, občer-

stvení, dopravu. To v důsledku omezí její moţnost vynaloţit úspory na jiné aktivity např. 

kulturu. Dochází tak k redistribuci finančních prostředků v rámci rodinného rozpočtu. 

Kaţdá domácnost je tedy omezena stejně jako všechny úrovně veřejné správy. 

Financování tělesné kultury zabezpečují dva zdroje – veřejné a soukromé. Velmi často se 

stává, ţe dochází k prolínání financování z obou zdrojových oblastí, často se v této situaci 

připomíná vícezdrojové financování sportu. (Hobza, Rektořík, 2006, s. 52) 

„Finanční zdroje se obecně dají rozdělit na centrální a místní. Platí zde zásada, ţe správné 

je, aby maximum finančních zdrojů bylo soustředěno na místa potencionální spotřeby, tj. 

do rozpočtů regionálních či krajských orgánů.“ (Peková, 2005, s.375) 
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3.3.1 Státní dotace na financování sportu 

Státní dotace na financování sportu plynou do veřejných rozpočtů jako investiční nebo 

neinvestiční dotace. Investiční dotace jsou především finanční prostředky určené na inves-

tice pro občanská sdruţení. Neinvestiční – provoz a údrţba tělovýchovných zařízení, pro-

gramy státní reprezentace apod. 

Celkový objem prostředků poskytovaných na sport je vhodné vţdy porovnávat s vývojem 

HDP a také s celkovými výdaji státního rozpočtu. 

O rozdělování finančních prostředků (dotací) ze státního rozpočtu rozhoduje Rada pro tě-

lovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá ministrovi školství, mládeţe a tělový-

chovy. 

Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie je nutné, aby celé sportovní pro-

středí bylo strukturálně a ekonomicky co nejvíce podobné sportovnímu prostředí EU. Proto 

je nezbytné, aby vláda sport podporovala. K tomu byly přijaty tyto dokumenty:  

 Program o zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR: Zdraví pro všechny v 21. 

století 

 Národní program přípravy na stárnutí obyvatelstva na období 2003 aţ 2007   

(Peková, 2005, s.374) 

3.3.1.1 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

Účelové dotace ze státního rozpočtu je moţné poskytovat občanským sdruţením na čin-

nosti spojené se zajištěním příslušných úkolů. Na dotaci není právní nárok. Je nutné zajiš-

ťovat především veřejně prospěšné úkoly formou konkurzů, které budou vyhlašovány pří-

slušnými úředními orgány státní správy. Konkurzy se doporučují vyhlašovat na konkrétní 

programy a úkoly, na které stát finančně přispívá. Pro stanovení výše dotace se pouţívá 

hlavně metoda grantového způsobu tj. výběr příjemců prostředků státního rozpočtu na zá-

kladě soutěţe. Důleţité je koordinovat přípravu i vyhodnocení projektů a finančních pří-

spěvků, aby nedocházelo k duplicitnímu přidělování dotací. Při financování projektů mu-

síme vyloučit poskytování dotací jiným subjektům neţ občanským sdruţením. Poté ústřed-

ní orgán jednoznačně určí podmínky a závazný účel jejího pouţití. (Novotný, 2000, s. 65) 
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3.3.2 Financování sportu ve školství 

Provozování sportu v rámci výchovné a vzdělávací činnosti na školách je financováno ze 

dvou základních zdrojů. Prvním jsou municipální rozpočty a druhým odbory školství kraj-

ských úřadů (rozdělují finanční prostředky převedené z MŠMT). 

Z municipálních rozpočtů jsou hrazeny nejčastěji náklady na energie (cca 60%), náklady 

na sluţby (cca 35%) a náklady na odpisy (cca 8%). Odbory školství krajských úřadů hradí 

hlavně náklady na učební pomůcky (tělovýchovné nářadí) a náklady na mzdy. Celkový 

podíl krajských úřadů na hrazení školního sportu je ve srovnání s obcí asi 5 krát vyšší. 

3.3.3 Sponzorství ve sportu 

Stále více patří vyuţívání podpor a darů na provozování mezi obvyklé způsoby poskytová-

ní prostředků. Nejvíce je to „vidět“ u kolektivních sportů. Sponzorství je zaloţeno v pod-

statě na vytvoření partnerského vztahu mezi příslušným provozovatelem určitého sportu a 

subjektem, který je ochotný za určité protisluţby poskytnou sponzorské prostředky. Větši-

nou se touto „protisluţbou“ myslí reklama nebo jiný způsob zvýraznění image sponzora. 

Sponzorství lze rozdělit na sponzorství jednotlivých sportovců, sponzorování sportovních 

týmů či klubů. 

„Darování je z pozice sportu bezúplatné nabytí majetku peněţité i nepeněţité povahy. Dár-

ce v tomto případě neočekává za dar protihodnotu a obdarovaný tuto hodnotu neposkytu-

je.“ (Peková, 2005, s.383) 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 28 

 

4 STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY OLOMOUCKÉHO 

KRAJE TÝKAJÍCÍ SE SPORTU 

V uplynulém období bylo zpracováno v rámci Olomouckého kraje několik strategických 

rozvojových dokumentů, které se v některých případech jen okrajově, zabývají i problema-

tikou zabezpečování a rozvoje tělesné výchovy a sportu v Olomouckém kraji. 

1. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) 

2. Program rozvoje cestovního ruchu 

3. Generel dopravy a cestovního ruchu 

4.1 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) 

Základním koncepčním rozvojovým dokumentem na úrovni krajů v České republice jsou 

tzv. Programy rozvoje kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje byl 

zpracováván na bázi dokumentu Strategie rozvoje Olomouckého kraje. 

V návrhové části dokumentu PRÚOOK je problematika rozvoje sportu, rekreace a volno-

časových aktivit zmiňována spíše okrajově. Jednak v okruhu Lidské zdroje a částečně 

v okruhu Ekonomický rozvoj. 

V letech 2002 – 2004 byl vyhlášen Operační program Olomouckého kraje (OPOK), v je-

hoţ rámci byly spolufinancovány projekty, které naplňovaly jednotlivá opatření, jeţ kore-

spondovaly s PRÚOOK. V rámci OPOK byla financována i podpora rozvoje volnočaso-

vých aktivit. 

4.1.1 Lidské zdroje 

V problémovém okruhu Lidské zdroje je problematika sportu, volného času a rekreace 

zmiňována v konkrétních opatřeních, ale není rozpracována do konkrétních návrhů. 

Obzvlášť významné jsou tyto aktivity a zásady realizace cílů v Opatření č.4: 

 Rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity (kultura, sport a volný čas)  

a) Optimalizovat vyuţití stávajících kapacit veřejných a volnočasových zařízení 

b) Rozšířit nabídku programů volnočasových aktivit především pro mládeţ 

c) Vytvořit systémový program podpory rozšíření sportovních příleţitostí pro mládeţ 
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4.1.2 Ekonomický rozvoj 

Opět ani v tomto problémovém okruhu není problematika sportu, volného času ani rekrea-

ce zmiňována v konkrétních opatřeních nebo aktivitách. Je však obsaţena v konkrétních 

návrzích v rámci rozvoje cestovního ruchu. 

4.2 Program rozvoje cestovního ruchu 

V roce 2003 byl zpracován strategický dokument Program rozvoje cestovního ruchu Olo-

mouckého kraje. Jednotlivé strategické rozvojové oblasti jsou členěny do dílčích záměrů, 

charakterizujících prioritní oblasti rozvojové aktivity, vycházejících z charakteristik kraje a 

jeho regionů. V rozvojové oblasti Infrastruktura cestovního ruchu je zahrnuta i problemati-

ka sportu, volného času a rekreace. 

a) Dopravní infrastruktura spojená s dostupností turistických center (v Jeseníkách), 

zejména se jedná o zajištění zahuštění cyklotras II. a III. Třídy a rozvojem cyklos-

tezek navazujících na mezinárodní síť EuroVelo 

b) Dopravní infrastruktura spojená s pohybem turistů v regionu mezi jednotlivými de-

stinacemi (atraktivitami) a odpovídající poţadavky trvale udrţitelného rozvoje 

c) Rozvoj sítě hypostezek a navazujících sluţeb v kraji 

d) Rozvoj vybavenosti infrastruktury cestovního ruchu pro zimní sporty (úprava a 

značení lyţařských běţeckých tratí, lanovky, vybavení umělým zasněţením atd.) 

e) Rozvoj odpočinkových a vyhlídkových bodů ve vazbě na dopravní infrastrukturu – 

přístřešky, odpočinková posezení, rozhledny 

Vybavení infrastrukturou potřebnou pro sportovní vyţití, umoţňuje trávit volný čas a do-

volené aktivně. Důleţitá je také nabídka programů pro případ špatného počasí se zaměře-

ním na hlavní cílové skupiny. 

V roce 2005 byl rozvoj cestovního ruchu na regionální úrovni financování v rámci SROP a 

to prostřednictvím grantových schémat.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 UNIČOV 

 

Obrázek 1: Znak města (zdroj: unicov.cz) 

 

5.1 Geografická poloha a místní podmínky 

Město se rozkládá na pravém břehu řeky Oskavy v centru níţinaté krajiny (248 m n. m.) na 

severozápadním konci Hornomoravského úvalu. Rovinatý terén se směrem k severu a vý-

chodu postupně zvedá aţ k podhůří Hrubého a Nízkého Jeseníku. Jiţní část katastru se 

dotýká hranic luţních lesů CHKO Litovelské Pomoraví. 

Reliéf krajiny byl vytvořen tektonickými, akumulačními a destrukčními jevy, z nichţ nej-

významněji se na modelaci podílely mořské záplavy v neogénu a diluviu, po poklesu Hor-

nomoravského úvalu se na utváření krajiny podílely především říční toky. 

Vysoká kvalita půdy (nahnědlé podzoly) a příznivé klimatické podmínky pro rostlinnou 

výrobu je příčinou vysokého zornění. Orná půda (3 512 ha) tvoří téměř 73% celkové roz-

lohy území. Zastavěná plocha města a místních částí představuje pouze 3%. 

5.2 Identifikační údaje 

Město Uničov, obec s rozšířenou působností, je přirozeným centrem severního cípu olo-

mouckého okresu. Je součástí Olomouckého kraje, který společně se Zlínským krajem tvo-

ří územní jednotku NUTS II Střední Morava. 

Území Uničova tvoří 9 katastrálních celků, které se rozkládají na ploše 4 827 ha, coţ před-

stavuje cca 3,3 % rozlohy okresu a 0,9 % rozlohy kraje. Ve srovnání s vyššími územními 

celky je v regionu patrné výrazné zastoupení orné půdy. 

Od roku 1960 je k městu přidruţeno 8 místních částí: Benkov, Brníčko, Dětřichov, Horní 

Sukolom, Dolní Sukolom, Nová Dědina, Renoty a Střelice.  
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5.3 Historie města 

„Uničov je jedno ze sedmi moravských královských měst, leţící na přechodu Hané, 

Hrubého a Nízkého Jeseníku. Jádrem oblasti je povodí řeky Oskavy. Na jih je kraj otevřen 

k řece Moravě, od které jej odděluje luţní les Doubrava. Z ostatních stran je obklopen 

podhůřím Jeseníků. O dávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy, např. objev pra-

věké ţelezářské huti u Ţelechovic. 

Uničov byl zaloţen kolem roku 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem, 

coţ v roce 1223 potvrdil jeho bratr a král Přemysl Otakar I. Uničov má nejstarší městskou 

listinu na území Čech a Moravy. Privilegia města, jeţ přijalo tzv. právo magdeburské, dále 

rozšířil roku 1234 panovník o právo mílové, soudu, hrdelní, ale zejména právo horní. 

S Uničovem se počítalo jako se střediskem těţby rud a drahých kovů. Očekávání se však 

zcela nenaplnila. Loţiska rud nebyla dosti vydatná a pozornost panovníků se soustředila na 

výnosnější lokality – Jihlavu a Kutnou Horu. Roku 1327 zaznamenáváme rozvoj obchodu 

a řemesel hlavně podle hmotného důkazu, tj. hradeb, jimiţ se také zvýšila bezpečnost měs-

ta i okolí. Uničov se stal důleţitým obchodním a strategickým centrem při cestách 

z východu do Prahy. Uničovští kupci měli, při transitu cizích kupců přes město, moţnost 

nakoupit od nich zboţí. Jak Karel IV., tak markrabě Jošt usnadňovali uničovským měšťa-

nům obchodování. 

Rozhodujícím činitelem ve městě byli němečtí kolonisté, kteří se do kraje dostali při první 

a druhé německé kolonizaci za Přemyslovců a Lucemburků. Správu města ovládali aţ do 

husitských válek. Roku 1422 obsadil město litevský kníţe Zikmund Korybutovič „doţáda-

ný král český“, jehoţ husité zamýšleli učinit novým panovníkem. Korybutovič zlikvidoval 

dosud německou správu Uničova a ve farním kostele zavedl „velebnů svátost pod obojí 

způsobů“. Město se počeštilo a na několik let se stalo jednou z významných bašt husitství 

na Moravě. Po vítězství Jiřího z Poděbrad byli Němci vyhnáni a jejich majetek byl zaba-

ven. Jiří z Poděbrad město osobně navštívil ve dnech 31. března – 1. dubna 1469 a upevnil 

jeho českou správu. 4. dubna odměnil měšťany za prokázanou věrnost a udělil městu velké 

privilegium, v němţ stanovil, ţe Uničov navţdy zůstane královským městem a majetek 

vyhnaných Němců připadne městu. Současně potvrdil i stávající uničovské výsady. 

Uničov zachoval věrnost i králi Vladislavu Jagellonskému, který potvrdil městu dosavadní 

výsady a udělil městu i další práva. Roku 1479 odstoupil Vladislav Moravu společně se 

Slezskem a Luţicemi uherskému králi Matyáši Korvínovi. Matyáš přijal Uničov do pod-
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danství 25. Července 1479, přičemţ městu velkoryse prominul jeho vzpurnou minulost, 

kdy proti němu bojovalo na straně Jiřího z Poděbrad, a dokonce mu potvrdil všechna před-

chozí privilegia. 

Aţ do Bílé Hory proţívalo město období hospodářského rozkvětu a zachovalo si výhradně 

český ráz. Za „účast“ na stavovském povstání bylo městu roku 1622 odňato privilegium 

královského města a do svého vlastnictví jej jako léno od panovníka převzal rod Lichten-

štejnů. Roku 1629 se měšťané proti trestu odvolali a poţádali o nové prošetření. Královská 

kancelář záleţitost prozkoumala a roku 1632 bylo město od rozsudku osvobozeno.  

Roku 1642 vtrhlo na Moravu švédské vojsko a po šestidenním odporu 18. Června Uničov 

podlehl přesile. Další rána postihla Uničov 2. června 1643, kdy velký poţár zničil většinu 

města i s předměstím. Švédové zůstali v Uničově aţ do konce války a odešli teprve roku 

1650. Následky švédské okupace a poţáru pociťovalo město ještě dlouhá léta. Někdejší 

sláva byla nenávratně pryč. Obchod stagnoval a hospodářské potíţe město řešilo rozprodá-

váním majetku. 

Nejvýznamnějším okamţikem v ospalém ţivotě venkovského městečka se roku 1770 stalo 

setkání rakouského císaře Josefa II. s pruským králem Fridrichem II. Uničov se stal 

v týdnu od 31. srpna do 7. září pomyslným centrem habsburské monarchie. 

V roce 1850 se uzavírá historie Uničova jako královského města. Změny vyvolané revo-

lučním rokem 1848 znamenaly pro město odnětí královských privilegií a další provincio-

nalizaci. Hospodářský i politický význam Uničova v rámci monarchie se stal zcela nepatr-

ným. 

Největší zlom v historii Uničova nastal po skončení druhé světové války. Německé obyva-

telstvo bylo odsunuto, národnostní charakter města se proměnil. V roce 1948 začala vý-

stavba gigantického strojírenského závodu, který potřeboval nové zaměstnance. Díky tomu 

se původně zemědělská oblast změnila na průmyslové město. Postavily se stovky bytů, 

rostla sídliště, školy, domy. Uničov se rozrůstal. Významně se zvýšil počet obyvatel v 

Uničově a okolních obcích. Zelenou měly sportovní i kulturní aktivity. Vybudována byla 

řada nových tělovýchovných areálů i společenských prostor. Obyvatelé dostali moderní 

kino, fotbalový i zimní stadion, koupaliště, minigolf.“ (unicov.cz, ©2007) 

V 90. letech došlo k restrukturalizaci výroby u největšího zaměstnavatele v regionu, firmy 

UNEX, spojené s postupným propouštěním zaměstnanců. Většímu propadu příjmů a soci-

http://www.unicov.cz/
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álnímu vyloučení obyvatel částečně zabránilo město svým strategickým rozhodnutím vy-

budovat novou průmyslovou zónu. 

Svou tvář město výrazně změnilo v posledních letech. Postupně dochází k novým výstav-

bám, rekonstrukcím a obnovám staveb i veřejných prostranství. Opravené fasády domů, 

restaurované památky a moderní infrastruktura. 

5.4 Správa města 

Nejvyšším orgánem samosprávy je 21 členné zastupitelstvo města, které má pro plnění 

úkolů a kontrolní činnosti zřízeny výbory. 

5.4.1 Starosta 

Město zastupuje starosta Mgr. Dalibor Horák 

Tel.: +420 585 088 202 

E-mail: dhorak@unicov.cz 

5.4.2 Zastupitelstvo města Uničova 

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Je mu vyhrazeno právo 

schvalovat program rozvoje města, rozpočet města, rozpočtová opatření apod.Vydává 

obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. 

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, zpravidla jednou za šest týdnů. Nejméně 

však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná, jednání 

se řídí jednacím řádem. 

5.4.2.1 Hlavní body jednacího řádu 

Za přípravu zasedání zodpovídá starosta. Návrh programu zasedání schvaluje rada města. 

Kaţdý člen zastupitelstva má právo písemně poţádat Radu o zařazení svého návrhu na 

program jednání. Právo předkládat písemné návrhy k projednání na připravovaném zase-

dání mají rovněţ výbory Zastupitelstva města, předsedové osadních výborů a pak občané, 

kteří dosáhli 18 -ti let, mají trvalý pobyt v obci nebo vlastní na území obce nemovitost. 

Materiály určené na jednání budou předem projednány Radou města. Zpracovatel respekti-

ve vedoucí odboru odpovídá za to, ţe podkladové materiály určené k projednání v Zastupi-

telstvu jsou věcně správné, v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními 

mailto:dhorak@unicov.cz
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předpisy. Podkladové materiály předkládají výše uvedené osoby minimálně deset dní před 

konáním zasedání pověřenému zaměstnanci kanceláře starosty. 

Starosta nebo Rada města stanoví okruh pozvaných hostů z řad členů výborů, osadních 

výborů, komisí Rady města, Zaměstnanců Městského úřad, organizačních sloţek města 

nebo jiných externích subjektů, které se k projednávané problematice budou vyjadřovat. 

Vedoucí odboru Městského úřadu se zúčastňují jednání Zastupitelstva vţdy. 

5.4.3 Rada města Uničova 

Rada města je výkonným orgánem města Uničova v oblasti samostatné působnosti a za její 

výkon odpovídá zastupitelstvu města. Má sedm členů - je tvořena starostou, jejími mís-

tostarosty a dalšími členy rady. Je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené 

působnosti. Zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Podle potřeby 

zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti 

samostatné působnosti. Schvaluje organizační řád městského úřadu, jmenuje a odvolává 

vedoucí odborů. 

Rada města Uničova se schází zpravidla jednou za dva týdny. 

Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná. 

Adresa: Rada města Uničova 

  Masarykovo nám. 1 

  783 91  Uničov 1 

E-mail: rada@unicov.cz 

5.4.4 Komise Rady města Uničova 

Komise předkládají svá stanoviska a náměty Radě města Uničova a jsou jí ze své činnosti 

odpovědné. Usnášejí se většinou hlasů svých členů. 

Rada města zřídila v tomto volebním období následující komise: 

 Komise investiční a koncepce rozvoje města 

 Komise majetkoprávní 

 Komise bytová 

 Komise pro ţivotní prostředí 

 Komise pro rozvoj sportu 

mailto:rada@unicov.cz
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 Komise školství, prevence kriminality a rovných příleţitostí 

 Komise sociálních věcí a zdravotnictví 

 Komise kulturní 

 Komise pro občanské záleţitosti 

 Komise pro spolupráci s místními částmi 

 Komise pro regeneraci historického jádra 

5.4.4.1 Komise pro rozvoj sportu 

Komise se zabývá jednotlivými návrhy a poţadavky sportovních klubů, organizací i jed-

notlivých sportovců. Rozhoduje o tom, v jaké výši a zda vůbec, udělí město dotaci. 

5.4.5 Městský úřad města Uničova 

Městský úřad Uničov jako orgán obce s rozšířenou působností vykonává mimo samostat-

nou působnost také přenesenou působnost pro dalších 9 obcí (Dlouhá Loučka, Lipinka, 

Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Ţelechovice). 

Úřad je členěn do 10 odborů, nezávislý je útvar interního auditu. 

5.5 Obyvatelstvo 

Se svými 12 140 obyvateli, v roce 2005 byl Uničov 9. nejlidnatějším městem v kraji a 3. 

nejlidnatějším městem okresu Olomouc. V roce 2012 měl Uničov 11638 obyvatel. 

 

Graf 1: Počet obyvatel (zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ ©2014) 
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Je to jeden ze základních faktorů ovlivňující existenci a vývoj města. Celkový počet, věko-

vé sloţení, vzdělanost a podíl ekonomicky aktivních obyvatel je zásadním ukazatelem ur-

čujícím statut města. Také ovlivňuje objem daňových příjmů města ze státního rozpočtu. 

Město dosahuje jednu z nejvyšších hodnot hustoty obyvatel (253 obyv./   ) a to nejen ve 

srovnání s průměrem regionu (86 obyv./   ) ale také v porovnání s krajem (120 

obyv./   ) i Českou republikou (130 obyv./   ). 

Počet obyvatel města se od roku 1990 neustále sniţuje. Výjimkou se stali pouze roky 2000, 

kdy došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel proti předchozímu roku o 8 osob, a 2003, 

kdy činil celkový přírůstek 45 osob. V dlouhodobém horizontu dosahuje ukazatel celkové-

ho přírůstku záporných hodnot ( roky 2000-2006 průměrná hodnota -44).Hlavní příčina 

sniţujícího se počtu obyvatel měst, je v migraci. Především lidé s vysokoškolským vzdělá-

ním hledají ve městě těţko uplatnění, a proto se stěhují do větších měst. V roce 2012 byl 

celkový přírůstek -172. 

 

Graf 2: Celkový přírůstek obyvatel (zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ ©2014) 

 

Průměrný věk byl v roce 2005, při posledním průzkumu ČSÚ, 39,9 let. Index stáří byl 

103,4. V tomto roce byla nezaměstnanost 12,4 %. Aktuálnější informace bohuţel nejsou 

k dispozici. Přesto je nezaměstnanost tradičně o něco vyšší, neţ je průměr v České republi-
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5.5.1 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Vzdělanostní struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva má přímý vliv na ekonomický 

rozvoj regionu. 

V roce 2001 měla jedna čtvrtina obyvatel pouze základní vzdělání. Největší podíl občanů 

(38%) dosáhlo nejvyšší úrovně vzdělání střední odborné bez maturity. 26% obyvatel pak 

představují osoby s úplným středním vzděláním s maturitou. 

Ve srovnání s průměrem vyšších územních celků je ve městě nízké zastoupení osob s 

vyšším nebo vysokoškolským vzděláním (cca 7%). Nízký podíl vysokoškoláků je způso-

ben především migrací těchto osob z města do regionu s rozmanitějšími pracovními příle-

ţitostmi a vyšší mzdou. 

Přestoţe vzdělanostní struktura relativně odpovídá nárokům hlavních zaměstnavatelů, pro-

fesní struktura trhu práce se s poţadavky zaměstnavatelů plně neslučuje. Vzhledem k ori-

entaci podniků především na průmyslovou výrobu je znatelná poptávka po odborných děl-

nických profesích, nabídka pro vysokoškolsky vzdělané osoby příliš vysoká není. Pro pod-

poru dalšího rozvoje města je však zastoupení osob s vyšší mírou vzdělání nezbytné. 

5.6 UNEX a. s. (Uničovské strojírny) 

Brníčko 1032 

783 91 Uničov 

IČ:   45192049 

DIČ:  CZ45192049 

Telefon:  +420 585 071 111 (spojovatelka) 

E-mail:  info@unex.cz 

O vybudování velkého podniku těţkého průmyslu v Uničově bylo rozhodnuto po skončení 

2. světové války. Státní podnik Uničovské strojírny byl zaloţen roku 1949. V následujících 

40 letech firma vyvíjela a vyráběla zemní a důlní stroje zejména pro potřeby severočeské 

uhelné pánve. Od roku 1970 v Uničově vyrobili a vyprojektovali přes sto unikátních obřích 

kolesových rýpadel, z nichţ většina dodnes spolehlivě pracuje. Kolesová rýpadla v typicky 

ţluté barvě za necelá čtyři desetiletí vytěţila celkem přes 4,7 mld. m
3
 skrývky a 3,2 mld. 
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m
3
 uhlí. Společnost také vyprojektovala a vyrobila desítky skladových strojů, stovky kilo-

metrů pásových dopravníků a tisíce lopatových rýpadel. 

V roce 1993 došlo prostřednictvím kupónové privatizace k transformaci státního podniku 

na soukromou společnost s novým obchodním názvem UNEX. V roce 1998 získal nového 

majoritního akcionáře Bancroft Eastern Europe Fund, který v roce 2003 uzavřel dohodu 

o prodeji celého akciového podílu manaţerům společnosti. V roce 2005 se jediným akcio-

nářem UNEX stala společnost ARCADA Capital. V témţ roce došlo i k akvizici 100 % 

akcií společnosti Moravské ţelezárny v Olomouci - zápustkové kovárny a slévárny kom-

plementární s výrobou v Uničově. UNEX je tak schopen nabídnout kompletní sortiment 

odlitků co do druhu materiálů tak i velikostí. Disponuje kapacitou 31 000 tun odlitků roč-

ně. V roce 2007 se skupina UNEX z důvodů nedostatku kapacit pro výrobu jeřábů, výloţ-

níků a svařovaných konstrukcí v mateřském závodě v Uničově rozrostla o akvizici klíčo-

vých aktiv areálu bývalé společnosti Vihorlat na východním Slovensku. 

V posledních deseti letech UNEX investoval do modernizace technologií výroby více neţ 

jednu miliardu korun a stal se tak moderní strojírensko-metalurgickou firmou, která vyrábí 

produkty od 50 gramů do 80 tun a dodává výrobky ve sjednaném čase i kvalitě. (unex.cz, 

©2014) Celková výrobní kapacita UNEXu aktuálně činí více neţ 250 000 m
2
. 

Do závodu se můţe veřejnost podívat kaţdoročně při Dni otevřených dveří, který se koná 

tradičně 1. května. 

5.7 Velká průmyslová zóna 

V roce 2000 se začala na severním okraji města budovat průmyslová zóna. Ta byla snahou 

zajistit pracovní místa obyvatelům města a regionu. Město mělo v druhé polovině devade-

sátých let velkou nezaměstnanost. Postupem času se vţilo označení Velká průmyslová zó-

na. (Miele, Hexapol, Ingersoll-Rand, Mora-Top, Vario Vila) 

Pozemky byly od počátku určeny pro rozsáhlejší podnikatelské záměry zejména zahranič-

ních investorů. Velká průmyslová zóna obsadila 3. místo v soutěţi agentury CzechInvest, 

pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, v kategorii Zóna s nevětším společenským 

přínosem. Během doby se společnosti podnikající ve Velké průmyslové zóně staly výraz-

nými sponzory uničovských organizací působících v sociální, kulturní a sportovní oblasti. 

Celkové investice dosáhli tří miliard a 118 milionů korun a pět vybudovaných závodů za-

městnávalo v roce 2008 1 100 zaměstnanců. 
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5.7.1 Miele 

Miele výrobní závod Uničov 

Miele technika s.r.o. 

Šumperská 1348 

783 91  Uničov 

Česká republika 

Telefon: (00420) 585 007 511 

Fax:  (00420) 585 007 500 

WWW:  www.miele.cz 

Email:   miele.technika@miele.cz 

Firma Miele je německý výrobce vysoce kvalitních elektrických přístrojů pro domácnost a 

přístrojů pro profesionální vyuţití. Sídlo firmy se nachází v německém Güterslohu. Firma 

byla zaloţena v roce 1899 a od té doby je v rodinném vlastnictví. Jejími zakladateli byli 

Carl Miele a Reinhard Zinkann. Ve vedení společnosti stojí jiţ čtvrtá generace. 

 

Od roku 2004 jsou v závodě v Uničově vyráběny pračky a sušičky pro pouţití jak v do-

mácnostech, tak v ţivnostenském podnikání, určené převáţně pro zámořské trhy. Je zde 

zaměstnáno kolem 500 pracovníků. V roce 2003 byl dokončen závod německé společnosti 

Miele na výrobu praček. Miele v roce 2006 otevřela další halu pro výrobu myček a nádobí 

a v roce 2012 předvýrobní halu. 

5.7.2 Hexapol Compounding s.r.o. 

V roce 1997 začala vznikat mísírna směsí pro pryţové těsnění pro belgickou společnost 

Thona. V roce 1998 začal provoz. Dnes tuto továrnu vlastní Hexapol Compounding s.r.o. 

Hexapol Compounding s.r.o. 

Šumperská 1344 

783 91  Uničov 

Česká republika 

Telefon: +420 585 004 011 

http://www.miele.cz/
mailto:miele.technika@miele.cz
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Fax  +420 585 053 568 

WWW:  www.hexpolcompounding.cz 

Email:   info.uni@hexpol.com 

HEXPOL Compounding je členem HEXPOL AB, švédské společnosti zapsané na burze 

OMX Nordic Stock Exchange. HEXPOL AB se dělí na dvě oblasti podnikání: HEXPOL 

Compounding a HEXPOL Engineered Products, a má výrobní závody v 9 zemích. 

HEXPOL Compounding je jednou z předních světových skupin v oblasti vývoje a výroby 

zdokonalených vysoce kvalitních gumárenských směsí, TPE směsí, speciálních produktů a 

pogumování válců, a je jedním ze skutečně globálních dodavatelů v tomto průmyslovém 

odvětví. Její působnost zahrnuje 24 výrobních zařízení po celém světě, a dělí se na země-

pisné oblasti Evropy/Asie a země NAFTA (Severoamerické zóny volného obchodu) a ob-

last směsí TPE. 

5.7.3 Ingersoll-Rand Czech Republic s. r. o. 

V roce 2002 byla dokončena výstavba závodu na výrobu kompresorů americké společnosti 

Ingersoll-Rand. 

Šumperská 1345 

783 91  Uničov 

Telefon:  585 093 111 

E-mail:  infounicov@irco.cz 

5.7.4 Mora-Top 

Další závod postavila společnost Mora-Top. Společnost se zabývá výrobou plynových kot-

lů a zaměřuje se spíše na východní trhy. 

5.7.5 Vario Vila 

Závod na výrobu komponentů pro výstavbu montovaných rodinných domků. Stavba závo-

du byla dokončena v roce 2005. 

  

http://www.hexpolcompounding.cz/
mailto:info.uni@hexpol.com
http://www.hexpolcompounding.cz/cz/gum%C3%A1rensk%C3%A9-sm%C4%9Bsi/
http://www.hexpolcompounding.cz/cz/tpe-sm%C4%9Bs%C3%AD/
http://www.hexpolcompounding.cz/cz/speci%C3%A1ln%C3%AD-produkty/
http://www.hexpolcompounding.cz/cz/trh-v%C3%A1lc%C5%AF-a-v%C3%A1le%C4%8Dk%C5%AF/
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5.8 Malá průmyslová zóna 

Pro pozemky za areálem technických sluţeb a prodejny stavebnin se pouţilo označení Ma-

lá průmyslová zóna. Od roku 1996 byly tyto pozemky přednostně určeny pro realizaci in-

vestičních záměrů místních drobných a středních podnikatelských subjektů. 

V roce 1998 zde byla dokončena výstavba závodu na výrobu přídavných zařízení staveb-

ních strojů spolčenosti Davon. 

V roce 2000 v malé průmyslové zóně zahájila činnost dřevozpracující dílna Karla Chalupy. 

V roce 2002 společnost Černý Components dokončila výstavbu haly pro dřevovýrobu. 

V roce 2005 zde zahájila činnost další dřevozpracující firma Morávek a Král, která zahájila 

činnost výroby palet pro společnost Miele. 

V tomto roce byla dokončena také hala společnosti Kiwek zabývající se nakládáním s ko-

vovým odpadem. 

V roce 2008 zaměstnávalo 6 podnikatelských subjektů v malé průmyslové zóně 130 pra-

covníků. 
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6 SPORT V UNIČOVĚ 

Po Sametové revoluci na předchozí činnost navázaly sportovní kluby. Některé z nich pod 

hlavičkou tělovýchovné jednoty.  

Organizaci výkonnostního sportu ve městě zajišťovala Tělovýchovná jednota Unex sídlící 

v areálu kopané. Ta patřila k největším v rámci širokého regionu a garantovala také provoz 

tohoto areálu. Dosavadní generální sponzor jednoty Unex a. s., se během doby přestal na 

podpoře sportu podílet, a proto město, které podporu převzalo, iniciovalo změnu názvu ve 

znění Tělovýchovná jednota Uničov. 

Dobrých výsledků dosahovali zejména fotbalisté, cyklisté, šachisté a hokejisté, kteří půso-

bili v II. lize.  

Významnou roli v kondiční tělesné kultuře sehrál Klub rekreačního sportu.  

V této části se věnuji nabídce sportů v Uničově. Zajímalo mě, jaké moţnosti k sportovnímu 

vyţití v tomto městě jsou. Chtěl jsem zpracovat ucelenou nabídku pro potencionální zá-

jemce o určitou sportovní aktivitu. Stručně se věnuji, pokud mi to přišlo zajímavé, historii 

sportu a zmiňuji nejúspěšnější sportovce. Chci tím nejen projevit úctu sportovcům za jejich 

úspěchy, ale zároveň čtenáře nalákat. Jak ukazují příklady i z malého města je moţné pro-

sadit se na republikové i mezinárodní úrovni. 

6.1 Tělovýchovná jednota Uničov 

Adresa: Tělovýchovná jednota Uničov 

U Stadionu 619 

Uničov 

78391  

Předseda:  Richard Dostál 

Telefon: 603 803 611 (kontakt: Richard Dostál)  

585 051 422 

E-mail: sk.unex@worldonline.cz 

Areál procházel postupnou obnovou, bylo zatravněno škvárové tréninkové hřiště, vybudo-

vala se umělá závlaha a hřiště s umělým povrchem. Největším oddílem jednoty je fotbalo-

vý oddíl (SK Uničov), který v roce 2005 oslavil 70. Výročí české kopané ve městě. 

mailto:sk.unex@worldonline.cz
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V průběhu devadesátých let se A muţstvo pevně usadilo ve třetí lize, kde pravidelně konči-

lo v lepší polovině tabulky. Svou účastí v této soutěţi se oddíl drţel místo druhého nejvý-

konnějšího oddílu v rámci Olomouckého kraje. Přesto se zájem diváků o mistrovské zápa-

sy postupně sniţoval, aţ se ustálil přibliţně na dvou stech platících. 

Přehled a kontakty jednotlivých oddílů TJ Uničov lze nalézt v Uničovské inforočence.  

Kromě atletiky spadají pod TJ Uničov také tenis, dráhový golf (také známý jako minigolf) 

a šachy. Součástí TJ Uničov je také Česká asociace sport pro všechny. 

6.1.1 SK Uničov (Fotbal) 

Telefon: 585 051 401 (kontakt: Jaroslav Jurik)  

WWW: http://www.umelatrava-unicov.cz 

E-mail: fotbal.unicov@seznam.cz 

Zaloţení klubu se datuje k 7. dubnu 1935, kdy se v Uničově sehrál první zápas a to proti 

zájezdovému týmu SK Litovel. První údaje spojené s aktivitou k zaloţení fotbalového od-

dílu v Uničově se vedou od února roku 1935, kdy hlavními aktéry byli páni R. Rotr, Anto-

nín Navrátil, Josef Gajdošík a Alois Nesvadba. První oficiální název tak byl SK Union 

Uničov. Oficiální barvou se stala modrá a bílá. V roce 1952, jsme svědky přejmenování na 

SOKOL ZVIL Uničov. 

V tomto roce se Uničov konečně dočkal vytouţené lepší soutěţe (Krajského Přeboru), o 

kterou tak poctivě po všechna poválečná léta usiloval. O rok později se Uničov stal vítě-

zem Krajského přeboru, znovu ale s jiným názvem, tentokrát DSO Spartak Uničov. Ve 

finále Uničov ovšem podlehl Spartaku Královo pole. Roku 1956 jsme byli svědky prvního 

postupu do divize. V roce 1959 se František Schneider stal prvním uničovským fotbalistou, 

kterému se dostalo cti reprezentovat naši republiky v kopané. Hrál na dorosteneckém tur-

naji UEFA v Bulharsku ve Staré Zagoře v dresu ČSSR proti Francii a NDR. 

TJ Uničovské strojírny, tak se roku 1966 Uničov znovu přejmenoval. O dva roky později 

odchovanec uničovské kopané Zdeněk Konečný dovedl jako kapitán ČSSR k vítězství na 

dorosteneckém turnaji UEFA ve Francii československý tým. V roce 1970 se oddíl zapojil 

do oslav 20. výročí mateřského podniku Uničovské strojírny. Při otevření nového trávníku 

se v Uničově představila praţská Sparta. Uničov dokázal před čtyřtisícovou návštěvou zví-

tězit 1:0. V rudém dresu se předvedl i uničovský odchovanec Radek Gulajev. 

http://www.umelatrava-unicov.cz/
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Historicky první postup do třetí ligy se datuje k roku 1971. Úspěšným trenérem, který to 

dokázal byl Rudolf Cypris. Bohuţel hned o rok později se Uničov z ligy poroučel. Sedm-

desátá léta byla významná i tím, ţe dorostenci dosáhli na dorosteneckou ligu. Roku 1985 

proběhli velké oslavy padesátiletého výročí fotbalu v Uničově. V devadesátých letech se 

uţ Uničov napevno usadil ve třetí lize, ve které se stal jedním nejsilnějších celků, který 

pravidelně končil sezónu v lepší polovině tabulky. Tak je tomu dodnes, kdy Uničov svádí 

boje o přední příčky MSFL. Přes název SK Unex Uničov jsme se dopracovali k nynějšímu 

názvu SK Uničov. Slavní odchovanci, hráči působící v uničovském dresu a trenéři: Franti-

šek Schneider, Zdeněk Konečný, Jan Fiala, Josef Šarše, Jan Poštulka, Petr Uličný, Alexan-

der Bokij, Jiří Vaďura. 

6.1.2 Atletika 

Telefon: 731 598 544 (kontakt: Iveta Janků)  

WWW: www.atletikaunicov.cz 

E-mail: ivetajanku@email.cz 

V letní sezóně probíhají tréninky na fotbalovém stadionu, kde je vyuţíván i vrhačský kruh. 

Průprava technik skoku dalekého probíhá na nově rekonstruovaném doskočišti na základní 

škole U Stadionu. Dále oddíl vyuţívá atletického nářadí a náčiní: překáţky, koule,oštěpy, 

startovní bloky, atd. V zimní sezóně vyuţívá atletika pronájem haly Gymnázia a tělocvičny 

na učilišti. V letošním roce bude i vyuţívána tělocvična na základní škole U Stadionu a na 

základní škole Pionýrů.  

6.1.3 Česká asociace Sport pro všechny 

Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblíţit a 

zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásí se k odkazu dr. Miroslava 

Tyrše i jeho následovníků. Čerpají z práce lékařů, tělovýchovných pedagogů a dalších od-

borníků, kteří pochopili význam pohybové aktivity pro člověka. Uvědomují si, ţe smysl 

přiměřeného pohybového reţimu můţe být zcela naplněn jen ve spojení s racionální výţi-

vou a celkově dobrou ţivotosprávou. V tomto širším rámci spatřují vysoký společenský 

význam sportu pro všechny jako racionální alternativy proti drogové závislosti, asociální-

mu chování a dalším negativním jevům. 

Česká asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybo-

vých aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, 

http://www.atletikaunicov.cz/
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jógu, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, cvičení a pobyt v přírodě, taneční 

sport, step, cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, tradiční čínská cvičení, pře-

tlačování rukou a další experimentální aktivity, jejichţ vhodnost prověřují.  

ČASPV má v současné době šedesát tisíc registrovaných členů a přes 40 tisíc členů ve 

sdruţených právních subjektech. Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost 

prostřednictvím hnutí "Pohyb je ţivot", zaměřeného na propagaci významu pohybové akti-

vity, zdravé výţivy a duševní pohody v ţivotě moderního člověka. 

6.1.4 Tenis 

Telefon: 603 949 568 (kontakt: Radek Gulajev)  

Tenis je v Uničově velmi populární. Ve městě se nachází dva areály. 

V areálu kurtů u koupaliště, na kterém rozvíjel své aktivity oddíl tělovýchovné jednoty 

vyrostlo nové zázemí. Druţstvo dospělých se prosadilo v divizní soutěţi a v okresním pře-

boru.  

V tenisových kurtech za poliklinikou působí tenisový klub věnující se především práci 

s mládeţí. 

6.1.5 Dráhový golf (Minigolf) 

Oddíl působí v první lize dráhového golfu. 

Hřiště: V parku u Střelnice 

Provozní doba: květen – říjen 

  Úterý a Čtvrtek 15.30 – 19.00 

  Sobota a Neděle 12.00 – 19.00 

Vstupné:  Děti do 6 let zdarma 

  Ostatní  20 Kč 

Telefon: 732 335 348 (kontakt: Jiří Kadlec)  

WWW: http://tjunicov.cmgs.cz 

E-mail: golfik18@seznam.cz 

http://tjunicov.cmgs.cz/
mailto:golfik18@seznam.cz
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6.1.6 Šachy 

Telefon: 736 504 889 (kontakt: Jaroslav Filipík)  

V roce 2000 se jako součást tělovýchovné jednoty obnovil šachový oddíl. Hned v prvním 

roce činnosti postoupili šachisté z okresního do oblastního přeboru. 

V roce 2003 postoupili do druhé ligy. 

Nejvýraznějším talentem oddílu se stal Jiří Navrátil ml. Ten se umísťoval na předních mís-

tech v okrese a také v republikových mistrovstvích. 

Ještě před obnovením uničovského šachového oddílu, v roce 1999, se mezinárodní mistr a 

hráč Tatranu Litovel Milan Ţůrek umístil mezi nejlepšími sportovci olomouckého okresu. 

6.2 HC Uničov (Hokejový klub) 

Telefon: 585 054 201 (kontakt: Jaroslav Petřík)  

608 114 511 

605 389 895 (pronájem zimního stadionu)  

WWW: http://www.hokejunicov.cz 

E-mail :  hokejunicov@seznam.cz 

Adresa: HC Uničov 

Pionýrů 1187 

78391 Uničov 1 

Návštěvnost hokejových utkání v průběhu doby velmi kolísala. Na popularitě tohoto sportu 

mělo na počátku devadesátých let velký podíl dokončení výstavby zimního stadionu. Ho-

kejisté poté opustili tělovýchovnou jednotu a v roce 1998 převzalo provoz zimního stadio-

nu občanské sdruţení HC Uničov. A muţstvo postoupilo do druhé ligy, činnost v této sou-

těţi však klub v roce 2011 ukončil. Trvalejších úspěchů hokejisté dosahovali při práci 

s mládeţí.  

Začátky hokeje v Uničově se objevují v padesátých letech, to se v Uničově hrával hokej 

nejprve na přírodním ledě na venkovním hřišti.  Klimatické podmínky umoţňovaly hrát 

pouze omezený počet dní a tak byla v roce 1973 zahájena stavba umělé ledové plochy. Na 

této se poprvé bruslilo na podzim 1974, postupně  v letech 1977 a 1978 přibyly tribuny a 

zázemí. Nakonec se v roce 1979 nad celým stadionem postavila střecha, a takto vznikl 

http://www.hokejunicov.cz/
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zimní stadion v dnešní podobě.  Od roku 1974 současně s výstavbou stadionu se začíná 

datovat nová éra Uničovského hokeje. 

Hokejisté byli včleněni do tehdejší Tělovýchovné jednoty Uničov, ve které měl ovšem 

prioritní postavení fotbal, který měl větší tradici i úspěchy. Neuspokojivá ekonomická situ-

ace tehdejšího oddílu a snaha o právní a ekonomickou samostatnost vedla v roce 1996 ke 

vzniku samostatného Hokejového klubu. Odloučením z tehdejší TJ Uničov zahájil klub 

svou samostatnou činnost. Po zaloţení samostatného klubu se činnost konsolidovala a nové 

vedení zahájilo uskutečňování plánovaného sportovního i ekonomického vzestupu. Od 

roku 1996 má klub v pronájmu zimní stadion, jehoţ provoz, za přispění města Uničova 

zajišťuje. Celkem se v mládeţnických muţstvech  připravuje na sportovní dráhu více jak 

200 dětí. 

6.2.1 HC Orlíci Uničov 

Malí hokejisti z Uničova  

WWW: http://www.orlici.cz 

6.3 Cyklistika Uničov 

Předseda oddílu: Richard Dostál 

Telefon: 603 803 611 (kontakt: Richard Dostál)  

  777 335 471 (trenér mládeţe Ivo Heřmanovský) 

WWW: http://www.cyklistika-unicov.cz 

E-mail: rdk@rdk.cz 

Adresa: Cyklistika Uničov 

Brníčko 1019 

783 91   Uničov 1 

Cyklistický oddíl v Uničově vznikl jiţ v roce 1954. Má za sebou tedy poměrně bohatou 

historii protkanou mnoţstvím úspěchů na domácí i zahraniční scéně. Mezi škálu vynikají-

cích cyklistů, kteří byli či jsou jakkoliv spjati s uničovskou cyklistikou patří medailisté 

národních, evropských a světových šampionátů či jezdci z popředí významných etapových 

závodů jako např. Radomír Šimůnek st., Roman Kreuziger st., Vladimír Vondráček, Milan 

http://www.orlici.cz/
http://www.cyklistika-unicov.cz/
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Garstka, Jaroslav Mráz, Kamil Mráz, Zdeněk Zmeškal, Richard Dostál, Miloslav Vašíček, 

Tomáš Konečný, Jan Hruška, Milan Běhůnek, Jiřina Ščučková (Frantíková) a další. 

I přes všechny vynikající výsledky let minulých nechtějí usnout na vavřínech. 

V posledních letech na úspěchy předchůdců navazovali v mládeţnických kategoriích. V 

průběhu posledních pěti let získali mladí závodníci 13 titulů mistra republiky na dráze i na 

silnici. V posledních pěti letech vychovali 4 juniorské reprezentanty. 

Na dlouholetou a silnou tradici navázal cyklistický oddíl TJ Unex. V Uničově se uskuteč-

nili významné cyklistické podniky. Uničov byl etapovým městem Závodu míru či Czech 

Cycling Tour. Oddíl uspořádal mistrovství republiky kadetů a ţáků. V Uničově se také 

uskutečnily cyklokrosové závody série Budvar Cup. Divácky atraktivní akce se pravidelně 

setkaly s bohatou návštěvou. Vedle toho získávala stále větší popularitu amatérská cyklis-

tika. Bývalí závodníci a další cyklisté se sdruţili v klubu, později působícím pod názvem 

Silný team. Jeho člen Kamil Mráz získal na mistrovské sdruţení cyklistů ve své kategorii 

titul mistra republiky a také titul mistra Evropy. 

Na mistrovský titul ve sjezdu na horském kole dosahoval další z uničovských veteránů, 

Milan Suchomel. 

6.4 Bikros (BMX) 

Telefon: 602 775 625 (kontakt: Marek Bokůvka)  

E-mail: bok.marek@seznam.cz 

Tento nový sport se těší narůstajícímu zájmu. Sportovci vyuţívají atraktivní areál 

v lesoparku na Šibeníku.  

Nejvýraznější talenty oddílu: 

Marek Bokůvka ml. a Jan Košárek, oba získali titul mistra republiky. 

Kristýna Zatloukalová získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. 

Uničovští jezdci se stali nejlepší týmovou reprezentací České republiky. 

Bike Team Uničov pořádá závody mistrovství republiky, které bývají hojně navštěvovány. 

Areály se v pořádání mistrovství republiky střídají. 

mailto:bok.marek@seznam.cz
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6.4.1 Něco málo o BMX 

Bikros, neboli bmx, je individuální sport, při němţ závodí skupina jezdců mezi sebou na 

speciálně upravených tratích, zhruba 400 metrů dlouhých s řadou skoků. Rozhodující je 

zde rychlost, výbušnost, cit pro kolo při dlouhých letech na velkých skocích, ale taky dr-

zost v bojích po startu a v zatáčkách. Závody jsou díky velké rychlosti a technické nároč-

nosti atraktivní pro diváky, ale při četných kolizích také mnohokrát bolestivé pro jezdce.  

Do naší země se dostal bikros poprvé v roce 1984 a ihned se těšil ohromné popularitě. 

Český výrobce Velamos Sobotín chrlil kola BMX 20 jedno za druhým, a tak hned z počát-

ku měl bikros několik tisíc příznivců. Aktivně se do pořádání závodů angaţovaly 

SVAZARM a ČSTV. 

Trať je většinou vystavěna na poměrně malé ploše a mezi startem a cílem je jen malý výš-

kový rozdíl. Základem kaţdé tratě je startovní pahorek se startovní rampou, která vypustí 

na trať vţdy osm jezdců. Ti mezi sebou bojují o postup do dalších částí závodu.  

Skoky jsou dělané z hlíny a jako vrchní povrch bývá nejvíce pouţívána šotolina. Poslední 

dobou se také stále častěji pouţívá do zatáček a na odrazové hrany skoků asfalt. Skoky na 

dráze jsou různé jak velikostně, tak typově a kaţdý klub má na své trati v podstatě unikátní 

skoky. Nejznámější jsou dvojskoky, trojskoky, lavice a vyskakovák, u kterého je odrazová 

hrana poloţena níţe neţ dopadová. V cílových rovinkách se stávají módou tzv. mnohasko-

ky, tj. skok sloţený z více jednoduchých prvků, které dávají více moţností na projetí či 

skočení.  

Závodníci jezdí na dvaceti a dvacetičtyřpalcových  speciálech tzv. Cruiserech. Díky tomu, 

ţe tratě jsou vţdy pevně uválcované, jezdí bikrosaři s pevnou vidlicí. Povinná výbava je 

přilba, rukavice, dres s dlouhým rukávem a dlouhými kalhotami. Chrániče kolen, loktů a 

páteře. 

Systém závodů dle mezinárodních řádů je jednoduchý, například ve věkové kategorii, kde 

se na startu sejde 64 jezdců, se jede 8 skupin po osmi jezdcích, a to tak, ţe kaţdá skupina 

odjede tři kvalifikační jízdy a čtyři nejúspěšnější jezdci vţdy postupují dál, do 32 členného 

čtvrtfinále, kde jsou 4 skupiny po 8 jezdcích, ale pozor, jede se jiţ jen jedna jízdy. Z kaţdé 

jízdy první 4 postupují do semifinále, kde jsou dvě skupiny po 8, a opět stejným vyřazova-

cím způsobem zbude finálová osmička, která si to v jedné jízdě rozdá o konečné pořadí. 

Čas zde není důleţitý, důleţité je vţdy se probojovat do první čtveřice a postupovat tak dál 

v závodě. 
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Věkové kategorie jsou na dvacetipalcových kolech od šesti let nahoru po roce do 19+ a 

dále Junior men, Junior women, Elite men, Elite women, na dvacetičtyčpalcových kolech 

pak kategorie do 12 let, 13/14,15/16,17/29,30/39,40+, Junior Cruiser, Elite Cruiser a Girls 

Cruiser. Odměny za umístění na stupních vítězů, kromě věcných darů od sponzorů, jsou 

také medaile či poháry, v kategoriích juniorských a elitních pak i finanční odměny. V ČR 

ovšem zdaleka nedosahují evropského průměru. 

Zaměříme – li se na vývoj světového bikrosu, tak ten se stále více profesionalizuje, přede-

vším vzhledem k startu na olympiádě. Jezdci jsou jiţ v podstatě vrcholní atleti, dráhy jsou 

extrémně náročné s dlouhými skoky, které jsou tak atraktivní pro diváky. 

6.5 FBC Uničov (Florbalový klub) 

Telefon: 737 751 655 (kontakt: Mgr. Leopold Číţek)  

WWW: http://www.fbcunicov.webnode.cz 

E-mail: fbcunicov@seznam.cz 

Adresa : FBC ZŠ Uničov 

oddíl florbalu 

U Stadionu 849,  

783 91 Uničov 

IČO:  646 27 519 

6.5.1 Florbalový příběh 

Vznik klubu se datuje k roku 2004. Na počátcích byly nesmělé pokusy v podobě zájmo-

vých krouţků na škole. Kluci hráli v tělocvičně florbal pro zábavu a nikoho v té době ne-

napadlo, ţe se tento sport rozvine na škole takovou silou. První větší impuls přišel od pro-

fesora Svobody, který učil na Gymnáziu Uničov a měl kontakty na olomoucký florbal. V té 

době hrál florbal se ţáky Gymnázia Uničov a to Olomouckou školní ligu. Díky němu se 

zúčastnili druhé části této soutěţe. Celkové 9. místo bylo v roce 2004 úspěchem. 

Rok 2005 – nastal velký zlom. Se souhlasem ředitele školy M. Ţůrka se přihlásili jako 

amatéři do Olomoucké ligy starších ţáků. (celkové 6. místo). 

Následující sezóna, rok 2006/2007, byla daleko úspěšnější. Opět bylo přihlášeno pouze 

druţstvo starších ţáků. Na umístění mezi nejlepšími sice nedosáhli, ale uţ byli schopni hrát 

http://www.fbcunicov.webnode.cz/
mailto:fbcunicov@seznam.cz
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vyrovnané zápasy a na turnaje vyjíţdět ve větším počtu hráčů, florbal začal být ve škole 

čím dál populárnější. 

Sezóna 2007/08 byla zlomová. Na školu přišel nový učitel (M. Zíka), kterého tento sport 

zaujal tak, ţe se zrodilo další druţstvo – mladší ţáci. Nový trenér znamená nový impuls, a 

tak se i stalo. Neskutečná sezóna – mladší ţáci – 1. místo, starší ţáci – 2. místo.  

Přišel rok 2008/2009. V té době uţ se pomalu schylovalo k tomu, ţe v Uničově zůstane 

pouze jeden florbalový oddíl. Snaha sjednotit oddíly ZŠ U Stadionu a Gaudolino Uničov se 

však nepodařilo. Jak však dát dohromady oheň a vodu? To nejde. Oba trenéři měli své 

představy. A tak, kdyţ nedošlo ke shodě, pod ZŠ U Stadionu Uničov vzniká další tým – 

junioři. V Uničově jsou v tu chvíli dvě druţstva, která hrají stejnou soutěţ. Přitom stačilo 

tak málo… Junioři končí ve své premiéře na 5. místě, mladší ţáci na 2. místě a starší ţáci 

na 3. místě. 

Rok 2009/2010 – další milník. Přidává se druţstvo dorostenců, muţů a elévů. Gaudolino 

Uničov končí, část hráčů odchází do Troubelic a zbytek začíná trénovat pod L. Číţkem. 

Výsledek na konci sezóny  - elévové: 9 turnajů a z toho 3x  první, 3x  druzí a 3x  třetí. 

Mladší ţáci skončili na 4. místě. Starší ţáci, dorostenci, junioři shodně obsadili 3. místo. 

Muţi? Nejvíce sledovaná kategorie splnila cíl nastoleným trenérem, kterým byl postup do 

vyšší soutěţe. Zisk 2. místa a postup byl krásnou tečkou za touto úspěšnou sezónou. 

Rok 2010/2011 – muţi A vyhráli Olomouckou ligu a slavili postup do 3. ligy, divize VII. 

V této sezóně jiţ má oddíl celkem 8 druţstev. Je zaloţen tým muţů B, kde se dává prostor i 

nadějným juniorům. Výsledkem je 2. místo v Olomouckém přeboru. Nejkrásnější tečku za 

sezónou ovšem dávají junioři. Vyhrávají svou soutěţ a přímo postupují do 2. ligy, divize 

IV. Dorostenci v této sezóně hrají souběţně dvě soutěţe. Tu vyšší – 1. ligu, opouští, v té 

druhé získávají pěkné 3. místo. Starší ţáci proţívají tuto sezónu těţkou krizi. Výsledkově 

čtvrtá příčka je spíše úspěchem, neboť hra druţstva byla velmi špatná. Teprve konec sezó-

ny naznačil zlepšení. Mladší ţáci navázali na minulé úspěchy a střídavě se umísťovali na 

turnajích mezi nejlepšími třemi týmy. Elévové byli ještě lepší a ve většině turnajů hráli 

prim. 

Rok 2012/2013 – muţi si zopakovali své umístění z loňské sezóny, kdy obsadili 3 příčku. 

Rezerva muţů nakonec svou pouť Olomouckou ligou završila 7 místem. Junioři nezopako-

vali své předešlé výkony a po dvou letech opouštějí 2 ligu. Adekvátní náhradu však našli 

v kategorii dorostenců. Ti vyhráli nejen 2. ligu dorostenců, divize VII, ale v baráţi uspěli 
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proti Českému Těšínu a slavili postup do 1 ligy, divize IV. Starší ţáci opět vyhráli Olo-

mouckou ligu. V prvním kole MČR se umístili na páté příčce. Mladší ţáci odehráli 9 turna-

jů – 36 zápasů (25 vítězných, 2 remízy, 9 poráţek) - 3x 1. místo,  5x 2. Místo, 1x 5. místo. 

Elévové odehráli také 9 turnajů – 35 zápasů (25 vítězných, 2 remízy, 8 poráţek) – 3x 1. 

místo, 4x 2. místo, 2x 3. místo. Ovšem největší pozitivum této sezóny bylo otevření úplně 

nejmladší kategorie, a to přípravky. Pod vedením R. Čundrleho se začínalo od nuly i hráč-

ské zázemí bylo minimální, ale konec sezóny ukázal, ţe to byl krok správným směrem. 

Základna se zvětšila a samotná hra šla nahoru.  

6.6 Házená Uničov 

Telefon: 732 558 707 (kontakt: Pavel Janků)  

 +42073255870 

E-mail: pavel.janku@mujmail.cz 

Adresa: Pionýrů 1174 

78391 Uničov  

Návštěvnost mistrovských utkání házené se počítala v desítkách diváků. Oddíl zpočátku 

působil jako součást tělovýchovné jednoty a počínaje rokem 2006 pod hlavičkou občan-

ského sdruţení Házená Uničov. Její A muţstvo soutěţilo podle momentální výkonnosti 

v divizní soutěţi, ve třetí i ve druhé lize. Rovněţ areál házené procházel postupnou obno-

vou, nejvýznamnějším počinem bylo poloţení umělého povrchu hřiště v roce 2003. 

6.7 Klub rekreačního sportu 

Počátkem 90. let se v Uničově stal na sportovní scéně fenoménem. Zaměřoval se přede-

vším na různé kondiční pohybové aktivity. 

6.7.1 Volejbal 

Po skončení činnosti oddílu tělovýchovné jednoty v roce 1989 se volejbal ocitl v útlumu. 

Přesto, spíše jako připomínku dřívějších úspěchů, přivedl sportovní talent a píle Uničovan-

ku Janu Šenkovou jako kapitánku aţ do volejbalového reprezentačního druţstva. Další 

reminiscencí se v roce 2004 stalo mistrovství republiky neregistrovaných za účasti mnoha 

reprezentantů a hráčů předních domácích i zahraničních klubů. Volejbalový areál zpočátku 

spravovala tělovýchovná jednota a po roce 2000 Klub rekreačního sportu, který jiţ dříve 

mailto:pavel.janku@mujmail.cz
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obnovil soutěţní činnost dívčích druţstev. Muţský volejbal se stal záleţitostí pouze skal-

ních nadšenců a hraje se víceméně pro zábavu. 

Historie oddílu odbíjené pod Klubem rekreačního sportu není dlouhá a je tvořena pouze 

dívčí částí. Navazuje však na činnost pod ČSTV - Uničov, kde se trenérům p. Rýparovi, 

K.Dostálovi, G.Schneiderovi, V.Novákovi, M.Ottovi a dalším podařilo vychovat mnoho 

děvčat, úspěšných jak v osobním, tak i ve sportovním ţivotě. Snad nejúspěšnější je Světla-

na Kuchariková-Janáčková, mnohonásobná reprezentantka a vyhlášená nejlepší hráčka 

republiky, hrála ve francouzské lize. 

„Nejlepší odchovankyně“: 

 Jana Šenková - reprezentantka ČR a mistryně Evropy, nejlepší hráčka JME – 2000 

 Veronika Gregorová - hráčka extraligy kadetek a širšího kádru reprezentace ČR 

 

V současné době oddíl obsazuje Krajský přebor kadetek a Krajský přebor ţákyň (dvě druţ-

stva), všechna druţstva se připravují na kvalifikaci Českého poháru. 

Kadetky ukončili sezónu 2013/2014 na krásném 2. místě. 

KRS nabízí pronájem volejbalového areálu U kostela zájemcům z řad sportovní veřejnosti 

pro trénink a zápasy ve volejbale a tenise za poplatek 100 Kč/hod. 

Kontakt: Milan Kadlčík 

Tel: 775 690 770 

6.7.2 Aerobic 

Cvičení zaměřené na pilates, body styling, P-class, step aerobic, malé trampolínky, stre-

čink. Cvičitelkou je Alena Kráčmarová. 

Hodiny probíhají v úterý a ve čtvrtek od 19.00 do 20. 00 v tělocvičně ZŠ Haškova. 

Cena jedné lekce je 40 Kč. 

Úterý: Pilates 

Pilates je styl cvičení, který vyţaduje maximální soustředění na to, co děláme. Intenzivní 

koncentrace zapojení nejen fyzických, ale i psychických sil. Pilates protáhne, narovná a 

posílí celé tělo, pomůţe lépe se cítit, zlepší ohebnost, sílu, vytrvalost, rovnováhu, koordi-

naci a hlavně dýchání. 

http://www.krs-unicov.cz/contact/kracmarovaa.html
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Čtvrtek: Střída se step aerobic a trampolíny 

 Step aerobic je aerobní cvičení, při němţ se vystupuje na step (formuje svaly dol-

ních končetin a hýţdě). 

 Trampolíny je tělesné cvičení, které zahrnuje cviky na celé tělo. Pracují při něm 

souběţně všechny svalové skupiny, poskytuje tak účinné spalování kalorií, které je 

efektivní, bezpečné a šetrné pro Vaše klouby. 

 Body styling - vytrvalostní silové cvičení zaměřené na tvarování postavy s vyuţi-

tím náčiní (posilovací gumy) 

 P-class - posilovací cvičení zaměřené na formování problémových partií těla za 

pomocí váhy vlastního těla (Kalanetika) 

 Ballantes - cvičení s malými balonky nazývanými overball 

 Strečink - cvičení, při němţ udrţujeme a zvětšujeme ohebnost a pohyblivost celého 

těla 

Obdobné cvičení probíhá kaţdou středu v tělocvičně ZŠ v Medlově od 19 - 20hod.Cena 

jedné lekce je 40 Kč. Do cvičební hodiny je dobré mít s sebou pohodlný cvičební oděv, 

pevnou obuv, podloţku a něco na pití. Cvičí se při reprodukované mixované hudbě. 

6.7.3 Sportovní gymnasitka 

Ve své nabídce ji má cvičící Pavla Zapletalová. Cvičí v malé tělocvičně ZŠ U Stadionu. 

Oddíl je určen dětem ve věku 5-9 let. Oddíl se věnuje umělecké a sportovní gymnastice i 

základům míčových her. Trénink probíhá ve čtvrtek od 16.30 do 18.00. 

6.7.4 Jóga 

Klub Rekreačního Sportu Uničov nabízí moţnost 3 druhů cvičení jógy. Kaţdý z nich má 

na starost jiný cvičící. Klasické jógové cvičení pro všechny věkové kategorie zaměřené na 

aktivní péči o své fyzické i duševní zdraví, předcvičuje paní Zdenka Holcová na Gymnáziu 

Uničov.  

Jógová cvičení zbavující stresu a kloubních potíţí, jejichţ cvičitelkou je Jarmila Mendlíko-

vá na ZS Pionýrů. Tato cvičení jsou především pro ty, kdo mají potíţe se svým pohybo-

vým ústrojím a chtějí něco udělat pro své zdraví. 

Jóga je cesta, nebo způsob ţivota, který vede k duševnímu klidu, psychofyzické rovnováze 

a konečně i k poznání sebe sama. Cvičení jógy celkově ozdravuje tělo i mysl, vyrovnává a 
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udrţuje tělesnou váhu, formuje postavu, posiluje svaly, udrţuje vitalitu, zlepšuje a reguluje 

činnost vnitřních orgánů, překonává negativní emoce a vlastnosti, prodluţuje ţivot a zpo-

maluje stárnutí, hluboce uvolňuje a osvobozuje mysl, zlepšuje koncentraci a obohacuje 

lidské vědomí, přináší záţitky vrcholného štěstí a spokojenosti, poskytuje pocit blaha, na-

plnění, smíření a pohody. Cílem jógy je najít věčný klid a mír srdce. 

6.7.5 Fitness a Wellness 

Pro členy Klubu Rekreačního Sportu Uničov jsou moţná dvě cvičební místa: 

Miniposilovna Staškova ul., ve které je cvičitelem a trenérem Zdeněk Lţičař 

Posilovna ZŠ Haškova, ve které je cvičitelem a trenérem Mgr. Richard Obšil 

Ve městě jsou další posilovny, chcete-li fitcentra, pro širokou veřejnost např.: 

 Hanygym fitness club Uničov 

Adresa: Moravské nám. 681 

   783 91   Uničov 

Telefon: 602 708 543 

WWW: http://www.hanygym.webovka.eu/ 

Kromě fitcentra se v klubu nachází také solárium. 

 Sportcentrum Factory 

Adresa: Bezručovo nám. 440 (vchod z ulice Malé Novosady) 

  783 91   Uničov 

Telefon: 722 53 53 53 

WWW: www.sportcentrumfactory.cz  

Email:  info@sportcentrumfactory.cz 

Sportcentrum Factory nabízí fitness zónu se zkušenými lektory, alpinning, bosu, 

kickbox, thaibox, dumping, vibroplate, spinning, dance step aerobic. 

Ve sportcentru se také nachází sauna, whirpool a solárium. 

  

http://www.krs-unicov.cz/contact/lzicarz.html
http://www.krs-unicov.cz/contact/richardo.html
http://www.hanygym.webovka.eu/
http://www.sportcentrumfactory.cz/
mailto:info@sportcentrumfactory.cz
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6.8 Modelářský klub Altius 

Vznikl v roce 1999. Navázal na modelářskou tradici. 

Členové klubu se s výbornými výsledky účastnili závodů světového poháru i mistrovství 

republiky. Dva uničovští modeláři byli nominováni do širšího výběru reprezentace. V roce 

2000 se na uničovském letišti (u Dolní Sukolomy) konalo mistrovství republiky. 

V roce 2001 se  mistrem republiky stal Zdeněk Vojkůvka. 

6.9 Střelecký klub 

Účastní se seniorských soutěţí, ale věnuje se i práci s mládeţí. Působí v areálu Na Šibení-

ku. 

6.10 Plavecká škola 

Plavecká škola Uničov je organizovaná jako občanské sdruţení při TJ DELTA, plavecké 

sporty Mohelnice. Tato škola vznikla s nově postaveným bazénem v roce 2007. 

Kurzy plavání: 

 Výuka plavání dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky ţáků 1. – 5. tříd. Probíhá v 

rozsahu 2x10 lekcí, pro zájemce lze 1x20 ve 2 po sobě jdoucích ročnících, jak 

ukládají zákony a vyhlášky MŠMT ČR, rozvrh je denně od 8.30 do 10.00, od 10.00 

do 11.30, od 11.30 do 12.15, případně do 13.00. Podle zájmu se můţeme přizpůso-

bit. 

  Plavání mateřských škol. Rozsah 2x10 lekcí. 

  Nepovinný plavecký výcvik ZŠ.  

  Kurzy plavání pro děti předškolního a školního věku bez doprovodu rodiče.  

  Ostatní sluţby – Příprava na přijímací zkoušky. - Dospělí neplavci. - Zdokonalo-

vací plavání pro dospělé se zaměřením na techniku.  

 Plavání batolat od věku 18 měsíců. Probíhá na malém relaxačním bazéně s teplotou 

vody 30°C. Vše probíhá na čtyřdráhovém 25 metrů dlouhém bazéně.  
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6.11 Rybářství 

Rybářský svaz patřil k největším organizacím. Navázal na dlouholetou tradici. 

Jako lovný revír slouţí vedle toku Oskavy také nádrţ za městským parkem a pískovna 

v Ţelechovicích. Soustava historických rybníků v městském parku a retenční nádrţ prošli 

v letech 2009 a 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. Vyuţívají se k odchovu násady. 

Atraktivní podívanou poskytuje podzimní výlov rybníků.  

Pořádají se zde rybářské závody.  

Uničovští rybáři pravidelně dosahují úspěchů na mistrovství republiky. 

 

Český rybářský svaz – místní organizace Uničov 

Adresa: Český rybářský svaz - místní organizace Uničov 

Solní 120 

  783 91  Uničov  

Telefon: 732 733 363 (kontakt: František Dušek)  

604 418 542 (kontakt: Martin Bartoněk)  

WWW: http://rybariunicov.webnode.cz 

E-mail: crsunicov@volny.cz 

 

 

 

http://rybariunicov.webnode.cz/
mailto:crsunicov@volny.cz
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7 ROZVOJ SPORTOVIŠŤ VE MĚSTĚ 

7.1 Aktivity města 

Město kaţdoročně podporuje oddíly zajišťující sportovní aktivity dětí a mládeţe částkou 

kolem jednoho milionu korun českých. Mimo to přispívá město mládeţnickým oddílům na 

pronájem prostor sportovních hal ve městě. Výše dotace jednotlivým sportovním oddílům 

podléhá doporučení sportovní komise. 

Významným počinem v této oblasti bylo v roce 2006 vybudování moderních sportovišť 

s umělým povrchem na základních školách. Na těchto sportovištích, která jsou přístupna i 

veřejnosti, je moţné hrát malou kopanou, volejbal, házenou, basketbal, tenis a další. Nová 

tělocvična vznikla v prostorách odborného učiliště. 

Zrekonstruováno bylo městské koupaliště a přilehlé tenisové kurty. 

Hřiště U Stadionu bylo osázeno novou trávou. Nový umělý povrch mají menší víceúčelová 

hřiště na ulici Pionýrů, Haškova, Dukelská. Kvalitní velké hřiště na kopanou s umělým 

povrchem vybudovala TJ Uničov. Je určeno k fotbalové přípravě především mládeţnic-

kých druţstev, ale také druţstev dospělých a fotbalových kolektivů z celého uničovského 

mikroregionu. Ve městě byla vystavěna nová víceúčelová hala. V roce 2006 byl dokončen 

nový krytý plavecký bazén, který slouţí jak veřejnosti, tak k zajištění plaveckých hodin 

ţáků z uničovských škol. 

Nový povrch dostalo ve sledovaném období i hřiště házené, v jehoţ sousedství vzniklo i 

malé asfaltové hřiště. Podobná hřiště vznikla i na sídlištích Nemocniční a v místních čás-

tech Brníčko a Dětřichov. 

Nemalé finanční prostředky byly směřovány také do rekonstrukce a obnovy zařízení zim-

ního stadionu včetně nové rolby. Například bylo nainstalováno ochranné plexisklo místo 

zastaralých sítí. 

Nová hřiště vznikla na sídlištích Nemocniční a Generála Svobody, kde byla zřízena tři 

hřiště pro děti předškolního věku a jedno centrální hřiště pro větší děti. Další hřiště vzniklo 

v lokalitě Pionýrů (u „svobodáren“). Mobiliář byl postupně obnovován také na dalších 

hřištích v jednotlivých městských částech. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60 

 

7.1.1 Cyklostezky 

Město má ve své velikostní kategorii nejvyšší cyklistickou přepravu za prací a vzděláním 

v rámci České republiky. To se stalo impulzem k rychlé výstavbě cyklostezek. Tyto cyk-

lostezky se začaly budovat v roce 2003. Postupně byl vybudován páteřní systém těchto 

nových komunikací, který ze středu města vychází do čtyř světových stran. Připojení se 

postupně dočkali také tři místní části města a dvě sousední obce. Za aktivity v této oblasti 

obdrţelo město několik celorepublikových ocenění. 

7.1.2 Krytý plavecký bazén 

Nejvýznamnější investiční akcí města Uničova byla výstavba krytého plaveckého bazénu 

v lokalitě Nemocniční. Do budovy bývalé uhelny byl vestavěn moderní objekt, který po-

skytuje sportovní vyţití nejen obyvatelům města, ale i širokému okolí.  

Při výstavbě bylo kalkulováno s finanční dotací ze strany státu. Z této strany se bohuţel 

nepodařilo najít podporu. Konečné náklady byly vyšší neţ 56 milionů Kč. 50 milionů hra-

dilo město Uničov a 6 milionů Olomoucký kraj. 

Bazén je 25 metrů dlouhý, 9 metrů široký a má bezbariérový přístup. V objektu jsou dvě 

prohřívány, dětské brouzdaliště, nádrţe s masáţními tryskami, vodopádem a gejzírem. Na-

chází se zde také občerstvení. 

Telefon:  585 002 187 

E-mail:  fischer@tsunicov.cz 

Adresa:  Krytý bazén 

Nemocniční 1420 

78391 Uničov 1 

Správce bazénu:  Mgr. Ladislav Fischer 

Vstupné:   Dospělí  42 Kč/hod 

   Senioři nad 65 let, děti 6-15 let, studenti, ZTP 32 Kč/hod 

   Děti do 6 let 22 Kč/hod 

 

mailto:fischer@tsunicov.cz
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Obrázek 2: Krytý bazén (zdroj: unicov.cz) 

7.1.3 Areál pro netradiční sporty 

V investičním plánu radnice figurují hned čtyři nové areály pro aktivní pohyb. Podle plánu 

jiţ o letních prázdninách si obyvatelé a návštěvníci Uničova budou moci procvičit tělo v 

posilovně pod širým nebem, vyzkoušet si discgolf a otestovat své jezdecké umění na ska-

teboardu nebo in-line bruslích ve skateparku. 

Areály pro netradiční sporty radnice vybuduje u městského parku. V místní části Střelice 

zase vznikne multifunkční hřiště pro míčové hry. Investice do vybudování areálů si vyţádá 

více neţ 2,5 milionu korun. 

"Vybudováním nových hřišť chceme ve městě i místních částech zlepšit nabídku sportu a 

zábavy." uvedl starosta Dalibor Horák. 

K jednotlivým sportovištím uvedl, ţe hřiště s fitness prvky, discgolf i překáţky pro vyzna-

vače in-line bruslí či skateboardingu radnice nechá postavit na severovýchodním okraji 

města, na ploše u parku směrem k továrně Unex.  

Ve fitness parku budou umístěné stroje k posilování vlastní váhou těla. Podobné hřiště 

funguje například v Olomouci nebo Brně. Další novinku sportovního vyţití ve městě bude 

discgolf. Zatímco posilovna pod širým nebem a discgolf budou mít v Uničově premiéru, 

plochu pro kolečkové brusle a skateboarding místní znají. Do nedávna ji vyznavači těchto 

sportů mohli vyuţívat v areálu u Základní školy U Stadionu v centru města. Umístění v 
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centru prý bylo nevhodné. Překáţky proto nechali odstranit a plochu vyuţívají ţáci blízké 

Základní školy. Poměrně početná komunita si vyţádala hřiště nové. 

Vedení města se bude snaţit, aby všechna tři sportoviště byla v provozu uţ o letošních let-

ních prázdninách. Investice si vyţádá podle předběţných odhadů radnice zhruba jeden mi-

lion korun. 

Dalších 1,6 milionu korun si bude stát výkup potřebných pozemků a vybudování víceúče-

lové hřiště s umělým povrchem ve Střelicích. Bude mít rozměry malého tenisového kurtu 

se zkrácenými dopadovými plochami. Kromě tenisu na něm bude moţné hrát volejbal, 

malou kopanou či nohejbal. 

Střelice jsou největší místní částí Uničova a podobné sportoviště v nich dosud není. "Ob-

čanům takové hřiště chybí. Budeme do něj investovat na vyţádání místních občanů. Zá-

jemci ho najdou u areálu fotbalového hřiště. Jinak nové sportoviště bude oplocené a na noc 

se bude zamykat." řekl starosta. Doplnil, ţe hřiště ve Střelicích by mělo začít slouţit spor-

tovcům nejpozději ve druhé polovině léta.  

Podobná hřiště jiţ fungují v místních částech Dolní Sukolom a Dětřichov. Na území sa-

motného Uničova je multifunkčních sportovišť pět. Tři jsou veřejná a další dvě jsou sou-

částí Základních škol Haškova a U Stadionu. V případě Dětřichova je plocha sportoviště 

pokrytá asfaltem, všechna ostatní mají umělou trávu. 
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8 SWOT 

Před zpracováním této analýzy jsem si domluvil schůzku nejprve s panem Bc. Jiřím      

Urbáškem DiS., zástupcem vedoucího odboru kultury, školství a sportu a poté se starostou 

města Mgr. Daliborem Horákem. 

Na tomto místě bych oběma pánům rád poděkoval za přátelské přijetí, ochotu spolupraco-

vat, poskytnuté materiály a trpělivost s mými dotazy. 

Zajímal mě hlavně jejich pohled na problematiku. Protoţe se oba pohybují v praxi delší 

dobu, poţádal jsem je o určení silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení sportu ve 

městě. Jejich odpovědi pro mě byli velice cenné. 

Poté jsem vypracoval tuto SWOT analýzu: 

S 

 Velký počet sportovišť (v minulosti byl UNEX velký sponzor např. zimní stadion) 

 Dostatek areálů pro rekreační sporty (krytý bazén, koupaliště, tenisové kurty) 

 Vysoký počet tělocvičen a multifunkčních hal v areálech škol 

 Velké mnoţství cyklostezek, jedna z nejhustších sítí v České republice 

 Vysoké zastoupení tzv. technických sportů (modeláři, motokros, radisté, kinologie) 

 Víceúčelové hřiště v místní části Střelice 

 Bikrosový areál (při plánování OH jedno ze sportovišť) 

 

W 

 Výpadek sponzorů v souvislosti s ekonomickou krizí 

 Nevyhovující areál sportoviště ZŠ Haškova 

 Chybějící víceúčelová hřiště v místních částech (místní části o ně ţádají) 

 Nedostatečný počet sportovních oddílů pro vyţití děvčat a ţen 

 

O 

 Vybudovaní areálu pro netradiční sporty (skate park, discgolf, workout hřiště) 

 Další víceúčelové hřiště v místní části Dolní Sukolom 

 Vysoký zájem dětí o „netradiční“ sporty např. florbal atd. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 

 

 Moţnost vybudování nové atletické dráhy v areálu fotbalového hřiště 

 Pokračování v projektu Regenerace sídlišť – výstavba meziblokových hřišť 

 Sníţení energetické náročnosti budov sportovních areálů 

 

T 

 Nedostatek finančních prostředků na provoz sportovišť ve vlastnictví města (krytý 

bazén, koupaliště, zimní stadion) 

 Nedostatek financí na zajištění sportovních klubů 

 Slabý zájem dětí o „tradiční“ sporty (hokej, fotbal, atletika) 

 

8.1 Rozbor SWOT analýzy 

Ve městě se nachází velké mnoţství sportovišť. Většina byla zřízena firmou Unex 

v dobách její největší prosperity. Uničovské strojírny byly největším zaměstnavatelem a 

také sponzorem sportu. Financovaly výstavbu zimního stadionu, fotbalového stadionu a 

spousty dalších sportovních areálů a sportovišť ve městě. 

Velkou předností je také dostatek areálů pro rekreační sporty, jakými jsou například krytý 

bazén, koupaliště a dva tenisové areály s více kurty. 

Silnou stránkou Uničova je vysoký počet tělocvičen a víceúčelových hal v areálech škol. 

Nové nebo zrekonstruované tělocvičny mají ZŠ U Stadionu a Pionýrů. Také Gymnázium 

se můţe pochlubit novou víceúčelovou sportovní halou. Tělocvična na ZŠ Haškova je ne-

vyhovující. 

Další silnou stránkou Uničova je bikrosový areál na Šibeníku. Areál je krásně zrekonstruo-

ván a příkladně udrţován. Dokonce kdyţ Česká republika zvaţovala pořádání Olympij-

ských her, byl tento areál označen za jeden z těch, na kterých se uskuteční bikrosový tur-

naj. 

Významný je také velký počet cyklostezek, který je jeden z nejvyšších v České republice. 

Cyklostezky jsou podstatné nejen pro bezpečnost na silnicích, ale i pro rozvoj cykloturisti-

ky, která je v tomto regionu, díky rovinatému a nenáročnému profilu tratí, velmi rozšířená 

a oblíbená. Hodně lidí dojíţdí na kole do zaměstnání. Na cyklostezkách je moţné pozoro-

vat velký „boom“ jezdců a hlavně jezdkyň na kolečkových bruslích. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65 

 

Je také patrná snaha o regeneraci hřišť na sídlištích (tzv. meziblokových hřišť), která je 

podporována projektem Regenerace sídlišť. 

Slabá stránka města Uničova je uţ výše popsaný chybějící areál sportoviště na jedné ze 

Základních škol (Haškova).  

Další velký problém je nedostatek finančních prostředků od sponzorů. Ekonomická krize 

způsobila, ţe tradiční a významní sponzoři jako byla firma Unex, ve snaze ušetřit a zlepšit 

hospodaření, přestali téměř sponzorovat sport. Postupně se ke sponzorování zase vrátili, ale 

výrazně sníţili své příspěvky. Podobná situace nastala u spousty sponzorů v České repub-

lice. Věřím, ţe ekonomická situace se zlepší, bude lépe a závody a podnikatelé se zase ke 

sponzorování sportu vrátí. 

Další slabou stránkou jsou chybějící víceúčelové haly v místních částech. Místní části o ně 

ţádají a snaţí se je prosadit. Bohuţel chybí finanční prostředky na jejich realizaci. 

V současné době se město snaţí tento problém řešit. V blízké době se chystá výstavba ví-

ceúčelového hřiště s umělým povrchem v místní části Střelice. 

Příleţitosti je moţné spatřit ve zvyšujícím se zájmu dětí o netradiční sporty. Toho si všimlo 

i město. Schválilo vybudování a zahájení provozu areálu pro netradiční sporty v parku. 

Také se do města vrátí skatepark, který byl velmi populární. Místo v centru města nebylo 

úplně ideální. Skatepark musel ustoupit hřišti příliš blízké základní školy. Překáţky a ram-

py se přestěhovaly do parku, tam však nebyl povrch, na kterém by bylo moţné sporty jako 

skateboarding a in-line bruslení provozovat. Proto jsem jako jeden z fanoušků toho sportu 

moc rád, ţe konečně dostane odpovídající prostor ve městě. Stejně tak je nadšená početná 

„skateová“ komunita. 

Další příleţitostí pro zlepšení sportovní infrastruktury bude plánované vybudování víceú-

čelového hřiště v místní části Dolní Sukolom, která byla navrţena samotnými občany. 

Ohroţení vidím v nedostatku finančních prostředků na sportoviště ve vlastnictví města. Na 

mysli mám hlavně vysoce náročné udrţování krytého bazénu a zimního stadionu. Dalším 

ohroţením sportu v Uničově je nedostatek financí na zajišťování činností sportovních klu-

bů. Velké ohroţení budoucnosti rozvoje sportu představuje také významné oslabení zájmu 

dětí o tradiční sporty, jako jsou hokej a fotbal. Na druhou stranu, lze pozorovat obrovský 

zájem o florbal a další méně finančně náročné sporty. 
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9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření jsem začal tím, ţe jsem si vytvořil elektronický dotazník v aplikaci 

Google Docs. Tento dotazník jsem rozeslal pomocí svého profilu na facebooku mezi své 

„přátele“. Poţádal jsem o pomoc jen ty, kteří bydlí v Uničově nebo blízkém okolí. První 

čeho jsem si všiml, ţe většina mých „vrstevníků“ ve městě nezůstalo. Nicméně odpovědělo 

mi 78 lidí. 24 muţů a 54 ţen. Všichni ve věku 15-30 let. Dalším zjištěním tedy bylo, ţe 

odpovědi, které jsem získal, jsou pouze od jisté části společnosti. 

Vydal jsem se proto do ulic města s vytisknutými dotazníky a zaměřil jsem se na chybějící 

věkové skupiny. Odpovědělo mi 13 zástupců věkové skupiny do 15 let (8dívek a 5 chlap-

ců). 18 občanů kategorie 30-60 let (10 ţen a 8 muţů) a 16 obyvatel nad 60 let (9 ţen a 7 

muţů).  

Celkově tedy na můj dotazník odpovědělo 125 obyvatel města Uničova a jeho příměst-

ských částí. 

81 respondentů bylo ţenského pohlaví. 44 respondentů bylo pohlaví muţského. 

 

Graf 3: Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

V kategorii do 15 let byly pochopitelně všichni v kategorii student. V kategorii 15-30 let z 

celkových 78 bylo 33 studentů/studentek, 35 zaměstnaných, 2 na mateřské dovolené a 8 

nezaměstnaných. V kategorii 30-60 let (18) bylo 11 dotazovaných zaměstnaných a 7 ne-

zaměstnaných. V kategorii na 60 let (16) 2 zaměstnaní (z toho jeden podnikatel) a 14 dota-

zovaných uţ bylo v důchodu. Překvapivým zjištěním bylo, ţe jen 19,2 % (24) respondentů, 

z celkových 125, upřednostňuje kolektivní sport před individuálním. 11 lidí uvedlo, ţe 

cvičí doma. 38 (30,4%) navštěvuje fitcentra nebo se věnují kulturistice. Je to významný 

podíl. Ale v posilovnách stále převládají muţi 29 před ţenami 8. Plavání jako relaxační 

sport provozuje 55 dotazovaných (44%). Další oblíbené činnosti byli tenis, bowling, běha-

ní a různé kolektivní sporty ve sportovních halách (většinou florbal nebo aerobic či zum-

64,80% 

35,20% Ženy

Muži
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ba). Naopak jen 4 dotazovaní (3,2%) uvedly jako provozovanou sportovní aktivitu fotbal. 8 

dotazovaných (6,4%) přiznalo, ţe navštěvuje jen sportoviště v Olomouci. Lze pozorovat 

alarmující ústup kolektivních sportů. 

Naopak dobrou zprávou je, ţe nízký počet respondentů 14,4 % (18) ohodnotilo spokoje-

nost se sportovišti horší známkou neţ 3. 1 znamená spokojen/a, 5 nespokojen/a, 3 je prů-

měr. Při dalším dotazu na toto téma většinou odpověděli, ţe jim nevyhovuje zastaralé nebo 

opotřebené vybavení či „nesympatická“ obsluha. Tvrdili, ţe by raději nové a modernější 

vybavení a někdy i lepší a rozlehlejší prostory (fitcentra). 40 obyvatel (32%) ohodnotilo 

sportoviště známkou 1.29,6 % (37) označilo spokojenost se sportovišti známkou 2.30 re-

spondentů (24%) odhodnotilo spokojenost známkou 3, 12 respondentů známkou 4 (9,6%), 

6 (4,8%) známkou 5. 

Na dotaz jaké sportoviště jim chybí, odpovědělo 52 (41,6 %) respondentů, ţe jim nechybí 

nic. 40 lidí (32%) uvedlo, ţe postrádají skatepark. 5 lidí napsalo, ţe jim zde chybí work out 

hřiště, které znají například z Brna, kde studují. 2 dotazovaným chyběla dráha na cyklo-

kros, 2 uměla surfová vlna. 2 by chtěli hřiště na badminton. 5 dotazovaným chyběly kdysi 

populární kuţelky. 5 chybí atletická dráha nebo hala. Někteří další dotazovaní na tuto 

otázku sice odpověděli, ale jejich poţadavky jsou nereálné. Šlo o automobilový závodní 

okruh (5) a motokrosovou trať (4). Motokrosová trať je nedaleko v Dlouhé Loučce a 

Medlově. V Uničovském parku bohuţel nebyla schválena. 2 respondenti na tuto otázku 

neodpověděli vůbec. 1 dotazovaný napsal, ţe mu chybí všechno. 

 

Graf 4: Jaké sportoviště lidem chybí (zdroj: vlastní zpracování) 
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10 NÁVRHY 

Celé území regionu má ideální podmínky pro cykloturistiku. Trasy vás dovedou k historic-

kým památkám i turistickým zajímavostem. Povedou vás údolím řek i říček s vodopády. 

Povedou vás mezi poli a na kopce s nádhernými výhledy. Všude jsou cesty lemovány ti-

chými svědky lidové tvořivosti, zvoničkami a boţími mukami. Snad v kaţdé obci je kaple, 

kostel či jiné zajímavé místo vybízející k zastavení. V současnosti si můţete vybrat výlet 

po čtyřech značených trasách, ale můţete se napojit i na další cyklotrasy za hranicemi re-

gionu. Zrekonstruované koupaliště láká v létě velký počet lidí, ať uţ z okolí, nebo jen pro-

jíţdějících. V Uničově však chybí cyklokemp, který by umoţnil cyklistům i ostatním ná-

vštěvníkům města zůstat déle, podnikat různé výlety nebo trávit léto blízko koupaliště a 

vyuţít tak síť cyklostezek k rozvoji relaxačního sportu naplno. 

Proto jsem se rozhodl navrhnout projekt cyklokempu na pozemcích blízko městského kou-

paliště.

 

Obrázek 3: Městské koupaliště (zdroj: unicov.cz) 
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10.1 Cyklokemp 

Tábořiště se nachází v severní části města. Naproti přes silnici je městské koupaliště a teni-

sové kurty.  

 

Obrázek 4: Návrh lokace cyklokempu (zdroj: vlastní zpracování, mapy.cz) 

 

Tento projekt řeší krajinářskou úpravu a vybavení veřejného tábořiště v katastrálním území 

obce Uničov. V tábořišti, kde se ročně vystřídá tisíce turistů (rozdělávají ohně a přenocují 

pod stany, pod širákem, nebo jednoduchých chatách) nechybí základní vybavení. Předmě-

tem projektu je vybudování záchodů, umývárny a kuchyňky. Záchody budou pravidelně 

vyváţeny a kanalizace bude napojena na síť městského koupaliště. Stejně tak i elektřina. 

To by mohlo ušetřit nějaké náklady. Celý areál bude oplocen. Budou v něm pevné v zemi 

ukotvené stojany na kola. Nebude chybět občerstvení. Úprava tábořiště bude mít velký vliv 

na rozvoj cestovního ruchu a na zvýšení návštěvnosti ve městě. Vznikne místo, kde ná-

vštěvníci najdou potřebné zázemí, coţ bude mít za následek prodlouţení jejich pobytu. 

Název programu: ROP NUTS II Střední Morava 

Priorita: Rozvoj sportu a cestovního ruchu 

Opatření: Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 
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Financování: 

Rozpočet celkem      2 432 000 Kč 

Z toho: 

Příspěvek EU       1 500 000 Kč 

Soukromé prostředky         100 000 Kč  

Národní veřejné prostředky celkem       832 000 Kč 

z toho: 

Finanční prostředky z fondu regionální rady      300 000 Kč 

Finanční prostředky z rozpočtu obce       532 000 Kč 

Termín zahájení        16. 5. 2014 

Termín ukončení        28. 6. 2014 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout projekt pro zlepšení sportovní in-

frastruktury na základě vypracované SWOT analýzy a dotazníkového šetření. 

Teoretická část měla za úkol přiblíţit základní pojmy z oblasti sportu, státní podporu spor-

tu a její orgány. Čtenář se také dozvěděl něco o obcích a jejich samosprávě. 

Dále byl popsán ekonomický aspekt sportu, makroekonomický a mikroekonomický vý-

znam a jeho financování. V poslední kapitole teoretické části jsem se zaměřil na strategic-

ké rozvojové dokumenty olomouckého kraje, které se týkaly sportu a jeho rozvoje. 

V praktické části byla představena cílová lokalita zkoumání město Uničov a jeho bohatá 

historie. Krátce jsem se také věnoval největším zaměstnavatelům ve městě, jakoţto poten-

cionálním sponzorům. V další kapitole analyzuji sportovní infrastrukturu města sportovní 

aktivity, které je moţné ve městě provozovat. Profily jsem doplnil i kontakty, stručným 

popisem jednotlivých sportů a nejvýznamnějšími úspěchy uničovských sportovců. 

Následující kapitola se věnovala aktivitám města v rozvoji sportovní infrastruktury a jeho 

největším investicím v této oblasti. Ať jiţ dokončeným nebo plánovaným. 

Důleţitou součástí praktické části bylo dotazníkové šetření zaměřené na sportovní in-

frastrukturu a SWOT analýza vypracovaná za pomoci zástupců města. Dotazníkové šetření 

i SWOT analýza byly následně písemně vyhodnoceny.  

Po vyhodnocení stavu sportovní infrastruktury ve městě, lze říci, ţe město nabízí obyvate-

lům i návštěvníkům vzhledem ke své velikosti příhodné podmínky pro sportovní aktivity. 

V některých oblastech dokonce „nadstandardní“. Nachází se zde moderní krytý plavecký 

bazén, zimní stadion, zrekonstruované koupaliště, cyklostezky a více víceúčelových hal a 

hřišť. Z toho také vyplynulo, ţe v budoucnosti bude město převáţně řešit problematiku 

financování stávajících sportovních a relaxačních areálů a jejich základní údrţbu. Důleţité 

bude také spolufinancování sportovních klubů. 

Na základě výsledků a vlastní úvahy byl vypracován návrh na rozvoj sportovní infrastruk-

tury zaměřený na relaxační cykloturistiku. 

Závěrem bych rád popřál tomuto městu štěstí, spokojené, zdravé a sportovně zaloţené 

obyvatelstvo. 
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