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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání sportovní infrastruktury a sportovních aktivit
měst Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. V teoretické části charakterizuji základní
pojmy z oblasti sportu a jeho vnímání v rámci České republiky a Evropské unie. V části
praktické srovnávám sportovní infrastrukturu měst a vytvářím projekt se sportovním zaměřením, do kterého se všechna města zapojí.
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ABSTRACT
My bachelor thesis aims to comparation of sports infrastructure and sports actvities in cities Zlín, Kroměříž and Uherské Hradiště. In theoretical part I am characterizing basic
terms from sport and its apprehension in Czech republic and Europien Union. In practical
part I am comparing sports infrastructure of cities and creating a sports project that incluedes all cities.
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ÚVOD
Sport je bezpochyby fenoménem dnešní doby a do jisté míry ovlivňuje život každého
z nás. Snad každý přišel do styku s nějakou sportovní aktivitou ať už aktivně na sportovišti
nebo alespoň pasivně jako divák. Sport by měl být díky svým pozitivním vlivům na naše
zdraví a psychiku součástí volnočasových aktivit lidí na celém světě bez ohledu na to jestli
je cílem daného člověka vylepšit světový rekord, pobavit se s přáteli nebo si jen vyčistit
hlavu po náročném dni v práci. Má obrovskou moc sjednotit lidi bez ohledu na jejich státní
příslušnost, náboženské vyznaní, rasu či pohlaví, což je také jedna z hlavních myšlenek
Olympijských her, o kterých se zmíním později ve své práci. V neposlední řadě je profesionální sport také velký byznys, ve kterém se točí mnoho peněz a ty mohou být důvodem
pro podvádění například ve formě dopingu.
Předmětem mé bakalářské práce bude porovnání veřejné podpory, řízení a správy sportovní infrastruktury měst Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. Má bakalářská práce bude
rozdělena do dvou hlavních částí, části teoretické a praktické. V teoretické části se budu
věnovat základním charakteristikám a pojmům z oblasti sportu, sportovní legislativě a dopadům sportu na kulturu a mládež. V praktické části se zaměřím na sportovní infrastrukturu měst Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. Druhá kapitola praktické části bude zahrnovat sportovní projekt, který se bude týkat právě těchto měst.
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI SPORTU

1.1 Sport
Pochází z latinského slova „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, což ve volném
překladu znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Dále se slovo sport začalo vztahovat
na pohybové aktivity, které jsou charakterizovány zvláštní formou i obsahem, mají určitá
pravidla a jsou prováděny závodně, soutěživou formou. To znamená, že sport má selektivní charakter, eliminuje slabší jedince. Dá se říci, že toto chápání sportu je bližší zejména
teoretikům sportu. Širší veřejnosti je bližší pojetí Klapky-Jeroma, sport jako pohybová
aktivita ve volném čase. (Novotný, 2011, str. 19)

Podle Sekota (2003, str. 7) patří sport k nejdiskutovanějším jevům společnosti nového tisíciletí. Jeho význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je ztělesněním obdivovaných hodnot radosti z pohybu, výkonu, zdraví
a krásy. Stejně však odráží i řadu nových problémů jako komercionalizace, doping, korupce a rasismus.

1.2 Tělesná kultura
Charakterizujeme ji jako využívání pohybových aktivit (tělesných cvičení) jako faktoru
tělesné přípravy pro život, optimalizaci tělesného stavu a rozvoj osobnosti, speciﬁcká forma sociálně-kulturní činnosti společnosti, ve které se promítá činnost sociálních skupin,
organizací, kolektivů a jednotlivců, je složkou způsobu života. Jsou v ní obsaženy speciﬁcké činnosti jako tělesná výchova, sport, turistika a pohybová rekreace. (Novotný, 2011,
str. 20)

1.3 Tělesná výchova
Uskutečňuje se v průběhu pedagogického procesu, v němž je využívána jako hlavní prostředek tělesných cvičení, které slouží k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji
jeho osobnosti. V tělesné výchově není tělocvičný výkon hlavním cílem, ale prostředkem.
(Hobza a Rektořík, 2006, str.9)

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

12

1.4 Sportovní odvětví
Zpravidla vznikala a vyvíjela se zcela samostatně, a proto vždy mají určité speciﬁcké zaměření dané cílem činnosti, ve které se soutěží. Počet sportovních odvětví u nás provozovaných se počítá na desítky, ve světě se jich vyskytují dokonce stovky. Některá sportovní
odvětví obsahují jedinou sportovní činnost, jako například basketbal, většina však obsahuje
řadu často velmi odlišných sportovních činností (například atletika – běhy, hody, skoky).
(Novotný, 2011, str. 20)

1.5 Pohybová rekreace
Umožňuje kultivaci tvořivých sil člověka, velký vliv má na intelektuální, tělesný i sociální
rozvoj člověka. Je to činorodý a rozvíjející se koncept využití volného času o harmonické
utváření osobnosti, o její rozvoj v somatické, psychické i psycho-sociální oblasti. Přitom
musí naplňovat představy a uspokojovat potřeby těch, jimž je určena – odpočinek, zábavu,
vzdělání. (Hobza a Rektořík, 2006, str.9)

1.6 Sportovní a tělovýchovné zařízení
Uměle vytvořené prostory pro sportovní a tělesnou přípravu. Jedná se zejména o hřiště,
tělocvičny, plavecké bazény, stadiony, zimní stadiony, lyžařské vleky, sjezdovky apod.
(Novotný, 2011, str. 20)
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PROBLEMATIKA SPORTU

2.1 Dopad sportu na oblast kulturně-sociální
Sport má obrovskou moc, díky které dochází ke sjednocování společnosti, ale zároveň mohou také vznikat mezi jednotlivými členy společnosti i rozpory. Za společnost se dá považovat např. rodina. Rodinu mohou sblížit společné sportovní aktivity, které provádí společně ve svém volném čase. Narušit rodinu mohou spory ohledně televizních sportovních pořadů. Pozitivní vliv nemusí mít tréninky, kterým se musí celá rodina přizpůsobovat. Společnost se snaží o to, aby sport zpřístupnila všem a to bez ohledu na věk, pohlaví, náboženskou orientaci a rasovou příslušnost. (Sekot, 2003, s. 12-13)

2.2 Dopad sportu na ekonomii
Ekonomický význam systému tělesné kultury a v něm především subsystémů sportu a pohybové rekreace může být prokazován mnohými způsoby. Některé oblasti, které reálně
ovlivňují národní hospodářství jednotlivých zemí, lze dokumentovat na příkladech podílu
sportu na HDP, pořadí sportu mezi odvětvími, zaměstnaností, kterou vyvolává, počtem
sportovních organizací, počtem aktivních sportujících, výdaji domácnosti na sportovní
produkty a služby, výdaji státního rozpočtu na potřeby celého systému tělesné kultury atd.
(Hobza a Rektořík, 2006, str. 12)
Ve vztahu sportu a ekonomiky lze zaznamenat rostoucí obrovský příliv peněz do vrcholového výkonnostního sportu hlavně v bohatých zemích. Výstavba velkolepých sportovních
arén, nemalé náklady na sportovní výbavu a výstroj, sportovní sponzoring, sportovní sázky
a zejména obrovské a rostoucí příjmy sportovních hvězd jsou fenoménem neodmyslitelně
náležejícím k realitě naší kulturní sféry. Nadnárodní korporace sponzorují Olympijské hry
ve snaze propagovat produkty jako např. Coca-Cola či Nike s konzumním stylem spotřební
společnosti, kde sportovní podívaná funguje jako zábava a vzrušení a odbytová základna
pro lepší prodej globálně distribuovaných výrobků. (Sekot, 2003, str.12)

2.3 Dopad sportu na výchovu mládeže
Sport hraje velkou roli i na půdě vzdělávání a výchovy mládeže, když se stal součástí školního života milionů studentů po celém světě. A to jak v rámci tělesné výchovy tak i na kolbišti středoškolských a vysokoškolských soutěží a závodů. (Sekot, 2006, str. 13)
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Nezpochybnitelné vazby zdravého fyzického pohybu a zdraví platí přirozeně a možná
zejména pro osobnostně významné období dětství a mládí. Právě v této souvislosti se vědecká fronta i laici shodují, že pravidelný zdravý pohyb, tělesná cvičení a pěstování různých sportovních aktivit přispívají k upevnění zdraví a fyzické kondice. (Sekot, 2006, str.
125)
Je zřejmé, že vztah mezi sportováním a cvičením a zdravotním stavem v dětství je oboustranný. Pravidelné cvičení a sportování přispívá k dobrému zdravotnímu stavu, a ten je
zpětně dobrým odrazovým můstkem pro sportování v dospělost a stabilizující bází pro pěstování zdravých pohybových aktivit během celého života. (Sekot, 2006, str. 125)
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LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA SPORTU V ČR

Existují tří základní důvody rostoucího významu práva v oblasti sportu:


Komercializace a profesionalismus ve sportu



Změna právního a politického systému v Československu po roce 1989 a 1992



Proces změn právního a politického systému v Evropě, sjednocování Evropy a tím
se měnící i sportovní spolupráce, vstup ČR do Evropské unie (Novotný, 2011,
str.70)

V ČR jsou klíčovými dokumenty:


Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu



Usnesení vlády ČR o podpoře sportu



Předpisy EU
(MŠMT, 2001)

3.1 Zákon o podpoře sportu
Tenhle zákon je ve sbírce zákonů uveřejněn pod č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
se zabývá sportem jako veřejně prospěšnou činností a stanovuje úkoly pro jednotlivá ministerstva jejich úřady a také pro orgány územní samosprávy. (MŠMT, 2001)
Od 1.1.2017 nabyl platnosti nový zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, který mění č.115/2001 Sb.
Hlavní změnou je zvýšení transparentnosti při poskytování veřejných prostředků sportovním organizacím.
3.1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke schválení



zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu



kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u
osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory
dále poskytnul



vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro
všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty
České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí
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vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží



zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost



koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra

(MŠMT, 2001)

3.1.2 Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany
Ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní
reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. (MŠMT, 2001)
3.1.3 Ministerstvo zdravotnictví
Ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický
přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu
života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče
v oblasti sportu. (MŠMT, 2001)
3.1.4 Kraje


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů



zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu



zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění
(MŠMT, 2001)

3.1.5 Obce


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež



zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů
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zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů



kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

(MŠMT, 2001)
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SPORT V EVROPSKÉ UNII

Sport hraje důležitou roli v životě milionů Evropanů a je nyní také důležitým elementem
nového evropského programu Erasmus+, který podporuje dialog, participaci a spolupráci.
Podpora EU v oblasti sportu stojí na těchto základních pilířích:


Týmový duch, solidarita a fair play



Antidopingová opatření



Sociální začleňování, integrace a rovné příležitosti



Boj proti rasismu a násilí na sportovních akcích

(Europa, 2017)
4.1.1 Erasmus+
Program Erasmus+ (2014-2020) se zaměřuje na sport provozovaný na místní úrovni. Jsou
z něj spolufinancovány iniciativy, které přispívají k rozvoji, sdílení a zavádění inovačních
nápadů a postupů v celé EU, na vnitrostátní úrovni a také na regionální a místní úrovni.
Erasmus+ Sport přispěje k rozvoji evropského rozměru ve sportu, k posílení spolupráce
mezi sportovními organizacemi, veřejnými orgány a dalšími subjekty. (Europa, 2017)
4.1.2 Bílá kniha o sportu
Tento materiál vydaný v roce 2007 značí první komplexní kroky Komise ve věci souhrnného řešení otázek týkajících se sportu. Hlavním cílem bylo poskytnout strategickou orientaci v souvislosti s rolí sportu v Evropě, podnítit debatu o konkrétních problémech, zviditelnit sport při tvorbě politik EU a zvýšit povědomí veřejnosti o potřebách a speciﬁkách
tohoto odvětví. (Novotný, 2011, str. 240)
4.1.3 Dotace EU
Do roku 2009 neměla EU žádnou konkrétní pravomoc v oblasti sportu, to se změnilo přijetím Lisabonské smlouvy. EU dostala právní základ k tomu, aby mohla sportovnímu odvětví strukturálně podporovat výdajovým programem financovaným z rozpočtu EU. V období
mezi lety 2014 – 2020 je financování poskytováno právě programem Erasmus +.
(Evropský parlament, 2017)
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4.1.4 Plán EU v oblasti sportu pro roky 2014 – 2017
Rada stanovila za hlavní oblasti zájmů integritu sportu, hospodářský rozměr sportu a vztah
sportu a společnosti. Rada vytvořila skupiny odborníků, kteří se zabývají manipulací se
sportovními výsledky, hospodářským rozměrem sportu a rozvojem lidských zdrojů ve
sportu. Právě manipulace se sportovními výsledky je pro EU velmi žhavé téma a chce jej
řešit lepší výměnou informací, vnitrostátní a mezinárodní spoluprácí dotčených veřejných
orgánů mezi sebou i sportovními organizacemi a provozovateli sportovních sázek.
(Evropský parlament, 2017)
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FINANCOVÁNÍ SPORTU

Sport je financován ze dvou základních zdrojů, ze sektoru soukromého a ze sektoru veřejného. Každá z těchto oblastí má svoje ekonomické opodstatnění, ale v mnohých případech
dochází k prolínání financování z obou těchto oblastí. A to v důsledku tzv. vícezdrojového
financování sportu. Dnes můžeme sledovat snížení výdajů ze státního rozpočtu, výnosy z
loterií (Sazka) a opak se projevuje u výdajů z místních rozpočtů, výdajů domácností, výrazný nárůst nastal u výnosů z reklamy a podpory podniků. (Hobza, Rektořík, 2006, str. 52,
57)

5.1 Financování z veřejných zdrojů
5.1.1 Státní rozpočet
Z omezeného státního rozpočtu může na sport plynout pouze určité procento financí.
Nejméně je poskytováno na provoz a údržbu. Financování se uskutečňuje z prostředků
státního rozpočtu. Rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu má na starosti
Rada pro tělovýchovu a sport. Ze státního rozpočtu jdou finance buď na MŠMT nebo na
ministerstvo financí. (Hobza, Rektořík, 2006, str. 53-54)
Dotace státu ze státního rozpočtu na financování sportu mohou plynout do veřejných rozpočtů buď jako investiční nebo jako neinvestiční dotace.
Investiční dotace jsou poskytovány:


Pro občanská sdružení



Pro státní sportovní reprezentaci



Pro sportovní svazy

Neinvestiční dotace jsou poskytovány:


Pro veřejně prospěšné programy se zaměřením na mládež např. programy Talenty,
Handicapovaní a Sport pro všechny



Pro provoz a údržbu tělovýchovných zařízení



Pro resortní sportovní centra s programy Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany
ve spolupráci s programy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
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Pro státní sportovní reprezentace s programy Sportovní činnost a Tělovýchovná
činnost

(Peková, Pilný, Jetmar, 2008, str. 437-438)

5.1.2 Místní rozpočty
Na místní úrovni jsou v současnosti zdrojem pro výdaje na sport:


Rozpočty měst a obcí



Rozpočty krajských úřadů



Jiné zdroje např. příspěvky organizací a podniků, sponzoring a dary

V rozpočtech krajů neexistuje přímá položka pro financování sportu. V rámci krajů jsou
však přerozdělovány finance z odboru školství pro jednotlivé druhy škol. Část z nich je
použita na rozvoj tělovýchovy. Jedná se vlastně o dotace, které plynou z rozpočtu MŠMT a
jsou rozdělovány místním krajským úřadem.
Podpora sportu od měst a obcí závisí na jejich finančních možnostech a rozhodnutích jejich
představitelů. Finanční prostředky měst a obcí na sportovní výdaje jsou nejčastěji uváděny
jako tzv. sportovní fond v rámci položky školství. Z tohoto zdroje jsou nejčastěji financovány tyto výdaje:


Sportovní infrastruktura



Pořádání tradičních sportovních akcí



Výkonnostní sport



Rekonstrukce a opravy sportovních zařízení



Družební sportovní styky



Spolková sportovní činnost mládeže

(Peková, Pilný, Jetmar, 2008, str. 441-442)
Sponzoring
Sponzoring má úlohu významného, specifického prvku pro získání dostatečného množství
finančních zdrojů. Své místo má v kultuře, vědě, ale i ve sportu. Mnohé tělovýchovné, turistické a sportovní organizace se snaží získat prostředky právě ze sponzoringu.
(Čáslavová, 2009, str. 190)
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Sponzoring hraje ve sportu velkou roli a je důležitý pro fungování mnoha sportovních klubů a také se díky němu mohou uskutečňovat velké sportovní události. Podle Grattona
(2012, str. 93) je sponzoring druhý nejvýznamnější zdroj příjmů na globálním světovém
trhu. První příčku drží příjmy z prodeje vysílacích práv. Sponzory přitahují velké sportovní
akce a není divu, že k nejvíce sponzorovaným událostem patří letní Olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale. Obě tyto události dohromady jsou sledovány více než dvěma třetinami světové populace a velké nadnárodní společnosti si tyto akce nemohou nechat ujít.
(Gratton, 2012, str. 106-107)
Sponzoring můžeme dělit podle:


Podílu sponzora na celkovém příspěvku (titulární sponzor, sponzor, spolusponzor
atd.)



Typu sponzora



Specializace na určitý druhy sportu či konkrétní klub



Objektu sponzorství (sponzorování jednotlivců, sponzorování sportovních klubů,
sponzorování sportovních akcí atd.)

(Novotný, 2011, str.199-200)

Dary
Jedná se o bezúplatné nabytí peněžitého i nepeněžitého majetku. Dar není pro dárce daňově uznatelný náklad. V oblasti sportu jde dary poskytovat pouze právnickým osobám.
Smluvní vztahy se musí řešit s příslušnou právnickou osobou např. se sportovním klubem,
ve kterém je sportovec registrován. (Peková, Pilný, Jetmar, 2008, str. 445)

5.2 Financování ze soukromých zdrojů
Mezi zdroje soukromého financování patří:


Výdaje domácností



Podpora podniků a institucí



Výnosy z vlastní činnosti



Výnosy sportovních loterií (Sazka)



Výnosy z reklamy
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Suverénně nejvyšší podíl představují výdaje domácností, které tvoří více než 59% všech
zdrojů. Pro srovnání na druhém místě podpora podniků a institucí pouze 12,5%.
Kromě domácností je důležitým soukromým finančním zdrojem také podíl z výtěžku sázkových her. Povolení živnosti pro sázkové kanceláře a loterijní hry je podmíněné odvody
části ze zisku na společensky prospěšné programy a projekty. (Hobza, Rektořík, 2006, str.
56-58)
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ZÁKLADNÍ SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA

6.1 Zlín
První zmínky o Zlíně sahají až do roku 1322, kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovým centrem
pro okolní valašská osídlení. Zlom zlínské historie nastal v roce 1894, kdy byla založena
obuvnická firma Baťa. Díky růstu a prosperitě firmy Tomáše Bati, který byl také starostou
města, se Zlín stal moderním centrem s vynikající architekturou. Díky Baťovi a jeho týmu
architektů (Kotěra, Gahura, Karfík) se Zlín proměnil z pětitisícového městečka na aglomeraci se 43 000 obyvateli. Baťova podnikatelská tradice a dobrá poloha jsou dva z důvodů
proč po roce 1989 nastal ve Zlíně velký růst podnikatelsko-obchodních aktivit významně
převyšujících republikový průměr. Dnes je Zlín krajským městem a svým ekonomickým
potenciálem si udržuje postavení mezi důležitými městy v České republice.
(Zlín, 2017)
Zlín je krajským městem ležícím na řece Dřevnici a mezi Hostýnskými a Vizovickými
vrchy. Mezi nejvýznamnější stavby města patří mrakodrap "jednadvacítka“ a Velké kino.
Ve Zlíně se každoročně pořádá Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nedaleko
Zlína se nachází zoologická zahrada Lešná, jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad
v České republice.
Ke dni 31.12.2015 žilo ve Zlíně 75 171 obyvatel. Z toho 35 912 mužů a 39 259 žen. Věková struktura obyvatel tvořila 10 937 obyvatel ve věku 0-14 let, 48 567 obyvatel ve věku
15-64 let a 15 667 obyvatel ve věku 65 a více let. Průměrný věk občana města Zlína je 43,5
roků a neustále se zvyšuje. Ke dni 31.12.2016 byla v okrese Zlín zaznamenána míra nezaměstnanosti na hodnotě 4 %. (ČSU, 2015) a (MPSV, 2015)

6.2 Kroměříž
Historie města Kroměříž sahá až do 7.století, od kterého je na jeho území doloženo slovanské osídlení. Na město byla Kroměříž povýšena v roce 1260 olomouckým biskupem Bruno
von Schauenburgem. V té době se Kroměříž stala letním sídlem olomouckých biskupů.
Těžkým obdobím si Kroměříž prošla během třicetileté války, kdy byla obléhána a následně
dobyta švédskými vojsky. Obnova města započala v roce 1664. Nový biskup Karel Lichtenstein opravil zámek a vybudoval Květné zahrady. V 60. letech 20. století byl historický
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střed města prohlášen za městskou památkovou rezervaci. V roce 1998 byly zámek a zahrady zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. (Město Kroměříž, 2017 )
Město Kroměříž leží na řece Moravě v jižním cípu Hané. Svůj věhlas získalo především
díky parkům, kostelům a baroknímu zámku. Kroměřížský zámek si pro natáčení svého
oscarového snímku Amadeus vybral Miloš Forman. (Město Kroměříž, 2017)
Ke dni 31.12.2015 žilo v Kroměříži 29 066 obyvatel. Z toho 13 757 mužů a 15 309 žen.
Věková struktura obyvatel města tvořila 4 203 obyvatel ve věku 0-14 let, 19 022 obyvatel
ve věku 15-64 let a 5 841 obyvatel ve věku 65 a více let. Průměrný občan města Kroměříž
má 43,3 let a stejně jako ve Zlíně průměrný věk stále stoupá. Míra nezaměstnanosti okresu
Kroměříž dosahovala 31.12.2016 hodnoty 5,8 %. (MPSV, 2015) a (ČSU, 2015)

6.3 Uherské Hradiště
Historie města Uherské Hradiště je bohatá a sahá do dávné minulosti. Příhodné podmínky
a úrodná půda kolem řeky Moravy předurčily tato místa k ranému osídlení. První zmínky o
osídlení pochází už ze starší doby kamenné. Území Starého Města, Uherského Hradiště a
Sadů patřilo k centrům Velké Moravy. Po jejím zániku význam tohoto centra výrazně polevil. Samotné město Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1257 Přemyslem Otakarem II.
Vývoj Uherského Hradiště byl decimován neustálými nájezdy nepřátel českého státu. Dobyto však bylo pouze jednou a to v roce 1742 pruskými vojsky. Významné budovy jako
např. justiční palác, nová radnice a náměstí F. Palackého byly postaveny v 90. letech 19.
století. Do architektonického vzhledu města se nejvýznamněji zapsali Vladimír Zákrejs a
Bohumil Fuchs. (Město Uherské Hradiště, 2017)
Město Uherské Hradiště je přirozeným centrem regionu Slovácko. Regionu, který je proslulí folklórem, vínem a cimbálovou muzikou. V okolí města se vyskytuje rozmanitá příroda s řekou Moravou a pohořím Bílých Karpat. V blízkosti města se nachází také hrad
Buchlov a památný Velehrad. (Město Uherské Hradiště, 2017)
Ke dni 31.12.2015 žilo v Uherském Hradišti 25 254 obyvatel. Z toho 11 936 mužů a
13 318 žen. Věková struktura obyvatel města tvořila 3446 obyvatel ve věku 8-14 let, 16769
obyvatel ve věku 15-64 let a 5 039 obyvatel ve věku 65 a více let. Průměrný věk občanů
Uherského Hradiště je 43,4 let a stejně u Zlína a Kroměříže stále stoupá. Ke dni
31.12.2016 dosahovala míra nezaměstnanosti okresu Uherské Hradiště hodnoty 4,5%.
(MPSV, 2015) (ČSU, 2015)
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PŘEHLED SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY MĚST ZLÍNA
KROMĚŘÍŽE A UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

7.1 Zlín
Město Zlín bych se nebál také nazvat město sportu. Sport má ve Zlíně obrovskou tradici a
mezi ty nejtradičnější sporty ve Zlíně určitě patří hokej. Místní hokejový klub je pravidelným účastníkem nejvyšší hokejové soutěže, kterou dokázal v letech 2004 a 2014 vyhrát.
Nejvyšší soutěž zde také hrají fotbalisté, volejbalisté a házenkářky. Asi největší sportovní
událostí ve Zlíně je tradiční Barum rally, která každoročně přiláká do Zlína desetitisíce
fanoušků z celého světa.
7.1.1 Zimní stadion Luďka Čajky
Zimní stadion má kapacitu 7 000 míst z toho 4 525 na sezení a 2 475 na stání. V provozu je
od roku 1957 a zastřešen byl v roce 1962. Je pojmenován po bývalém zlínském hokejistovi, který tragicky zahynul při zápase v roce 1990. Své zápasy zde hrají místní hokejová
družstva, ale je zde také možnost pronájmu pro amatérské hráče.
7.1.2 PSG Aréna
PSG aréna byla uvedena do provozu v roce 2004 a má kapacitu 529 míst. Slouží především
jako tréninková hala pro mládež. Pravidelně se zde koná bruslení pro veřejnost a stejně
jako stadion je i PSG aréna k dispozici pro pronájem veřejnosti.
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7.1.3 Fotbalový stadion
Místní fotbalový stadion nese název Letná, jeho kapacita je 6089 míst. Své zápasy zde hrají místní prvoligový fotbalisté. Zlínsky stadion má svá specifika jako například poloviční
východní tribunu nebo pouze tři světelné reflektory. Od roku 2009 má vyhřívaný trávník.
Obrázek 1 Fotbalový stadion Zlín

Zdroj: Zlínský deník
7.1.4 Sportovní hala Euronics
Sportovní hala slouží především pro zlínské házenkáře a házenkářky, kteří zde trénují a
hrají svá mistrovská utkání. Své zápasy zde také hrají volejbalisté a příležitostně také florbalisté z nedalekých Otrokovic. Ve sportovní hale také často hrají zápasy i české házenkářské reprezentace.
7.1.5 Areál Vlastimila Marečka
Komplex několika fotbalových hřišť se nachází ve zlínské části Vršava a slouží jako tréninkové centrum pro všechny kategorie fotbalistů. Areál je pojmenován po bývalém trenérovi, který podlehl vážné nemoci.
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7.1.6 Městské lázně
Městské lázně slouží především pro veřejnost a byly postaveny v roce 1952. K dispozici
jsou krytý 50m, 25m a dětský bazén, venkovní bazén, pára a posilovna. Pod lázně také
spadá koupaliště Panorama a Zelené.
7.1.7 Stadion mládeže
Stadion mládeže je atletický stadion, na kterém trénují nejen atleti, ale také rugbisti a
v posledních pár letech také tým amerického fotbalu. V dopoledních hodinách je také využíván školami pro hodiny tělesné výchovy. Stadion je také dostupný pro veřejnost. Velká
rekonstrukce stadionu proběhla v roce 2010.
7.1.8 Sportovní školy
Ve Zlíně se nacházejí školy se sportovním zaměřením. Jedná se o základní a střední školy
se speciálními třídami zaměřenými na sportovce.
Na Základní škole Emila Zátopka jsou sportovní třídy hokejistů, atletů a plavců. Žáci pro
sportovní výuku využívají dvou tělocvičen, plaveckého bazénu místních lázní, atletický
stadion a zimní stadion Luďka Čajky. Od 1. do 3. třídy zde probíhá rozšířená výuka tělesné
výchovy a od 4. třídy jsou žáci rozděleni do specializovaných hokejových, atletických a
plaveckých tříd.
Třídy pro fotbalisty a sportovní aerobik jsou na Základní škole Komenského II. Škola úzce spolupracuje s fotbalovým klubem FC Fastav Zlín a s kluby sportovního aerobiku GASI
TEAM, GYMAEROBIK KLUB ZLÍN a Aerobik Sport Centrum Zlín. Specializovaná výuka fotbalu a aerobiku na škole probíhá od 3. ročníku.
Mladí házenkáři mají svoje třídy na Základní škole Křiby. Specializovaná třída pro házenkáře se otvírá v 6. ročníku.
Jednu třídu pro sportovce různých odvětví disponuje také zlínské Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky.
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7.2 Kroměříž
7.2.1 Zimní stadion
Stadion byl postaven v roce 1972 a o deset let později zastřešen. V roce 2001 byla provedena rekonstrukce ledové plochy. Kapacita stadionu je 3 000 míst. Místní hokejový klub
hraje v současné době krajskou hokejovou ligu.
7.2.2 Fotbalový stadion
Celková kapacita fotbalového stadionu v Kroměříži je 1 529 míst, ze kterých je 700 krytých. Zápasy zde hraje místní SK Hanácká Slavie. V současné době hraje Kroměříž MSFL,
což je třetí nejvyšší fotbalová soutěž. V okolí hlavního stadionu jsou i další dvě tréninková
hřiště, jedno s přírodní a jedno s umělou trávou.
7.2.3 Sportovní hala Slávia
Víceúčelová sportovní hala byla uvedena do provozu v roce 1963 a její kapacita je 200
míst. Tělocvičnu nejvíce využívají basketbalisté, gymnastky a rekreační sportovci. Součástí haly jsou sál pro judo a karate. Svou klubovnu zde mají i šachisté.
7.2.4 Krytý bazén
Návštěvníkům je k dispozici 25m velký bazén a malý bazén pro děti. Součástí komplexu je
také solárium, masáže, sauna a fitness centrum.
7.2.5 Sportcentrum Paráda
Moderní fitness a wellness centrum. V areálu se kromě posilovny nachází také bowling,
squash, badminton a stolní tenis. Odpočinek zajistí saunový svět a wellness s whirpoolem.
K dispozici jsou také sálové aktivity jako např. TRX, fitbox, spinning a pilates.
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7.2.6 Sportovní školy
Základní škola Slovan Kroměříž nabízí žákům od 6.třídy třídu s rozšířenou výukou tělesné
výchovy. Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných tělocvičnách a v moderním venkovním
sportovním areálu.
Od 6. Ročníku nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy také Základní škola Oskol. Škola
má k dispozici dvě tělocvičny a nově zrekonstruovaný sportovní areál v těsné blízkosti
školy.

7.3 Uherské Hradiště
7.3.1 Městský sportovní areál
V současné době jeden z nejmodernějších sportovních areálů v České republice. Součástí
je atletický stadion s 8 dráhami, sektor pro skok vysoký a skok o tyči a vrhačské sektory.
Nachází se zde také víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro házenou, malou kopanou,
basketbal a tenis.
7.3.2 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty
Stadion byl uveden do provozu v roce 2003. Je domovským stánkem fotbalistů 1. FC Slovácko. Kapacita stadionu je 8 000 míst. Kapacita západní tribuny je 1 950míst, východní
tribuny 2 630, jižní tribuny 1720 a severní tribuny 1 700. V roce 2015 hostil Městský stadion Miroslava Valenty mistrovství světa hráčů do 21 let.
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Obrázek 2 Fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Zdroj: Zlín.cz
7.3.3 Zimní stadion
Hokejisté Uherského Hradiště hrají krajskou hokejovou ligu. Zimní stadion také slouží pro
krasobruslení, bruslení veřejnosti a v letních měsících se zde hraje inline hokej.
7.3.4 Městská sportovní hala
Městská sportovní hala nabízí spoustu různého využití pro širokou veřejnost. Nachází se
zde velký sál pro míčové hry, šermířský sál, spinning a posilovnu se 30 stanovišti. Součástí
sportovní haly je také wellness centrum s whirpoolem, parní kabinou a soláriem.
7.3.5 Aquapark
Aquapark je rozdělen do tří částí. Ve vnitřní části se nachází plavecký bazén, parní kabina,
bazén s vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště a venkovní vyhřívaný bazén. Ve venkovní
části je pro návštěvníky k dispozici víceúčelový bazén s vodními atrakcemi (skluzavky,
vodní chrliče a lezecké stěny) hřiště pro plážový volejbal a minigolf. Třetí částí aquaparku
je wellness centrum s finskou saunou, tureckou lázní, whirpoolem, prostornou odpočívárnou a opalovací terasou.
7.3.6 Sportovní školy
Sportovní škola Uherské Hradiště poskytuje svým žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy. Od 3. ročníku jednu sportovní třídu a od 6. ročníku dvě sportovní třídy. K výuce slouží
bazény přilehlého aquaparku, atletický, fotbalový a zimní stadion, sportovní hala s fitness
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centrem a areál s kurty na beach volejbal, volejbal a tenis. Škola také nabízí těsnou spolupráci se sportovním kluby 1. SK Uherské Hradiště, 1. FC Slovácko, HC Uherské Hradiště
a jiné.
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POROVNÁNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY MĚST ZLÍNA
KROMĚŘÍŽE A UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Pro porovnání jsem si vybral počet žáků základních škol chodících do sportovních tříd ve
Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti. Druhé porovnání obnáší počet fotbalových hřišť, na
kterých se hrají soutěžní zápasy. Třetí porovnávanou oblastí bude průměrná návštěvnost na
fotbalová utkání.

8.1 Porovnání počtu žáků základních škol navštěvujících sportovní třídy
Tabulka 1 Počet žáků základních škol navštěvujících sportovní třídy
Zlín

ZŠ E. Zátopka ZŠ Komenského
378

Uherské Hradiště

175

Celkem

100

653

ZŠ Sportovní
288

Kroměříž

ZŠ Křiby

288

ZŠ Slovan

ZŠ Oskol

107

102

209

Zdroj: vlastní zpracování
Při přepočítání zjistíme, že na Zlín připadá 8,7 žáka sportovní třídy na 1000 obyvatel,
v Kroměříži 7,2 žáka a v Uherském Hradišti 11,4 žáka na 1000 obyvatel. Z těchto hodnot
nám vyplývá, že nejvíce žáků sportovních tříd na 1000 obyvatel je v Uherském Hradišti.
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8.2 Porovnání fotbalových hřišť, na kterých se hrají soutěžní utkání
mužů
Tabulka 2 Počet fotbalových hřišť, na kterých se hrají soutěžní utkání mužů
Počet hřišť

Počet obyvatel

Zlín

11

75 000

Uherské Hradiště

4

25 250

Kroměříž

2

29 000

Zdroj: vlastní zpracování
Při přepočítání zjistíme, že na Zlín připadá 1,5 fotbalových hřišť na 10 000 obyvatel, na
Kroměříž připadá 0,7 hřiště na 10 000 obyvatel a na Uherské Hradiště 1,6 hřišť na 10 000
obyvatel. Z uvedených hodnot nám opět vychází, že při přepočítání na počet obyvatel je
nejvíce fotbalových hřišť na území města Uherské Hradiště.

8.3 Porovnání průměrné návštěvnosti fotbalových utkání
Tabulka 3 Průměrná návštěvnost fotbalových utkání týmu FC Fastav Zlín, 1.FC
Slovácko a SK Hanácká Slavia Kroměříž
Průměrná

Kapacita stadi-

Průměrné zapl-

Počet obyvatel

návštěvnost

onu

nění stadionu

Zlín

4 372 (15/16)

6 089

71%

75 000

Uherské Hradiště

4 696 (15/16)

8 000

58%

25 250

Kroměříž

336 (16/17)

1 529

22%

29 000

Zdroj: vlastní zpracování
Z údajů v tabulce vyplývá, že nejvyšší průměrná návštěvnost na fotbalová utkání vzhledem
ke kapacitě stadionu je ve Zlíně. V přepočtu na 1 000 obyvatel je na tom nejlépe opět
Uherské Hradiště se 186 fanoušky. Ve Zlíně je to 58,3 fanoušků a v Kroměříži 11,6 fanoušků. Tyto údaje jsou samozřejmě ovlivněny tím, že v Kroměříži se nehraje nejvyšší
fotbalová soutěž.
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PROJEKT FOTBALOVÁ LIGA STŘEDNÍCH ŠKOLA

Projekt s fotbalovou tématikou jsem si vybral, protože mám fotbal rád a dle mého názoru
je to něco co středním školám chybí. Samozřejmě existují středoškolské fotbalové ligy, ale
ty jsou pro nefotbalisty téměř nepřístupné. Na každé střední škole se najde 10-12 hráčů/hráček, kteří pravidelně fotbal hrají ať už v nejvyšších soutěžích nebo na krajské či
okresní úrovni. Tento projekt by měl zpřístupnit tuto krásnou hru i úplným amatérům aniž
by museli mít strach, že si udělají ostudu nebo budou kazit hru svým zkušenějším spoluhráčům.
9.1.1 Úvod
Projekt Fotbalová liga středních škol je určen pro studenty středních škol ze Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště, kteří nejsou registrovaní v žádném fotbalovém klubu. Je to
možnost pro nadšené fotbalisty, kteří fotbal dosud hráli jen pro zábavu v hodinách tělesné
výchovy nebo na hřištích za“ barákem“, aby poměřili své síly se stejně nadšenými vrstevníky.
9.1.2 Motto
I ty můžeš hrát fotbal. Tahle krátká věta vystihuje záměr a cíle projektu, které jsou zvednout středoškoláky od počítačů a dostat je ke sportu.
9.1.3 Cíl
Projekt si dává za cíl umožnit rekreačním fotbalistům vyzkoušet si jaké to je zahrát si velký fotbal. Je to dobrá možnost využít zkušenosti načerpané hraním počítačových her
s fotbalovou tématikou a sledováním fotbalových zápasů. Omezení na pouze neregistrované hráče je z důvodu vyrovnanosti týmů a zároveň z důvodu nízkého počtu dorostenců
v krajských fotbalových soutěžích. Liga bude organizována Krajským fotbalovým svazem,
což dává možnost hráčům se ukázat a získat místo v některém místních týmů.
9.1.4 Benefity
Benefity bude mít liga pro všechny zúčastněné strany. Pro samotné hráče bude liga určitě
přínosem zejména vzhledem k možnosti pravidelného pohybu a již výše zmíněné šanci
zahájit kariéru amatérského fotbalisty. Těžit z projektu však bude moci i Krajský fotbalový
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svaz, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem rozhodčích. Pro mladé začínající rozhodčí
je tento projekt skvělým odrazovým můstkem pro postup v jejich další kariéře. Při rozhodování zápasů Fotbalové ligy středních škol nebudou čelit takovému tlaku jako v nižších
krajských a okresních soutěžích. Další benefit, nikoliv však povinnost zahrnuje spolužáky,
kteří se fotbalové ligy nezúčastní, ale mohou pomoci s propagací ligy a svého týmu například pomocí sociálních sítí. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby a pro nadané jedince to opět může být dobrá zkušenost pro následné uplatnění ve světě marketingu. Pro samotný fotbalový tým bude podpora spolužáků a fanoušků určitě vítaným zpestřením při
jejich sportovním zápolení.
9.1.5 Organizace
Zřizovatelem projektu Fotbalová liga středních škol je Krajský úřad ve Zlíně a jeho partnerem je Krajský fotbalový svaz. Hlavním úkolem Krajského úřadu bude zajištění fotbalových hřišť, na kterých se bude liga hrát a následně se také postará o finanční vypořádání
s domovskými kluby. Úkoly Krajského fotbalového svazu bude rozeslání přihlášek do
všech středních škol Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. KFS také zajistí rozhodčí,
kteří budou řídit všechna utkání ligy. Pod KFS bude také spadat organizační výbor ligy,
který bude zajišťovat bezproblémový chod a řízení.
9.1.6 Pravidla
Na soupisce každého týmu může být maximálně 16 hráčů (neregistrovaných v žádném
fotbalovém klubu) V poli může nastoupit maximálně 11hráčů 10+1 a je umožněno 4x za
zápas vystřídat. Dalším omezením bude počet hráčů ve věku U-16 (alespoň dva hráči) U17 (alespoň 2 hráči) a U-18 (alespoň 3 hráči) Toto omezení je opět z hlediska vyrovnanosti
týmů a také výchova hráčů s perspektivou pro účast v příštích ročnících ligy. Hrací doba je
2 x 45minut s 15 ti minutovou přestávkou. Při nerozhodném stavu po vypršení základní
hrací doby získá každý tým 1 bod a bude následovat penaltový rozstřel. Vítěz penaltového
rozstřelu získá 1bod navíc. Za výhru v základní hrací době získá tým 3 body, za prohru 0
bodů, za výhru po penaltovém rozstřelu 2 body a za prohru po penaltovém rozstřelu 1bod.
Při rovnosti bodů ve skupině rozhoduje vzájemný zápas.
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9.1.7 Propozice
Kapacita ligy je neomezená a z každé střední školy se může zúčastnit i více týmů. Systém
ligy bude stejný jako u ostatních fotbalových soutěží v ČR tedy podzim/jaro. Na podzim
(září, říjen a listopad) se budou hrát v každém městě zvlášť tzv. předkola. Účelem předkola
je zredukovat množství týmu na 4 v Kroměříži a Uherském Hradišti a na 6 ve Zlíně. Následně v jarní části soutěže (duben, květen) se bude hrát systémem každý s každým v rámci
měst o postup do Final four, kam postoupí nejlepší tým z Kroměříže, Uherského Hradiště a
dva nejlepší ze Zlína.
Systém předkola: Předkolo není nutné a bude záležet na počtu přihlášených týmů, ale minimálně ve Zlíně se předkolo určitě hrát bude. Hrát se bude skupinovým systémem každý
s každým a následným postupem nejlepšího nebo dvou nejlepších do jarní části. Na příklad
při 18 ti přihlášených týmech bude vylosováno 6 skupin po třech a následně nejlepší
z každé skupiny postoupí do jarní části.
Systém jarní části: Bude se hrát turnajovým způsobem v každém z daných měst v období
dubna a května. Z jarní části postoupí nejlepší tým z Kroměříže a Uherského Hradiště a
dva nejlepší týmy ze Zlína. Tyto 4 týmy se následně utkají v červnu v tzv. Final four.
Final four: Závěrečný turnaj se uskuteční na jednom hřišti ,v jeden víkend a určí absolutního vítěze Fotbalové ligy středních škol. V rámci závěrečného turnaje Final four budou předány medaile a poháry pro první tři týmy. Individuální ocenění dostane nejlepší brankář,
nejlepší střelec a také nejlepší hráč turnaje. Turnaj Final four se bude odehrávat pod přísným dozorem zástupců KFS a také trenérů a zástupců týmů okresních a krajských soutěží.
Právě zástupci KFS vyberou nejlepší jedenáctku závěrečného turnaje a vybraným hráčům
nabídnou tzv. tryout neboli zkoušku v některém z amatérských týmů.
9.1.8 Financování ligy
Financování ligy bude zajištěno z více zdrojů. Celá akce bude zaštítěna Krajským úřadem
ve Zlíně odbor školství, který zabezpečí hřiště, na kterých se uskuteční zápasy Fotbalové
ligy. Partnerem je Krajský fotbalový svaz ve Zlíně, který zajistí rozhodčí a organizační
štáb pro Fotbalovou ligu. Výdaje na startovné, občerstvení, pitný režim a ceny budou financovány z fondů AŠSK. Akce jako Fotbalová liga mohou být také financovány
z programu podpora rozvoje tělovýchovy MŠMT program 10 (projekt pro sportování veřejnosti)
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9.1.9 Závěr
Při tvorbě projektu jsem měl zpočátku mírné pochybnosti o jeho realizovatelnosti. Hlavním
důvodem mých obav bylo zaplnění ligy a také přístup na fotbalová hřiště. Z těchto důvodů
jsem si sjednal schůzku s Mgr. Karlem Jankovičem, předsedou ČSLH pro Zlínský kraj a
Pavlem Brímusem, předsedou KFS Zlín. Při schůzce jsem byl ujištěn, že se zaplněním ligy
a možností odehrát zápasy na hřištích místních klubů nebude problém. Návrh projektu se
oběma líbil, jejich připomínky jsem si vzal k srdci a poté začlenil do projektu. Hlavními
body byla problematika nedostatku rozhodčích, pro které je tento projekt ideálním začátkem a nedostatek dorostenců, se kterým může projekt také pomoci. Dalším probíraným
tématem bylo financování projektu, kde jsem také získal spoustu cenných informací. Formální informace ke tvorbě projektu jsem čerpal z knihy Projektový management ve sportu
od pana Rektoříka, zejména z kapitoly 2 str. 26-52. Z důvodu výše zmíněných si myslím,
že je projekt dobře realizovatelný, přinesl by spoustu benefitů všem zúčastněným stranám
a stojí na pevných základech.
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ZÁVĚR
Sport a mládež jsou dnes velmi často skloňovanými tématy v médiích i v běžném životě.
Většina mladých lidí je dnes velmi pohodlných a místo sportování nebo různých forem
aktivní zábavy tráví čas s mobilními telefony, tablety a počítači. Je to celosvětový trend, se
kterým je třeba bojovat. Nedostatek pohybu spolu se špatným stravováním může vést
k nadváze, obezitě a spoustě jiným závažným onemocněním. Východiskem z této situace
může být právě sport. Ne z každého bude hned vrcholový sportovec, ale vyjížďku na kole
nebo procházku v přírodě zvládne každý. Na zlepšení této situace by měla pracovat města,
stát a i EU. Velkou moc a zároveň zodpovědnost při správné výchově dětí mají i rodiče a
učitelé.
Ve městech Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti se nachází dostatek sportovišť a je zde
možno vykonávat spoustu sportovních aktivit. Na to, že se jedná v celorepublikovém měřítku o menší města, je celková sportovní infrastruktura na dobré úrovni. Především město
Uherské Hradiště, které vyšlo vítězně z mého srovnání, může dle mého názoru svoji sportovní infrastrukturou konkurovat nejlepším městům v zemi. V návrhové části jsem vytvořil
projekt, který dá šanci velkému množství studentů středních škol hrát fotbal a najít si touto
zábavnou formou cestu ke sportu.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

ČR

Česká republika

ČSLH

Český svaz ledního hokeje

EU

Evropská unie

FC

Football Club

HC

Hockey Club

HDP

Hrubý domácí produkt

KFS

Krajský fotbalový svaz

MSFL

Moravskoslezská fotbalová liga

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SK

Sportovní klub

TRX

Total resistance exercise

U-16

Under 16

U-17

Under 17

U-18

Under 18

UNESCO

United Nationals Educational Scienfic and Cultural Organization

ZŠ

Základní škola

43

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

44

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1 Fotbalový stadion Zlín ....................................................................................... 28
Obrázek 2 Fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti .............................. 32

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

45

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1 Počet žáků základních škol navštěvujících sportovní třídy ................................ 34
Tabulka 2 Počet fotbalových hřišť, na kterých se hrají soutěžní utkání mužů .................... 35
Tabulka 3 Průměrná návštěvnost fotbalových utkání týmu FC Fastav Zlín, 1.FC
Slovácko a SK Hanácká Slavia Kroměříž .................................................................. 35

