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1. Přehled českých a zahrani čních koncep čních dokument ů  
Tato příloha obsahuje přehled dokumentů, které byly předmětem analýzy českých a zahraničních 
koncepčních dokumentů zaměřených především na rozvoj sportovních, ale i kulturních aktivit. U jednotlivých 
dokumentů byla provedena základní analýza struktury a obsahu tohoto dokumentu pro zhodnocení a 
nalezení nejlepších praktik pro tvorbu koncepčních a strategických dokumentů v této oblasti.  

1.1.1. České koncepce 

Generel sportovních zařízení ve městě Brně pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu 

Zdroj: http://www.brno.cz/download/ohr/up/generel-text.pdf  

Objednavatel:  MMB Odbor územního plánování a rozvoje 

Zhotovitel:  Urbanismus Architektura Design – studio, spol. s r.o.  

Zpracováno  Leden 2007 

Obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. 
Teoretická část obsahuje mj.: 

▫ vymezení rolí jednotlivých pohybových aktivit,  

▫ inovované urbanistické ukazatele pro aktivity sportovního a rekreačního charakteru, 

▫ popis vývojových období jedince z hlediska pohybových aktivit. 
Analytická část obsahuje mj.: 

▫ metodiku k vytvoření pasportu, pasportizace zařízení, 

▫ souhrnné zhodnocení stavu a přípravy výstavby sportovních zařízení, 

▫ propočty nároků na rezervaci ploch. 
Návrhová část obsahuje mj.: 

▫ vývojové trendy ve sportu, 

▫ doporučení pro zpracování nového územního plánu města Brna.  
Zhodnocení:  materiál není příliš strategicky zaměřen, chybí konkrétní strategické cíle, jde spíše o teoreticky 
pojatou koncepci bez konkrétních návrhů, doporučení jsou spíše obecného charakteru. 

 

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy 

Zdroj: http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=447302 

Objednavatel:  Statutární město Jihlava 

Zhotovitel:  neuvedeno 

Zpracováno  duben 2009 
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Dokument upravuje poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Jihlavy v oblasti sportu a 
činnosti mládeže v letech 2009 - 2011. Finanční podpora je určena pro všechny formy sportu, tj. pro: 

▫ volnočasové aktivity mládeže a obyvatel – uvedeno, jakých aktivit se podpora týká a za jakých 
podmínek město podporu poskytuje. Je zde uvedena i nákladovost jednotlivých sportů pro všechny.  

▫ výkonnostní sport – uvedeny podmínky poskytování podpory,  

▫ nadstandardní reprezentace města – uvedeny podmínky poskytování podpory, 

▫ sportovní a volnočasové akce – uvedeny podmínky poskytování podpory. 
Obsahuje i výčet sportovních zařízení v Jihlavě: 

▫ zařízení ve vlastnictví města (uveden typ zařízení, vlastník a provozovatel), 

▫ zařízení ve vlastnictví sportovních a tělovýchovných organizací, 

▫ provoz a rozvoj sportovních zařízení sloužících pro rekondici a rekonvalescenci, 

▫ identifikace chybějících sportovních zařízení. 
Zhodnocení:  materiál se zabývá pouze sportovními aktivitami, materiál není příliš strategicky zaměřen, 
chybí konkrétní strategické cíle, koncepce se týká spíše způsobu financování sportovních aktivit. 

 

Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008 

Zdroj: http://www.vysocina.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty
=4003062 

Objednavatel:  Krajský úřad kraje Vysočina 

Zhotovitel:  
Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina 
 

Zpracováno  prosinec 2004 

Koncepce se v jednotlivých kapitolách zabývá následujícími oblastmi: 

▫ primární prevence sociálně nežádoucích jevů v oblasti dětí a mládeže, 

▫ sport a tělesná výchova, 

▫ grantová politika v oblasti dětí, mládeže a sportu, 

▫ nestátní neziskový sektor v oblasti práce s dětmi a mládeží, 

▫ vzdělávací programy EU, 

▫ organizace soutěží. 
Zvlášť je potom rozvinuta problematika spolupráce s partnery participujícími na otázkách rozvoje mládeže a 
sportu, ať již z řad krajských organizací nebo NNO.  
V závěru dokumentu je uvedena SWOT analýza a přehled opatření naplňujících SWOT analýzu (krátkodobá 
a střednědobá). 
Zhodnocení:  Materiál se zabývá téměř výhradně sportovními aktivitami. Krátkodobá a střednědobá opatření 
jsou jasně popsána.  

 

Situační analýza tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit ve městě Hranice 

Zdroj: www.mesto-hranice.cz/11-anal-telovychova.doc  

Objednavatel:  Město Hranice 

Zhotovitel:  Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu 

Zpracováno  neuvedeno 



KONCEPCE ROZVOJE ZAŘÍZENÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 
PRAHA 2009 STRANA: 4/6 

 

Dokument popisuje současný stav sportovišť na území města. Jsou zde uvedena sportoviště, jejich 
zřizovatelem je: 

▫ město Hranice (sportoviště při ZŠ), 

▫ krajský úřad Olomouckého kraje (sportoviště u gymnázií a SŠ), 

▫ sportoviště jiných provozovatelů (Sokol, aj). 
Dále jsou zde uvedeny:  

▫ Sportovní oddíly a kluby na území města, 

▫ Porovnání počtu registrovaných sportovců s celkovým počtem obyvatel v Hranicích, 

▫ Podpora tělovýchovy městem Hranice, 

▫ Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže zaměřená na financování a realizaci výstavby a 
rekonstrukci sportovišť. 

Zhodnocení:  materiál se zabývá pouze sportovními aktivitami. 

 

Koncepce sportovišť v Brně – Novém Lískovci 

Zdroj: http://www.novy-liskovec.cz/data/stranky/166_5-06.pdf 

Objednavatel Úřad městské části Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno 

Zhotovitel: neuveden 

Zpracováno: neuvedeno 

Obsahuje cíle, návaznost na celoměstskou koncepci, seznam hřišť a návrh dílčích opatření. 
Hřiště jsou rozdělena podle typu využití na hřiště s vybavením pro závodní činnost, pro rekreační sportovní 
činnost.  
U hřišť je v návrhové části uveden konkrétní návrh úprav. Jedná se spíše o dílčí opravy a úpravy, součástí 
koncepce není investice většího rozsahu. 
Zhodnocení:  Koncepce má jasně stanovené cíle, chybí analýza potřeb a zájmu sportovat v konkrétním 
sportovním odvětví, není uveden pasport hřišť, u návrhů dílčích opatření chybí uvedení časového horizontu 
jejich realizace. 

1.1.2. Zahrani ční koncepce 

A Sport and Cultural Strategy for Selby District for 2006-2011 

Zdroj: http://www.selby.gov.uk/upload/Sports_Cultural_Strategy2006-2011.pdf 

Objednavatel: Shelby District 

Zhotovitel: Bob Lancaster 

Zpracováno: 2008 

Materiál obsahuje popis cílů a vize, politika regionu, akční plán, monitoring a způsob revizí. Šetření stavu 
zařízení a poptávky bude předmětem dalšího materiálu.  
Zhodnocení:  Materiál neobsahuje analytickou část. Nezabývá se stavem a využitím zařízení pro trávení 
volného času. Je zaměřen spíše na konkrétní kroky, které se mají v oblasti volnočasových aktivit realizovat a 
zda jsou v souladu s regionální politikou.  

 



KONCEPCE ROZVOJE ZAŘÍZENÍ PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 
PRAHA 2009 STRANA: 5/6 

 

Návrh koncepcie rozvoje športu mesta Čadca 

Zdroj: http://www.mestocadca.sk/images/dokumenty/2007/koncepcia_rozvoja.pdf 

Objednavatel: Město Čadca 

Zhotovitel: PaedDr. Ján Polák, vedoucí OŠMaŠ MsÚ 

Zpracováno: 2007 

Materiál obsahuje část analytickou a část strategickou.  
Analytická část obsahuje podrobně rozepsaná východiska, analýzu současného stavu s důrazem na popis 
sportovních klubů a kompetence subjektů působících v oblasti sportu na národní i místní úrovni.  
Strategická část obsahuje popis strategických cílů, konkrétní opatření k naplnění těchto cílů a financování.  
Zhodnocení:  Analytická část dokument se nezabývá stavem sportovních zařízení, podobně ve strategické 
části není řešena výstavba či rekonstrukce sportovních zařízení.  

 

Bolsover District Sports Development Strategy 2006 – 2009 „Building Active Communities“  

Zdroj: http://www.bolsover.gov.uk/pdf/Sports%20Development%20Strategy%202006-9%20Final.pdf  

Objednavatel: Bolsover District Council, Velká Británie 

Zhotovitel: Leisure Services, Bolsover District Council, Velká Británie 

Zpracováno: Duben 2006 

Obsahuje strategie pro jednotlivé cílové skupiny, popis stávající situace v oblasti sportovního vyžití 
v regionu, obsahuje vizi, strategické cíle, klíčové operační cíle, vydefinování priorit, tak aby byly konkrétní 
operační cíle naplněny, vč. marketingu a propagace, otevření školních sportovních zařízení veřejnosti, 
zajištění lidských zdrojů. 
Zhodnocení:  Materiál má jasně vytyčený strategický cíl a obsahuje konkrétní kroky, kterými bude cíl 
naplněn. 

 

Sports Development Strategy 2007 – 2012  

Zdroj: http://www.whitehorsedc.gov.uk/Images/Sports%20Strategy%202007-12_tcm4-1605.pdf 

Objednavatel: The Vale of White Horse District Council, Velká Británie 

Zhotovitel: Není uvedeno 

Zpracováno: Duben 2007 
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Obsahuje vizi a strategické cíle, popis současné situace, vizi a strategické cíle, pětiletý akční plán na splnění 
vytyčených cílů. Ke každému strategickému cíli jsou přiřazeny klíčové aktivity, které je nutno naplnit. 
Zároveň jsou uvedeny konkrétní způsoby měřitelnosti úspěšnosti strategie prostřednictvím kritických faktorů 
úspěšnosti (KPIs) 
Zhodnocení:  Dokument je zaměřen zcela strategicky, nezabývá se jednotlivými sportovními zařízeními, 
obsahuje pětiletý akční plán na splnění vytyčených cílů. 

 

Plan NYC 2030 - Open Space 

Zdroj: http://www.nyc.gov/html/planyc2030/downloads/pdf/report_open_space.pdf 

Objednavatel: The City of New York, USA 

Zhotovitel: Department of Parks and Recreation 

Zpracováno: 2007 

Obsahuje vizi a strategické cíle, shrnutí současného stavu, resp. dostupnosti sportovišť, akční plán změn na 
splnění vytyčených cílů. Ke každému strategickému cíli jsou přiřazeny klíčové aktivity, které je nutno naplnit, 
vč. indikátorů úspěšnosti strategie.  
Zhodnocení:  Materiál je konsolidovaný přehled strategických kroků a příslušných aktivit. Dokument se 
nezabývá jednotlivými sportovními zařízeními.  

 

 


