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Základní údaje

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název projektu:

Plán rozvoje sportu města Holice

Objednatel:
Název:

Město Holice

Adresa:

Holubova 1
534 01 Holice

Kontaktní osoba:

Petr Bajer, místostarosta

Dodavatel:
Název:

BDO Advisory s.r.o. (dále jen „BDO Advisory“ nebo „Zpracovatel“)

Adresa:

Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Buriánek, Senior Consultant

Stránka | 2
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Úvod

2. ÚVOD
Plán rozvoje sportu města Holice je koncepčním dokumentem v oblasti sportu, který v souladu s § 6a odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“),
vymezuje oblasti podpory sportu a stanovuje priority a opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti
sportovních zařízení pro občany města. Plán rozvoje sportu města Holice je dokumentem, který předkládá
efektivní řešení problematiky sportu v závislosti na specifických podmínkách a prioritách města Holice. Plán
rozvoje sportu je koncipován na období 2018-2025. Jeho časový horizont je tedy identický s Koncepcí podpory
sportu 2016-2025, která určuje směr státní politiky v oblasti sportu.
Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů města, sportovní
infrastruktury, preferencí a potřeb obyvatel a financování sportu ve městě Holice. Cílem plánu rozvoje sportu
je zejména zajištění efektivní a systematické podpory sportu, a to ve všech jeho rovinách, a určení
prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu tak, aby byly naplněny veškeré
požadavky zákona o podpoře sportu.
Dle § 6 zákona o podpoře sportu město Holice má za cíl ve své samostatné působnosti vytvořit následující
podmínky pro sport a jeho rozvoj:


zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;



zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;



zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato
zařízení pro sportovní činnost občanů;



kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;



zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;



zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění.

Realizací tohoto koncepčního dokumentu město Holice deklaruje svůj záměr efektivně a transparentně
podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře sportu a státní politiky České
republiky (dále také „ČR“), tak z přirozené působnosti města v oblasti rozvoje a podpory sportu a sportovní
infrastruktury.
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Metodický přístup

3. METODICKÝ PŘÍSTUP
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu města Holice.

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat
V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu pro město
Holice vycházeno. Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na:
1. podkladech a souborech poskytnutých zadavatelem (územně analytické podklady, podklady
k financování sportu, inventurní soupis majetku města, seznam sportovních klubů a spolků, počty
registrovaných členů sportovních klubů a spolků apod.);
2. podkladech vytvořených pro účely zpracování plánu rozvoje sportu (dodatečné podklady týkající se
financování sportu, provozu sportovní infrastruktury);
3. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek
s obdobným předmětem plnění.
Uvedené podklady byly doplněny o informace získané v průběhu realizovaného workshopu, jednání pracovní
skupiny, rozhovorů s vedením Městského úřadu města Holice a o informace z další průběžné
e-mailové a telefonické komunikace.

3.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření
Podkapitola popisuje fázi, v rámci níž došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření. Na základě
těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti města Holice v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.
Na základě obdržených podkladů ze strany města byly provedeny následující práce:
•

analýza strategických dokumentů města (územně analytické podklady apod.);

•

analýza veřejně dostupných podkladů (rozpočty a závěrečné účty města);

•

analýza současného stavu města (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.);

•

realizace workshopu zaměřeného na oblast problematiky sportu;

•

jednání pracovní skupiny zaměřené na oblast sportu;

•

dotazníkové šetření;

•

SWOT analýza.

3.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu
Na základě identifikovaných zjištění a doporučení v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument
v souladu s § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení města jako soubor podkladových
materiálů pro strategické rozhodování o podpoře sportu a investičních aktivitách města, které souvisejí se
sportovní a volnočasovou vybaveností města.
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Profil města

4. PROFIL MĚSTA
Podkapitola představuje základní profil města Holice, tj. základní demografické a socio-geografické
charakteristiky obce.

4.1 Územní charakteristika
Město Holice se nachází ve Pardubickém kraji v okrese Pardubice, 131 km východně od Prahy, a jedná
se o obec s pověřeným obecním úřadem. Společně se sedmnácti spádovými obcemi tvoří mikroregion Holicko,
který tvoří východní území Pardubicka. Městský úřad vykonává přenesenou působnost pro územní obvod
pověřeného obecního úřadu pro město Holice a obce Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní
Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Řevničov a Vysoké
Chvojno.
Obrázek 1 Umístění města Holice v rámci České republiky

Zdroj: Vlastní zpracování

Město Holice se skládá ze sedmi částí v katastrálním území Holice, a to Holice, Staré Holice, Podhráz,
Roveňsko, Kamenec, Podlesí a Koudelka. Celková rozloha města Holice je 1 965 hektarů. Působnost
městského úřadu jako obecného stavebního úřadu je vymezena územním obvodem města Holice a obcemi
Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice
u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, Řevničov a Vysoké Chvojno. Následující obrázek znázorňuje polohu města
Holice a místní části města Holice ve větším detailu v rámci administrativního dělení obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) Holice.
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Obrázek 2 Umístění města Holice v rámci ORP Holice a rozdělení na místní části

Zdroj: Vlastní zpracování

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že téměř polovina rozlohy města Holice je pokryta ornou půdou, která
tvoří 48,3 % území. Ostatní plochy pokrývají 10,5 % sledovaného území, z čehož 0,5 % tvoří sportovní
a rekreační infrastruktura města Holice (problematice sportovní infrastruktury se detailně věnuje kapitola
5.1 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury).
Tabulka 1 Pozemková struktura města Holice
Druh pozemku

Počet parcel

Výměra v hektarech

Relativní územní pokrytí

Orná půda

1 600

948,6

48,3 %

Zahrada

2 247

114,8

5,8 %

49

18,4

0,9 %

1 133

408,2

20,8 %

Lesní pozemek

402

141,2

7,2 %

Vodní plocha

408

31,6

1,6 %

Zastavěná plocha

3 016

96,38

4,9 %

Ostatní plocha
(z toho sportovní a rekreační)

2 312
(48)

206,22
(10,6)

10,5 %
(0,5 %)

Celkem

8 862

1 965,4

100,0 %

Ovocný sad
Trvalý travní porost

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální
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4.2 Demografická analýza
Z pohledu počtu obyvatel je město Holice, s 6 5451 obyvateli, třetím nejlidnatějším městem v okrese
Pardubice. Více než 72 % obyvatel města žije na území městské části Holice. V druhé nejlidnatější místní
části, tj. Staré Holice, z celkového počtu 7 místních částí žije přibližně 17,45 % z celkového počtu obyvatel.
Nejméně obyvatel žije v části Kamenec, a to necelé 1 %. Město v posledních letech zažívá mírnou fluktuaci,
resp. stagnaci celkového počtu obyvatel, přičemž díky vysokému pozitivnímu migračnímu saldu v posledním
sledovaném roce je současná velikost populace vyšší o 0,7 % než koncem roku 2013 (tj. o 47 obyvatel).

4.2.1 Současný stav
Předmětem této podkapitoly je demografická analýza sledovaného území z hlediska věkové struktury
obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových
skupinách (zejména s ohledem na podíl dětí a seniorů). Na základě výsledků demografické analýzy jsou
v závěru této podkapitoly, s ohledem na specifické potřeby obyvatel, navrženy implikace demografického
vývoje na oblast sportu a sportovní infrastruktury.
Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve městě Holice (k 31. 12. daného roku)
Rok

Počet obyvatel

Meziroční přírůstek/úbytek

2013

6 498

-

2014

6 531

0,51 %

2015

6 514

- 0,26 %

2016

6 502

- 0,18 %

2017

6 545

0,66 %

Zdroj: Český statistický úřad

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury jsou
spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách
(zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a poproduktivní generaci). Věkovou pyramidu
v jednoletých věkových intervalech prezentuje následující graf.
Ve městě Holice je z hlediska procentuálního zastoupení nižší zastoupení mužů (49,1 %) než žen (50,9 %).
Ve srovnání s Českou republikou je na sledovaném území o necelé 0,1 % mužů méně, než je průměr České
republiky. Jedná se tedy o téměř identické složení z pohledu pohlaví. Průměrný věk muže ve městě Holice je
41,2 let a průměrný věk ženy je 44,8 let. Obecně je populace města ve srovnání s ČR spíše starší, v průměru
za obě pohlaví o 0,8 let, přičemž větší rozdíl je patrný u ženské populace. Z analýzy věkové struktury je
zřejmé, že věková struktura města Holice do jisté míry kopíruje věkovou strukturu České republiky, kdy
nejstabilnější odchylka je patrná u seniorské populace, která je ve městě významnější.

1

Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018 [cit. 2017-07-23]. Dostupné online z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocetobyvatel-v-obcich-see2a5tx8j
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Graf 1 Věková struktura města Holice a její srovnání s Českou republikou k 1. 1. 2018

Relativní věková struktura dle pohlaví a její srovnání s Českou republikou
(k 1.1.2018)
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Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

4.2.2 Predikce vývoje počtu obyvatel
Na základě výsledků demografické analýzy byla vyhotovena predikce vývoje počtu obyvatel. Predikovaný
vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové struktury je jedním z určujících faktorů definující specifické
potřeby obyvatelstva v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. Predikce vývoje počtu obyvatel byla
vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry vycházejí ze scénáře prognózy
Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100.
Byly vytvořeny dvě varianty projekce (s migrací a bez migrace), ve kterých vývoj specifické míry úmrtnosti
do značné míry kopíruje vývoj predikovaných hodnot ČSÚ pro jejich střední variantu. V obou variantách se
předpokládá stagnace specifických plodností na váženém průměru posledních 3 let.
V rámci této analýzy je prezentována predikce, která již bere v úvahu migraci obyvatel. Migrace je zejména
u menších měst klíčovou složkou populačního vývoje, přestože se jedná o složku vysoce pohyblivou a nelze ji
spolehlivě odhadovat v delším časovém horizontu. Z tohoto důvodu je projekce s migrací omezena pouze do
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roku 2030 tak, aby měla vypovídající hodnotu. Následující grafická a tabulková znázornění prezentují
predikovaný vývoj celkové populace města Holice, který předpokládá kladné migrační saldo kolem 27
obyvatel ročně, a to v návaznosti na velmi pozitivní hodnoty v posledním sledovaném roce. Je zřejmé, že ve
sledovaném období je očekáván zpomalující růst celkové populace, jejíž velikost by se v roce 2030 měla dle
odhadové metody zastavit kolem 6 640 obyvatel. V grafu je také prezentována predikce, která se na migraci
dívá pesimističtěji a dává vyšší váhy záporným hodnotám z let 2014 a 2015.
Graf 2 Predikovaný vývoj celkové populace města Holice do roku 2030

Predikovaná celková velikost populace města Holice
6 650
6 630

Počet obyvatel

6 610
6 590
6 570
6 550
6 530
6 510
6 490
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6 450

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Předpokládaná varianta

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Mírně pesimistická varianta

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Tabulka níže prezentuje predikované počty obyvatel v rámci klíčových věkových skupin. Z predikce je
zřejmé, že by v rámci sledovaného období mělo docházet k růstu počtu obyvatel, ale nikoliv ve všech
studovaných věkových skupinách. Do roku 2020 lze očekávat růst velikosti dětské populace, zatímco
produktivní generace bude v absolutním vyjádření slábnout. Následně by se obou těchto věkových skupin měl
trend vývoje otočit. Oproti tomu seniorská populace by měla po celé sledované období zvětšovat (případně
krátkodobě stagnovat), přičemž počet obyvatel starších 80 let by měl v roce 2030 zhruba o 60 procent vyšší
než koncem roku 2017. Celkově lze na základě této predikce do roku 2030 očekávat nárůst počtu obyvatel ve
městě Holice o zhruba 90 obyvatel, kdežto při úplném zastavení pozitivního migračního trendu (tj. ještě horší
scénář než v Grafu 2) by přirozeným vývojem měla velikost populace poklesnout zhruba o 270 obyvatel.
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Tabulka 3 Predikovaný vývoj počtu obyvatel
Rok
Věková skupina
2017

2020

2025

2030

Počet dětí

1 012

1 042

994

970

Počet produktivních

4 145

4 095

4 135

4 149

Počet obyv. 65+
(z toho 80+)

1 388
(325)

1 467
(349)

1 506
(426)

1 516
(508)

Celkem

6 545

6 604

6 636

6 635

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Následující tabulka převádí absolutní hodnoty predikovaného vývoje počtu obyvatel do relativního vyjádření.
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že podíl dětí se ve sledovaném období nejprve mírně zvýší a následně
bude klesat, a to o 1,2 % mezi roky 2020-2030. Procento obyvatel v produktivním věku dle provedené predikce
ve sledovaném období klesne o 0,8 %. Podíl obyvatel ve věkové skupině 65+ let ve sledovaném období pozvolna
poroste (o 1,7 %) a relativní zastoupení obyvatel ve věkové skupině 80+ let poroste nejrychlejším tempem.
Tabulka 4 Predikovaný vývoj podílu obyvatel
Rok
Věková skupina
2017

2020

2025

2030

Podíl dětí

15,5 %

15,8 %

15,0 %

14,6 %

Podíl produktivních

63,3 %

62,0 %

62,3 %

62,5 %

Podíl obyv. 65+
(z toho 80+)

21,2 %
(5,0 %)

22,2 %
(5,3 %)

22,7 %
(6,4 %)

22,9 %
(7,7 %)

100 %

100 %

100 %

100 %

Celkem

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Následující grafické znázornění ilustruje predikovaný vývoj dvou základních demografických ukazatelů, a to
podílu dětí a podílu osob v poproduktivním věku na celkové populaci, a to do roku 2030. Podíl dětí by měl do
roku 2019 pozvolna růst. V tomto bodě by měl dosáhnout svého maxima na úrovni 15,8 %, a následně klesat
až do konce sledovaného období. Naopak podíl obyvatel ve věku 65+ let by měl dle této predikce růst po celé
sledované období, až na mírné výkyvy v některých letech. Dle rozšířené varianty predikce až do roku 2050,
jejíž výsledky zde nejsou graficky ani tabulkově znázorněny, lze po roce 2038 očekávat strmý nárůst populace
ve věkové slupině 65 a více let (až na hodnotu kolem 33,5 %), zatímco dětská populace by mezi lety 2030
a 2050 měla být víceméně stabilní.
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Graf 3 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci

Vývoj predikovaného podílu počtu dětí a seniorů

Podíl na celkovém počtu obyvatel

23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%

16%
15%
14%
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

podíl dětí

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

podíl 65+

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

4.2.1 Závěry demografické analýzy a její implikace v oblasti sportu
Ze závěrů předchozích analytických prací lze vyčíst, že do roku 2030 je ve městě Holice očekáván spíše růst
celkového počtu obyvatel. Zatímco bude klesat podíl dětské i produktivní populace, podíl seniorů pozvolna
poroste (obzvlášť ve věkové skupině 80 a více let). Vzhledem k demografickému stárnutí populace bude
udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy
spojené se stárnutím obyvatelstva v budoucnu. V případě zastavení pozitivního migračního vývoje by celková
populace města měla začít klesat nejpozději v roce 2020.
Na základě prezentovaných skutečností lze konstatovat, že by se město mělo nejvyšší měrou zasadit
o vytváření podmínek pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni.
Je vhodné dát významný prostor nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší
komunita obyvatel, tedy i starší věkové kategorie. Zároveň je vhodné cílit na vytvoření odpovídajících
podmínek pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny, kdy převážná
většina sportovních aktivit je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly,
podporuje spolupráci a soudržnost. Potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech
sociálních skupin. Cílem strategie v oblasti sportu je pokračovat v narovnávání podmínek pro pohybové
aktivity všech obyvatel bez rozdílu věku a ekonomického a sociálního statusu, a to pro organizované
i neorganizované sportovce.
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě Holice.
Předmětem zájmu jsou zejména sportovní kluby a sdružení na území města, sportovní infrastruktura
v majetku města, která je dostupná široké veřejnosti. Rovněž jsou sledována sportovní zařízení, která jsou
spravována školami (příspěvkovými organizacemi), sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby
poskytované soukromým sektorem.

5.1 Analýza současného stavu nabídky sportu
Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních klubech a sdruženích na území
města Holice. Předmětem zájmu je analýza současné nabídky sportu, včetně sportovní participace občanů.
Následující tabulka prezentuje sportovní kluby a sdružení, které jsou Městským úřadem města Holice
evidovány. Velikost členské základny byla na základě rozhovorů se zástupci těchto klubů a spolků
verifikována, nicméně vzhledem k fluktuaci členů má spíše orientační charakter, rovněž se nepodařilo
zkontaktovat zástupce všech sportovních klubů a sdružení (a to ani při opakovaných pokusech).
Tabulka 5 Seznam spolků a sdružení města Holice
Sportovní kluby a sdružení

Provozované sporty (počet členů)


Karate;



Fotbal;



Street dance (71 členů);



Basketbal;



Volejbal (27 členů);



Badminton (33 členů);



Atletika (34 členů);



Šipky;



Vybíjená;



Florbal (78 členů);



Všesportovní kurz;



Aerobic (53 členů);



Cyklistika;



Cvičení pro ženy;



Taneční kurz.

Automotoklub Holice v AČR

•

Motokros

Taneční klub APEL Holice, z.s.

•

Taneční kurzy (23 členů)

Taneční studio Hana Flekrová – Občanské sdružení
Tancklub, z.s.

•

Taneční kurzy (12 členů)

SK Holice, z.s.

•

Fotbal (170 členů)

Dům dětí a mládeže
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Sportovní kluby a sdružení

Provozované sporty (počet členů)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nohejbal (63 členů);
Historická kola;
Badminton;
Volejbal;
Všestrannost.
Florbal (9 členů);
Stolní tenis (29 členů);
Turistika (27 členů);
Volejbal (24 členů);
ASPV (109 členů).

Tenisový klub Holice, z.s.

•

Tenis (60 členů)

Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s.

•

Basketbal (226 členů)

Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.

•

Horolezectví a turistika

Dělnická tělovýchovná jednota Holice z. s.

•

Pohybové aktivity

Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice

•

Cyklistika (14 členů)

Badmintonový klub Holice, z.s.

•

Badminton (30 členů)

HC Laviny Holice, z.s.

•

Hokej

Bike Freaks Holice, z.s.

•

Cyklistika (43 členů)

Fit Club Holice

•

Aerobik

Pohybové studio ENERGY o.s. – Agrostav pohybové centrum

•

Cvičení

Bowling Bar Sparta

•

Bowling

Buffy fitness

•
•
•

Fitness;
Richocet;
Powerlifting.

Tělocvičná jednota Sokol Holice

TJ Jiskra Holice

198 členů

Zdroj: Městský úřad Holice a zástupci sportovních klubů a sdružení

Za účelem analýzy současného stavu nabídky sportu ve městě byly kontaktovány sportovní kluby a sdružení,
které na území města Holice aktivně působí. V rámci této podkapitoly je dále shrnuta stručná charakteristika
sportovních klubů a sdružení na území města.
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Holice nabízí řadu zájmových kroužků nejen sportovního, tanečního, jazykového či
estetického zaměření. Dále jsou uváděny pouze kroužky sportovního a tanečního zaměření.
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Badminton, florbal, aerobic, street dance, volejbal (nesoutěžní) a atletika (od září 2018 se převádí pod Sokol
Holice) jsou poskytovány výhradně pod záštitou DDM Holice. Děti navštěvující basketbal, fotbal, volejbal
(soutěžní) a cyklistiku jsou registrovány pod DDM Holice, ale zastřešujícími organizacemi jsou jednotlivé
sportovní kluby (BVK Holice, SK Holice, TJ Jiskra Holice, Bike Freaks Holice), z tohoto důvodu nejsou u těchto
sportů v tabulce výše uvedeny počty členů, aby nedocházelo k duplicitám. Dále DDM Holice dětem nabízí
řadu dalších nesoutěžních volnočasových aktivit, mezi které patří karate, vybíjená, všesportovní či taneční
kurz a cvičení pro ženy. Dům dětí a mládeže Holice disponuje vlastní malou tělocvičnou a venkovním hřištěm
na beach volejbal.
Automotoklub Holice v AČR
Automotoklub Holice (dále také „AMK Holice“) je samostatným a dobrovolným občanským sdružením zájemců
o motorismus a činnost v klubu. Motokros má v Holicích tradici a AMK Holice patří k významným
organizátorům motokrosových událostí i na mezinárodní úrovni. Členové AMK Holice patří mezi přední jezdce
i v rámci mistrovství ČR. Členové AMK Holice jsou rozděleni do tří kategorií v návaznosti na věku, a to děti
a mládež – do 18 let, dospělí – od 18 let do 60 let a senioři nad 60 let věku, další kategorií jsou tzv. čestní
členové. Automotoklub využívá část pozemků, která má ve vlastnictví a část pozemků využívá formou
pronájmu od soukromých subjektů. Největší hrozbou pro klub je vypovězení pronájmu a s tím související
nemožnost trénování.
Taneční klub APEL Holice
Taneční klub APEL Holice se zaměřuje na sportovní soutěžní tanec a junioraerobic. Klub se zaměřuje na
standardní i latinskoamerické tance a pořádá taneční kurzy pro širokou veřejnost. Klub si pronajímá
tělocvičnu Mateřské školy Staré Holice. V srpnu 2018 čítala členská základna 23 osob, z toho 16 dětí do 18 let
a 7 dospělých. Největší hrozbou pro klub je nedostatek členů. Taneční klub má dostatek trenérů, a to jak
kvalifikovaných (s platnou licencí Českého svazu tanečního sportu), tak nekvalifikovaných (jedná se ovšem
o profesionální tanečníky, kteří nemají dosud licenci). Město podporuje klub pravidelnými dotacemi na
provoz.
Taneční studio Hana Flekrová – Občanské sdružení Tanckub, z.s.
Taneční studio Hana Flekrová je studio, které pořádá kurzy tance pro širokou veřejnost, pravidelné kurzy
tance a společenské výchovy pro mládež, a také klub společenského tance – Tancklub. Služeb tanečního studia
využije přibližně 250 tanečníků ročně. Taneční studio má aktuálně (srpen 2018) 12 členů a jsou jimi pouze
děti. Velikost členské základny se pravděpodobně zvětší se začátkem školního roku. Klub pořádá i kurzy
v rámci Základní umělecké školy. Využívanou infrastrukturou je zejména pronajímaná tělocvična Základní
školy Holubova. Klub si příležitostně pronajímá i další prostory, a to hlavně na pořádané soutěže. Město
pravidelně finančně podporuje provoz studia, dále se jedná také o jednorázové dotace od města na pořádání
tanečních soutěží.
SK Holice, z.s.
SK Holice je spolek jehož hlavní činností je rozvoj kopané na soutěžní úrovni mužstev mládeže a dospělých
a organizace sportovní činnosti. SK Holice má aktuálně dvě mužstva dospělých (A mužstvo a starou gardu)
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a sedm mládežnických mužstev (dorost, starší žáci, mladší žáci, elévové starší, starší elévové B, mladší
elévové a přípravka). Využívaná infrastruktura Sportovním klubem je v majetku města Holice. Město finančně
podporuje chod klubu, finanční podpora postačuje na chod poloviny dětských týmů, zbytek finančních
prostředků si klub zajišťuje sám. Financování týmů probíhá dle nastavených pravidel (např. odehrané zápasy
a hraná soutěž). Členská základna se skládá z cca 120 dětí a 50 dospělých. Trenéři klubu mají dostatečnou
kvalifikaci (registrace u Fotbalové asociace ČR), část tréninků vedou i hráči A-týmu a dorostu. Aktuálně vede
tréninky 22 lidí (včetně vedoucích týmů), z toho cca 10 osob dostává občasné finanční příspěvky (např. na
telefon). Děti hrající kopanou jsou registrované v rámci Domu dětí a mládeže Holice.
Tělocvičná jednota Sokol Holice
Sokol Holice navazuje na tradiční činnost Sokola v České republice. Sokol Holice měl k 31. 12. 2017 celkem
203 členů, z nichž bylo 56 dětí do 18 let. Sokol Holice provozuje celkem pět sportovních aktivit, a to nohejbal,
historická kola, badminton, volejbal a všestrannost. První dvě sportovní odvětví poté na závodní úrovni.
TJ Sokol Holice využívá pro své potřeby zejména vlastní Sokolovnu, oddíl nohejbalu poté městskou sportovní
halu a antukové kurty Na Lipáku. V září 2019 dojde k rozšíření Sokola o oddíl atletiky a pro jeho potřeby se
počítá s využíváním atletických prvků na stadionu města Holice a zimní příprava bude probíhat v sokolovně.
Největší hrozbou pro budoucí fungování TJ Sokol je zajištění dostatečných finančnících prostředků. Sokol
využívá granty města Holice, stejně tak krajské a státní zdroje. Klub nemá dostatek kvalifikovaných trenérů
(s odpovídajícím vzděláním cvičitele min. III. třídy), ale dbá na pravidelné vzdělávání trenérů v dostupných
kurzech. Spolupráce TJ Sokol Holice s městem Holice je na velice dobré úrovni, a to v oblasti finanční
i organizační podpory.
TJ Jiskra Holice, z. s.
Tělovýchovná jednota Jiskra Holice sdružuje celkem 197 členů z toho 61 dětí do 18 let. Mezi hlavní činnosti
TJ Jiskra Holice patří florbal, stolní tenis, sport pro všechny, turistika a volejbal. Asociace sport pro všechny
(dále jen „ASPV“) zahrnuje oddíl atletiky (13 členů), cvičení předškolních dětí (25 členů), cvičení dětí s rodiči
(14 členů) a ringo (6 členů). Ze sportovní infrastruktury využívá TJ Jiskra Holice Městskou sportovní halu pro
oddíl volejbalu, florbalu a stolního tenisu. Sokolovna je pronajímaná pro potřeby ASPV, skupina Ringo
v loňském roce (2017/2018) využívala tělocvičnu ZŠ Komenského, od dubna poté veřejné sportoviště v ulici
Mládežnická a o prázdninách plochu pro plážový volejbal u DDM. Oddíl volejbalu v zimním období a za
nepříznivého počasí využívá Městskou halu a v období od dubna do září je využíváno sportoviště Na Lipáku.
Oddíl atletiky má zázemí v tělocvičně Gymnázia a po rekonstrukci bude využíván i sportovní areál. Největším
problémem TJ Jiskra je nedostatek trenérů v ASPV a jejich financování. Nedostatkem pro fungování klubu je
zastaralé prostředí Sokolovny a hrozbou je vypovězení pronájmů. Složka mužů je ohrozena nedostatečně
velkou členskou základnou. Aktuálně (srpen 2018) nemá TJ Jiskra dostatek trenérů. Značným problémem je
financování trenérů, neboť navýšení jejich odměny by znamenalo navýšení členských příspěvků a s tím hrozící
snížení počtu členů. Město Holice finančně podporuje oddíly TJ Jiskra Holice, a to dle stanovených pravidel.
Propagace a organizace akcí je zajišťována jednotlivými oddíly.
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Tenisový klub Holice z.s.
Tenisový klub Holice má celkem 64 členů, z toho 39 dětí do 18 let. Klub využívá tenisové kurty a okolní
pozemky v pronájmu od města Holice. Klubovna je majetkem samotného klubu. V současné době má klub
dostatek trenérů. Spolupráce klubu s městem je na dobré úrovni a město pravidelně klubu poskytuje finanční
dotace. Největším problémem klubu je zajištění prostor pro zimní přípravu.
Basketbalový všesportovní klub H olice, z.s.
Basketbalový všesportovní klub Holice zastřešuje 226 členů. Klub se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží.
Basketbalový klub má více týmu, jedním z nich je i tým mužů hrající II. ligu, třetí nejvyšší celorepublikovou
soutěž. Basketbalový klub Holice využívá Sportovní halu, kterou má v nájmu od města. Klub má v srpnu 2018
pouze 2 trenéry (plně kvalifikované), pro fungování klubu by bylo vhodnější mít 4 trenéry. Budoucí fungování
klubu by mohl ohrozit jak nedostatek členů, nedostatek trenérů, vypovězení nájmu, tak i neposkytnutí
finanční dotace města.
Horolezecký a turistický klub Holice, z.s.
Horolezecký a turistický klub Holice je zájmový spolek sdružující členy se zájmem o horolezectví, turistiku
a pobyt v přírodě. Horolezecký a turistický klub využívá kvalitní cvičnou horolezeckou stěnu v Městské hale,
která byla vybudována městem Holice. Klub úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže, kde je věnována
pozornost práci s mládeží.
Dělnická tělovýchovná jednota Holice z. s.
Dělnická tělovýchova DTJ Holice sdružuje přibližně 50 členů, kteří se věnují turistice, a to pěší
i cykloturistice. Další sportovní aktivitou, které zastřešuje DTJ Holice je sportovní kulečník na úrovni
meziokresní soutěže. DTJ Holice využívá budovu bývalé základní školy Staroholická ve Starých Holicích.
HC Laviny Holice z.s.
Hokejový klub nemá ve městě sportoviště, dojíždí mimo město.
Pohybové studio ENERGY o.s.
Pohybové studio ENERGY o.s. si pronajímá prostory od města Holice, a to areál bývalého Agrostavu Holice
a prostory MŠ Staroholická. Využívané vybavení je v majetku spolku. Město pravidelně finančními dotacemi
podporuje Pohybové studio a pomáhá mu s propagací např. pomocí městského rozhlasu. Pohybové studio
ENERGY spolupracuje s městem Holice na organizaci akce s názvem Dny Holic. Studio ENERGY má okolo 100
stálých členů (kteří si opakovaně zaplatili kurz).
Badmintonový klub Holice, z.s.
Spolek Badmintonový klub zahrnuje členskou základnu ve velikosti cca 30 členů nad 18 let. Spolek si
pronajímá od města Městskou halu. Propagaci si Badmintonový klub zajišťuje sám, ale město poskytuje
k dispozici např. městský rozhlas.
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Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice
Cyklo Profi Holice je cyklistickým týmem s členskou základnu o velikosti 14 členů, z toho 2 členové jsou do
18 let. Sdružení má vlastní kancelář, která je členskou základnou. Součinnost Občanského sdružení Cyklo
Profi s městem Holice je na velice dobré úrovni a město pravidelně podporuje toto sdružení.
Bike Freaks Holice, z.s.
Spolek Bike Freaks Holice má členskou základnu o velikosti 43 členů, z toho 24 dětí do 18 let. Bike Freaks
v zimním období využívá infrastrukturu v majetku města, a to tělocvičnu Domu dětí a mládeže Holice
a Městskou halu. Klub se potýká s problémem, že v Městské hale je jinými kluby pořádaných čím dál více
turnajů a z toho důvodu jsou rušeny rezervace Bike Freaks. Největší hrozbou pro klub je nedostatek trenérů,
kteří trénují pouze na základě dobrovolnosti a bez nároku na honorář. V klubu je několik talentovaných
závodníků (i juniorský reprezentant), kteří z důvodů nedostatku trenérů museli přejít do jiného týmu. Další
hrozbou je vypovězení pronájmu Sportovní haly a tělocvičny DDM.
Buffy fitness
Fitness centrum Buffy sídlí v ulici Pardubická. Centrum nabízí 30 posilovacích strojů, kurt pro ricochet, služby
osobních trenérů a powerlifting. Otevírací doba je každý den včetně státních svátků.

5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku obce, která je
dostupná široké veřejnosti. Součástí analýzy budou dále sportovní zařízení, která jsou spravována školami
(příspěvkovými organizacemi města či obce), dále sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby
soukromých subjektů.
Sportovní infrastruktura v majetku města
Město Holice disponuje následující sportovní infrastrukturou:
•

Městská sportovní hala s horolezeckou
stěnou;

•

Městský stadion s fotbalovými
a atletickou dráhou;

•

Sokolovna;

•

Tělocvična DDM;

•

Malé tělocvičny ZŠ;

•

Malé tělocvičny MŠ;

hřišti

•

Tenisové kurty;

•

Kurty na volejbal a nohejbal;

•

Hřiště na plážový volejbal;

•

Asfaltové hřiště;

•

Dětská hřiště;

•

Multifunkční hřiště;

•

Taneční sály.
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Sportovní infrastruktura v majetku Pardubického kraje
Pardubický kraj ve městě Holice disponuje následující sportovní infrastrukturou:
•

Tělocvična Gymnázia Dr. Emila Holuba
s posilovnou;

•

Hřiště s umělým povrchem na malou
kopanou;

•

Atletická dráha;

•

Kurty s umělým povrchem.

Sportovní infrastruktura v majetku soukromých subjektů
Soukromé subjekty ve městě Holice disponují následující sportovní infrastrukturou:
•

Fitness centrum;

•

Cvičební sál;

•

Kurt pro ricochet;

•

Bowlingová dráha.

První sportovní lokalitou na území města Holice je Městská sportovní hala a její blízké okolí. V blízkosti
Městské sportovní haly se nachází Sokolovna, Mateřská škola Holubova, Kulturní dům Holice a Základní
umělecká škola Karla Malicha Holice. Městská sportovní hala nabízí zázemí pro stolní tenis, volejbal,
basketbal, nohejbal, házenou, kopanou, florbal, futsal a tenis. Ve sportovní hale je k dispozici horolezecká
stěna a nářadí pro gymnastiku a cvičení. Součástí haly je hlediště s kapacitou 220 diváků a šatny pro sportovce
s hygienickým zázemím. Městskou sportovní halu využívají žáci základní školy, sportovní oddíly (např.
Horolezecký a turistický klub Holice, z.s. (horolezeckou stěnu), ale i široká veřejnost. U sportovní haly se
nacházejí 2 antuková hřiště, která jsou využívána především na nohejbal (TJ Sokol Holice) a volejbal (TJ
Jiskra Holice), a asfaltové hřiště se dvěma koši na basketbal.
Druhá sportovní lokalita je umístěna severně od centra města. V areálu městského stadionu se nachází dvě
fotbalová hřiště, jedno s přírodním povrchem a druhé opatřené umělým trávníkem, dále atletická dráha
a sektory pro skok do dálky a vrh koulí. V blízkosti fotbalového areálu jsou rovněž čtyři tenisové kurty
s antukovým povrchem. Všechna sportoviště mají odpovídající zázemí, včetně šaten a hygienického zařízení.
Tento areál je využíván zejména sportovním oddílem SK Holice (fotbal), školami v rámci tělesné výchovy, ale
i širokou veřejností. V blízkosti tenisových kurtů se nachází Dům dětí a mládeže Holice, který disponuje malou
tělocvičnou a hřištěm na plážový volejbal.
Ve městě se dále nachází několik dětských hřišť, 3 multifunkční menší hřiště (a to v části Rovinsko, Koudelka
a ve městě v obytné zóně) či taneční sály (taneční sál v Základní umělecké škole Karla Malicha Holice
a taneční sál v jedné z mateřských škol).
Zřizovatelem Gymnázia Dr. Emila, které disponuje tělocvičnou o velikosti basketbalového hřiště a venkovním
areálem s atletickou dráhou, hřištěm s umělým povrchem na malou kopanou a 2 kurty s umělým povrchem,
je Pardubický kraj.
Sportovní infrastrukturu provozovanou městem Holice a krajem doplňuje sportovní infrastruktura
provozovaná soukromými subjekty. V Holicích se nachází bowlingová dráha. V Buffy fitness centru je
k dispozici i kurt pro ricochet. V Energy studiu se nachází cvičební sál o rozloze 140 m2.
V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury města Holice. Sportovní infrastruktura
v majetku města je označena oranžovou barvou, sportovní infrastruktura v majetku kraje je označena barvou
modrou a sportovní infrastruktura soukromých subjektů je vyznačena fialově.
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Obrázek 3 Mapa sportovní infrastruktury města Holice

Zdroj: Vlastní zpracování

Školy a školská zařízení
V následující tabulce jsou zobrazeny školy a školská zařízení na území města Holice. Dle odborné skupiny
evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské unie až 85 % pohybových
aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách2. Z tohoto závěru je patrné, že význam školních zařízení
v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na území města Holice je jedenáct školských zařízení,
z toho tři jsou zřizované Pardubickým krajem.

2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025.
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Tabulka 6 Seznam škol a školských zařízení na území města Holice
Název školského zařízení

Druh školského zařízení (kapacita)

Zřizovatel

Mateřská škola Holice

•

Mateřská škola (112)

Holice, Pardubická 992

•

Školní jídelna (112)

Mateřská škola Holice

•

Mateřská škola (174)

Holice, Holubova 39

•

Školní jídelna (143)

Mateřská škola Holice

•

Mateřská škola (54)

Holice, Staroholická 236

•

Školní jídelna (54)

Základní škola Holice

•

Základní škola (488)

Holice, Holubova 47

•

Školní družina (120)

Základní škola Holice

•

Základní škola (450)

Holice, Komenského 100

•

Školní družina (90)

•

Základní umělecká škola (600)

Město Holice

•

Dům dětí a mládeže (neuvádí se)

Město Holice

•

Školní jídelna (1200)

Město Holice

Dětský domov Holice

•

Dětský domov (36)

Holice, Husova 623

•

Školní jídelna (75)

Gymnázium Dr. Emila Holuba

•

Střední škola (400)

Holice, Na Mušce 1110

•

Školní jídelna (300)

•

Střední škola (510)

•

Domov mládeže (215)

•

Školní jídelna (650)

Základní umělecká škola Karla Malicha
Holice, Holubova 1234
Dům dětí a mládeže Holice
Holice, Holubova 874
Školní jídelna Holice
Holice, Nádražní 1021

Střední škola automobilní Holice
Holice, Nádražní 301

Město Holice

Město Holice

Město Holice

Město Holice

Město Holice

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rejstřík škol a školských zařízení

V následující tabulce je zanesena týdenní časová dotace hodinám tělesné výchovy ve školách města Holice
a využívaná sportovní infrastruktura k těmto tělovýchovným aktivitám. Z níže uvedeného je zřejmé, že
sportovní infrastruktura v majetku města je hojně využívána školskými zařízeními. Zároveň školy disponují
vlastní sportovní infrastrukturou, většinou malými tělocvičnami.
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Tabulka 7 Časová dotace tělovýchovy na školách a využívaná sportovní infrastruktura
Název školského zařízení

Mateřská škola Holice

Počet hodin tělovýchovy

•

Pardubická 992, okres Pardubice

Mateřská škola Holice

•

Holubova 39, okres Pardubice

Mateřská škola Holice
Staroholická, okres Pardubice

Základní škola Holice
Holubova 47, okres Pardubice

•

Denně 30 min až 2h 15 min,
v závislosti na programu dne

Denní zdravotní preventivní
pohybové aktivity v závislosti
na denním programu

N/A

•

1., 2. a 5. ročník 1. stupně:
2 hodiny týdně

•

3. a 4. ročník 1. stupně:
3 hodiny týdně

•

2. stupeň: 2 hodiny týdně

Využívaná infrastruktura
•

Tělocvična

•

Sauna

•

Zahrady s pískovišti
a hracími prvky

•

Hřiště na volejbal,
basketbal, fotbal
a venkovní sprcha

•

Zahrada
s tělovýchovným
a herním vybavením

•

Tělocvična

•

Městský park

•

Tělocvična

•

Sauna

•

Bazén

•

Tělocvična

•

Městská sportovní
hala, hřiště

•

Hřiště

•

Stadion

•

Volná příroda

•

Plavecký bazén,
kluziště

•

Hřiště

Základní škola Holice

•

1. stupeň: 2 hodiny týdně

•

Tělocvična

Komenského 100, okres Pardubice

•

2. stupeň: 2 hodiny týdně

•

Stadion

•

Plavecký bazén

•

Taneční sál

Základní umělecká škola Karla Malicha
Holice, Holubova 1234

•

Taneční obor: 2 hodiny týdně
až 4 hodiny týdně
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Název školského zařízení

Dům dětí a mládeže Holice
Holice, Holubova 874

Počet hodin tělovýchovy

•

Zahrada

•

Dětské hřiště

•

Plážový volejbal

•

Venkovní ping-pongový
stůl

•

Tělocvična

•

Sportovní hala,
tělocvičny ZŠ,
Sokolovna, městský
stadion, sál ZUŠ

•

Sportovní hala

N/A

První ročník osmiletého
studia: 3 hodiny týdně

•

Venkovní sportovní
areál

•

Druhý až čtvrtý
2 hodiny týdně

•

Přírodní prostředí školy

•

Horské prostředí

•

Plavecký bazén

•

N/A

•
Střední škola automobilní Holice
Holice, Nádražní 301

•

•
Gymnázium Dr. Emila Holuba
Holice, Na Mušce 1110

Využívaná infrastruktura

•

ročník:

Obory automechanik,
autoelektrikář, karosář:
1 hodina týdně
Obory autotronik a silniční
doprava: 2 hodiny týdně

Zdroj: Vzdělávací programy škol města Holice

5.3 SWOT analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu města Holice. Analýza je
zaměřena na hodnocení:

S ‒ silných stránek (Strengths);

O ‒ příležitostí (Opportunities);

W ‒ slabých stránek (Weaknesses);

T ‒ hrozeb (Threats).

Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu nabídky
sportu a sportovní infrastruktury a ze závěrů zasedání pracovní skupiny, které se uskutečnilo dne 5. 9. 2018.
Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé
oblasti jsou podrobněji popsány níže.
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Tabulka 8 Ilustrativní SWOT analýza
Silné stránky










Aktivní politika města v oblasti zkvalitnění
sportovní infrastruktury a přímá podpora
sportovních klubů a spolků.
Zapojení kvalifikovaných trenérů a dalších osob,
kteří se dobrovolně podílí na rozvoji sportu ve
městě.
Nabídka sportů a sportovišť ve městě.
Atraktivní lokalita pro pěší turistiku
a cykloturistiku.
Zvyšující se poptávka po sportech.
Vysoká tradice sportování.
Řada vysokých soutěží a úspěchy sportovních týmů.

Příležitosti






Obnova stávající infrastruktury, výstavba chybějící
sportovní infrastruktury.
Potenciál využít atraktivitu lokality a zvýšit
návaznost na cyklostezky v okolí.
Vytvoření jednotného informačního kanálu pro
zveřejňování sportovních aktivit ve městě.
Určení jednotné zodpovědné kontaktní osoby.
Využití státní politiky v oblasti sportu a možné
využití operačních programů ke krytí zejména
investičních nákladů do sportovní infrastruktury.

Slabé stránky

Hrozby









Stárnoucí sportovní infrastruktura.
Omezená nabídka sportovních aktivit v důsledku
absence sportovní infrastruktury (např. bruslení,
plavání).
Plné kapacity vnitřních sportovních prostor.
Nedostatečné napojení na cyklostezky v okolí.




Vandalismus a ničení sportovních zařízení města
a sportovních klubů.
Nedostatek financí na provoz a údržbu sportovní
infrastruktury.
Nedostatek dobrovolných trenérů v oblasti
výkonnostního sportu i sportu pro širokou
veřejnost.

Zdroj: Dotazníkové šetření a zasedání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

Silné stránky
Silné stránky sportu jsou spatřovány především ve stále zvyšujícím se zájmu veřejnosti o sportovní aktivity.
Na tento zájem reagují sportovní spolky a sdružení, které zvyšují nabídku sportovního vyžití. Ve městě Holice
je obecně vysoká tradice sportování a sportovní týmy města se pravidelně účastní řady vysokých soutěží, ve
kterých dosahují úspěchů. Silnou stránkou je rovněž aktivní politika města v oblasti zkvalitňování sportovní
infrastruktury a přímá podpora sportovních spolků a sdružení v podobě poskytování grantových příspěvků.
Město Holice dále představuje atraktivní lokalitu vhodnou zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku (čehož
v současnosti není dostatečně využíváno). Velmi pozitivním zjištěním je zapojení kvalifikovaných trenérů
a dalších osob, kteří se dobrovolně podílí na rozvoji sportu ve městě.
Slabé stránky
Ke slabým stránkám patří zejména stárnoucí infrastruktura sportovních zařízení v majetku města.
Problematické jsou rovněž přeplněné kapacity vnitřních sportovních prostor, které jsou pro rostoucí poptávku
po sportovních aktivitách ve městě nedostatečné. Z provedené analýzy vyplývá, že část obyvatel postrádá
plavecký bazén anebo venkovní koupaliště. S ohledem na distribuci plaveckých bazénů a koupališť v okolí
město Holice neplánuje budovat tuto sportovní infrastrukturu. Rovněž se lze domnívat, že tato investice by
neúměrně zatížila výdajovou stranu rozpočtu města. Mezi slabé stránky v oblasti sportu patří rovněž
nedostatečné napojení města na cyklostezky v okolí.
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Analýza současného stavu

Příležitosti
Jednou z příležitostí je využití potenciálu atraktivní lokality a zvýšení návaznosti na síť cyklostezek v okolí.
Příležitostí je rovněž vytvoření jednotného informačního kanálu pro zveřejňování sportovních aktivit ve městě
a určení jednotné zodpovědné kontaktní osoby, a to za účelem zvýšení informovanosti, zjednodušení
dostupnosti informací o sportovním dění ve městě a zefektivnění koordinace aktivit v oblasti sportu.
V současnosti je vhodné politické prostředí pro rozvoj sportovní infrastruktury města, kdy prostřednictvím
operačních programů dochází k přerozdělení finančních zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů
alokovaných mimo jiné na podporu sportu a do rozvoje sportovní infrastruktury.
Hrozby
Významnou hrozbou nejen pro sport je vandalismus na infrastruktuře. Venkovní sportovní a volnočasové
areály nejen v majetku města jsou z vyšší části volně přístupné veřejnosti, stávají se tak více dostupné, ale
také méně chráněné proti útokům vandalů. Druhou obecnou hrozbou může být nedostatek finančních
prostředků na zajištění provozu a údržby sportovních zařízení a podpory sportovních spolků a sdružení.
Ke hrozbám v oblasti sportu patří rovněž nedostatek dobrovolníků se zájmem starat se o sport, s čímž se
město může začít brzy potýkat, řada sportovních spolků a sdružení města již tuto hrozbu vnímá.

5.4 Současný stav financování sportu
Podkapitola shrnuje základní principy financování, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky na
podporu sportu veřejnosti, sportovním spolkům a dalším subjektům v oblasti sportu. Dále se zde BDO Advisory
zabývá vývojem financování sportu v posledních letech. Podkapitola rovněž porovnává strukturu a objem
finančních prostředků na podporu sportu s obcemi obdobné velikosti.
Následující graf znázorňuje základní strukturu rozpočtu města Holice. Je zřejmé, že rozpočet města je
koncipován jako vyrovnaný s kladným rozpočtovým saldem. Výjimkou je rok 2014 kdy celkové výdaje cca
o 28 mil. Kč převýšily celkové příjmy města. Z níže uvedeného je zřejmé, že provozní výdaje města se
vyznačují mírně rostoucím trendem. Výdaje investičního charakteru jsou významně kolísající a v posledních
třech letech (2015-2017) se pohybovaly v rozmezí cca 17-21 mil. Kč.
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Analýza současného stavu

Graf 4 Struktura rozpočtu města Holice3

Struktura rozpočtu města Holice
16 900 900 Kč
113 750 400 Kč

2017

130 651 300 Kč
149 637 900 Kč
19 874 800 Kč
104 250 200 Kč

2016

124 125 000 Kč

137 566 500 Kč
20 838 100 Kč
107 361 100 Kč

2015

128 199 100 Kč
128 582 100 Kč
64 418 800 Kč
111 742 000 Kč

2014

176 160 900 Kč
148 564 900 Kč
35 376 200 Kč
98 649 700 Kč

2013

134 025 900 Kč
151 020 300 Kč

0 Kč

50 000 000 Kč

Investiční výdaje

100 000 000 Kč
Struktura rozpočtu v Kč
Běžné výdaje

150 000 000 Kč

Celkové výdaje

200 000 000 Kč

Celkové příjmy

Zdroj: Městský úřad Holice, MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Následující grafické znázornění prezentuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní
infrastruktury města mezi lety 2013–2017. Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora sportu se v rámci
sledovaného období zvýšila. Výjimečným rokem byl rok 2016, v rámci kterého byly realizovány rozsáhlé
investiční aktivity města v oblasti rozvoje městské infrastruktury.

3

Nejsou zahrnuty převody z rozpočtových účtů.
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Graf 5 Struktura výdajů města Holice na rozvoj sportu

Struktura výdajů města Holice na rozvoj sportu
5 512 792 Kč

2 966 500 Kč

816 656 Kč

2017
4 605 107 Kč

2 098 400 Kč

3 230 105 Kč

2016

1 939 500 Kč

4 406 487 Kč

2 543 690 Kč

2015
1 480 000 Kč

3 863 026 Kč

1 359 000 Kč

3 781 495 Kč

2014
1 539 540 Kč

2013
0 Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

Granty sportovním spolkům a akcím

6 000 000 Kč
Výdaje na sport

8 000 000 Kč

Provozní výdaje na sport

10 000 000 Kč

12 000 000 Kč

Investiční výdaje na sport

Zdroj: Městský úřad Holice, MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Následující tabulka prezentuje celkové roční výdaje na sport, které se skládají z výdajů na údržbu a provoz
sportovních zařízení v majetku města a grantových příspěvků sportovním spolkům a akcím. Z níže uvedené
tabulky je zřejmé, že podpora sportu v letech 2013-2017 značně fluktuovala, a to především v rámci
finančních prostředků určených na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku města. Grantové příspěvky
sportovním oddílům ve sledovaném období rostly, a to o cca 118 %.
Tabulka 9 Vývoj celkových výdajů města Holice na sport
Roční výdaje na sport
z rozpočtu města

2013

2014

2015

2016

2017

Výdaje na sportovní zařízení
v majetku města

5 321 035 Kč

3 863 026 Kč

6 950 177 Kč

7 835 212 Kč

6 329 448 Kč

Grantové příspěvky města
sportovním spolkům a
akcím4

1 359 000 Kč

1 480 000 Kč

1 939 500 Kč

2 098 400 Kč

2 966 500 Kč

6 680 035 Kč

5 343 026 Kč

8 889 677 Kč

9 933 612 Kč

9 295 948 Kč

Celkem

Zdroj: Městský úřad Holice, MONITOR – informační portál Ministerstva financí

4

Zahrnují rovněž grantové příspěvky Domu dětí a mládeže Holice a sportovním akcím.
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Následující tabulka prezentuje vývoj grantových příspěvků největším sportovním spolkům a sdružením, které
ve městě Holice působí. Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora jednotlivých sportovních organizací ze
strany města se během sledovaného období výrazně neměnila, s výjimkou Tělocvičné jednoty Sokol Holice.
Nejvíce podporovanými kluby jsou dva největší kluby ve městě, a to SK Holice zapsaný spolek a Basketbalový
všesportovní klub Holice, z.s.
Tabulka 10 Vývoj podpory sportovních spolků a sdružení ze strany města Holice v čase (2016–2018)
Sportovní kluby a sdružení

Podpora města
2016

Podpora města
2017

Podpora města
2018

Průměr

SK Holice zapsaný spolek

426,5 tis. Kč

405,0 tis. Kč

390,5 tis. Kč

407,3 tis. Kč

Basketbalový všesportovní
klub Holice, z.s.

387,5 tis. Kč

397,0 tis. Kč

403,5 tis. Kč

396,0 tis. Kč

Tělocvičná jednota Sokol
Holice

19,0 tis. Kč

230,5 tis. Kč

353,0 tis. Kč

200,8 tis. Kč

Tenisový klub Holice z.s.

68,6 tis. Kč

105,5 tis. Kč

105,0 tis. Kč

93,0 tis. Kč

Bike Freaks Holice, z.s.

100,0 tis. Kč

125,0 tis. Kč

141,0 tis. Kč

122,0 tis. Kč

TJ Jiskra Holice, z.s.

163,4 tis. Kč

188,0 tis. Kč

192,0 tis. Kč

181,1 tis. Kč

ostatní

287,0 tis. Kč

305,0 tis. Kč

220,0 tis. Kč

270,7 tis. Kč

Zdroj: Městský úřad Holice

Následující grafické znázornění porovnává výši finančních příspěvků, kterými město Holice podporuje
prostřednictvím grantů nejvýznamnější sportovní oddíly, jež na území města působí. Z níže prezentovaných
dat je zřejmé, že největší absolutní příspěvek v letech 2016–2018 byl alokován SK Holice zapsaný spolek.
Roční příspěvek této organizaci se v rámci sledovaného období pohyboval v intervalu 390,5 tis. Kč až 426,5
tis. Kč. Druhou nejvíce podporovanou organizací je Basketbalový všesportovní klub Holice, z.s. Roční
příspěvek této organizaci se v rámci sledovaného období pohyboval v intervalu 387,5 tis. Kč až 403,5 tis. Kč.
Zároveň z grafického znázornění vyplývá, že příspěvek sledovaným organizacím se ve sledovaném období
výrazně neměnil (s výjimkou Tělocvičné jednoty Sokol Holice).
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Graf 6 Vývoj grantových příspěvků města Holice sportovním oddílům (2016–2018)

Vývoj grantových příspěvků města Holice (2016-2018)
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Zdroj: Městský úřad Holice

Ve sledovaném období 2016-2018 město Holice dále poskytlo grantové příspěvky následujícím spolkům
a organizacím: Automotoklub Holice v AČR; Dělnická tělovýchovná jednota Holice z.s.; Horolezecký
a turistický klub Holice, z.s.; Občanské sdružení Tancklub Holice; Old bikers club z.s.; Pohybové studio
ENERGY o.s.; HC Laviny Holice z.s.; Občanské sdružení CYKLO PROFI Holice; Badmintonový klub Holice, z.s.;
Forejtek Lukáš; Česká federace klubů vozítek s pedály, z.s.; Jelínek Oldřich a Doubravský Vít.

5.5 Komparativní analýza
Předmětem této podkapitoly je srovnání podpory sportu ve městě Holice s dalšími obcemi obdobné velikosti.
Výsledky této analýzy přináší ucelený obraz o postavení sportu ve městě Holice v kontextu veřejné podpory
sportu na úrovni municipalit České republiky.
V následující tabulce jsou porovnávány neinvestiční výdaje města Holice s vybranými městy Pardubického
kraje, které se vyznačují obdobnou velikostí. Níže uvedené hodnoty jsou platné k roku 2017 tak, aby byla
dodržena místní a časová porovnatelnost sledovaných charakteristik. Do neinvestiční podpory měst v oblasti
sportu byly započteny následující výdajové položky:


běžné výdaje na tělovýchovnou činnost;



běžné výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst a obcí.

Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Holice alokuje na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury
města přibližně 5,7 % z celkových ročních neinvestičních výdajů města. Z pohledu podílu neinvestičních
výdajů určených na sport z celkového objemu neinvestičních výdajů se jeví být město Holice městem, které
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v porovnání s komparovanými městy podporuje sport na svém území méně. Pohledem na neinvestiční výdaje
na sport, které jsou přepočítané na jednoho obyvatele města, vychází město Holice s 989 Kč/obyv. taktéž
jako podprůměrné.
Tabulka 11 Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Holice (2017)

Město / parametr

Počet
obyvatel

Neinvestiční
výdaje na sport

Celkové
neinvestiční
výdaje

Podíl
neinvestičních
výdajů na sport

Neinvestiční
výdaje na sport
na obyvatele

Holice

6 545

6 475 tis. Kč

113 750 tis. Kč

5,7 %

989 Kč

Skuteč

5 070

11 998 tis. Kč

100 200 tis. Kč

12,0 %

2 366 Kč

Žamberk

6 066

5 865 tis. Kč

116 684 tis. Kč

4,8 %

925 Kč

Letohrad

6 315

10 929 tis. Kč

86 439 tis. Kč

12,6 %

1 731 Kč

Litomyšl

10 278

13 182 tis. Kč

221 060 tis. Kč

6,0 %

1 283 Kč

Lanškroun

10 000

10 073 tis. Kč

166 405 tis. Kč

6,1 %

1 007 Kč

Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR ‒ informační portál Ministerstva financí

Níže uvedená tabulka srovnává výši investovaných finančních prostředků do sportovní infrastruktury.
Z důvodu, že investiční finanční prostředky nejsou zpravidla na budování sportovní infrastruktury alokovány
v pravidelném intervalu, tj. mají nárazový charakter, je v následující tabulce uvedena průměrná hodnota za
posledních 5 let (tj. roky 2013–2017). Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Holice v posledních pěti
letech investovalo do rozvoje své sportovní infrastruktury více finančních prostředků než většina ze
srovnávaných měst. Z vybraných měst investuje obdobné finanční prostředky jako město Holice do podpory
sportu město Letohrad. Město Holice ve sledovaném období ročně investovalo do rozvoje své sportovní
infrastruktury v průměru přibližně 1 626 tis. Kč, což odpovídá 248 Kč na jednoho obyvatele.
Do analýzy investiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky:


investiční výdaje na tělovýchovnou činnost;



investiční výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst a obcí.

Tabulka 12 Komparativní analýza investiční podpory sportu města Holice (průměr 2013–2017)

Město / parametr

Počet obyvatel

Investiční
výdaje na sport

Celkové
investiční
výdaje

Podíl
investičních
výdajů na sport

Investiční
výdaje na sport
na obyvatele

Holice

6 545

1 626 tis. Kč

31 482 tis. Kč

5,2 %

248 Kč

Skuteč

5 070

793 tis. Kč

30 774 tis. Kč

2,6 %

156 Kč

Žamberk

6 066

545 tis. Kč

18 207 tis. Kč

3,0 %

90 Kč
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Město / parametr

Počet obyvatel

Investiční
výdaje na sport

Celkové
investiční
výdaje

Podíl
investičních
výdajů na sport

Investiční
výdaje na sport
na obyvatele

Letohrad

6 315

1 595 tis. Kč

41 658 tis. Kč

3,8 %

253 Kč

Litomyšl

10 278

865 tis. Kč

79 596 tis. Kč

1,1 %

84 Kč

Lanškroun

10 000

1 378 tis. Kč

52 751 tis. Kč

2,6 %

138 Kč

Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR ‒ informační portál Ministerstva financí

Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které jsou prezentovány v rámci
předcházejících tabulek. Je zřejmé, že město Holice v porovnání s vybranými městy alokuje na rozvoj sportu
v rámci neinvestiční podpory méně, než je průměr. Průměrné roční neinvestiční výdaje sledovaných měst
jsou na úrovni 1 384 Kč/obyv., zatímco město Holice podporuje v rámci neinvestičních finančních prostředků
sport částkou 989 Kč/obyv. Opačně je tomu u průměrných ročních výdajů investičního charakteru, kdy průměr
města Holice byl v letech 2013 až 2017 248 Kč/obyv., zatímco průměrná hodnota sledovaných měst v témže
období byla na úrovni 162 Kč/obyv.
Graf 7 Srovnání investiční a neinvestiční podpory Holic s vybranými městy
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Roční výdaje neinvestičního charakteru Kč/obyv. (2017)
Průměrné roční výdaje investičního charakteru Kč/obyv. (2013-2017)

Průměr:

Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR ‒ informační portál Ministerstva financí
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6. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, cíle
a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden
předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. V rámci této kapitoly
je vycházeno z provedených analytických prací a závěrů zasedání pracovní skupiny konaného dne 5. 9. 2018.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, které byly definovány na základě jednání pracovní skupiny města
Holice.
Obrázek 4 Prioritní osy města Holice v oblasti sportu a sportovní infrastruktury

g
A: Rozvoj organizovaného sportu

B: Rozvoj sportu pro všechny

C: Rozvoj sportovní infrastruktury
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

Na následující straně je uvedeno schéma prioritních os, strategických cílů a jednotlivých opatření, které má
město Holice v plánu do roku 2025 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů.
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Obrázek 5 Prioritní osy a cíle města Holice v oblasti sportu a sportovní infrastruktury

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018
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6.1 Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Následující tabulky prezentují stanovené cíle města Holice v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
1: Rozvoj organizovaného sportu. Ke každému cíli jsou určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou
nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel tohoto opatření, předpokládaný termín zahájení
realizace opatření a předpokládaná výše investičních nákladů, pakliže je dané opatření spojeno
s dodatečnými investičními náklady.
Na základě zasedání pracovní skupiny konaného dne 5. 9. 2018 byly navrženy následující cíle a opatření, které
povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora
výkonnostního sportu, které jsou následující:


poskytování grantových příspěvků a dotací sportovním organizacím;



poskytování sportovní infrastruktury v majetku města sportovním organizacím za zvýhodněných
podmínek;



monitoring města a komunikace se sportovními organizacemi.

Tabulka 13 Prioritní osa 1 – Cíl 1

Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 1: Podpora výkonnostního sportu
Opatření 1: Poskytování grantových příspěvků a dotací sportovním
organizacím.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Město Holice podporuje sportovní spolky a sdružení
prostřednictvím přímé materiální podpory, a to ve formě
grantových příspěvků. Grantový systém města Holice se řídí
Pravidly pro přidělování finanční podpory z rozpočtu města.

Roční dopad na
rozpočet města

Do 2 300 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Město plánuje i nadále pokračovat v podpoře sportovním
organizacím, které ve městě Holice aktivně působí.
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Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 1: Podpora výkonnostního sportu
Opatření 2: Poskytování sportovní infrastruktury v majetku města
sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví města je sportovním
spolkům a sdružením ve vyhrazených časech k dispozici k užívání
za zvýhodněných podmínek, nebo zcela bezplatně. Poskytování
tohoto druhu podpory je spojeno ze strany města s přímými
náklady.

Roční dopad na
rozpočet města

N/A

Nositel opatření

MěÚ Holice

sportovními

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Zajištění pravidelného sběru dat ze sportovního prostředí je
klíčové s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích procesů města
a zefektivnění dotační politiky sportu, a to z toho důvodu, aby
nedocházelo k rozhodnutím, která ve svém důsledku mohou být
pro sportovně aktivní občany nevýhodná.

Roční dopad na
rozpočet města

Bez dopadu

Nositel opatření

MěÚ Holice

Město i nadále plánuje pokračovat v této materiální podpoře,
tj. krytí výdajů, které jsou spojené s užíváním sportovní
infrastruktury těmito sportovními spolky a sdruženími bez nároku
na uhrazení tržní ceny nájemného.
Město Holice poskytuje venkovní sportoviště zcela zdarma.
V Městské hale platí nájemné pouze dospělí, děti ji využívají
zdarma.
Opatření

3:

Monitoring města
organizacemi.

a

komunikace

se

Rovněž si město klade za cíl prohloubit a usnadnit komunikaci
a synergii mezi představiteli města a spolkovým sportovním
sektorem.
Za tímto účelem plánuje město Holice určit jednotnou
zodpovědnou kontaktní osobu, která bude mít oblast sportu ve
městě na starosti.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Prezentace výkonnostního sportu a podpora
sportovních akcí, které jsou následující:




materiální a nemateriální podpora sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu;
odměňování významných sportovních úspěchů;
prezentace výkonnostního sportu a sportovních organizací.
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Tabulka 14 Prioritní osa 1 – Cíl 2

Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 2: Prezentace výkonnostního sportu a podpora sportovních akcí
Opatření

1:

Materiální a nemateriální podpora
regionálního a nadregionálního rozsahu.

sportovních

akcí

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Ve městě každoročně dochází k podpoře významných sportovních
akcí lokálního a regionálního rozsahu. Cílem je podporovat
materiální i nemateriální formou masové propagačně-motivační
sportovní akce na území města nebo v jeho blízkém okolí.

Roční dopad na
rozpočet města

30-50 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

20 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Tyto akce mohou být nástrojem pro zapojení vysokého procenta
občanů do pohybu a propagace sportu, ale i rozvoje žádoucí
spolupráce různých sportovních subjektů jak na místní úrovni, tak
směrem k vertikální spolupráci.
Příkladem jedné z podporovaných akcí je Mistrovství Evropy
šlapacích vozítek, kvůli kterému v roce 2018 došlo k uzavření
Náměstí T. G. Masaryka. Dále se náměstí uzavírá pravidelně vždy
jednou ročně kvůli hasičskému Memoriálu Jiřího Kerouše.
Opatření 2: Odměňování významných sportovních úspěchů.

Záměrem města Holice je i nadále pokračovat v odměňování
výjimečných sportovních výkonů jednotlivců, nebo sportovních
oddílů, které přispívají ke zvýšení povědomí o sportu a zvyšují
prestiž sportování ve městě.
Odměňování výjimečných sportovních výkonů probíhá pravidelně
v únoru a březnu. Tato forma podpory představuje rovněž vhodný
nástroj interkulturní výchovy, neboť sport snižuje sociální rozdíly
a podporuje spolupráci a soudržnost.
Opatření 3: Prezentace výkonnostního sportu a sportovních organizací.

Zajistit efektivní prezentaci a komunikaci sportovních aktivit
organizovaného a neorganizovaného sportu směrem k občanům.
Opatření se skládá z následujících aktivit:


propagace sportovišť a sportovních akcí;



pravidelná aktualizace nástěnek a poutačů;



vytvoření jednotného informačního kanálu pro prezentaci
sportovní nabídky a sportovních akcí na internetu.

Roční dopad na
rozpočet města

Do 10 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018
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6.2 Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Následující tabulky prezentují stanovené cíle města Holice v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
2: Rozvoj sportu pro všechny. Ke každému cíli jsou určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné
k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel tohoto opatření, předpokládaný termín zahájení realizace
opatření a předpokládaná výše investičních nákladů, pakliže je dané opatření spojeno s dodatečnými
investičními náklady.
Na základě zasedání pracovní skupiny dne 5. 9. 2018 byly navrženy následující cíle a opatření, které povedou
k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu dětí
a mládeže, které jsou následující:


podpora renovace tělocvičného a sportovního vybavení;



podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách a školských zařízeních (podpora školních turnajů,
týmu apod.);



efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury škol a školských zařízení (o prázdninách,
víkendech apod.).

Tabulka 15 Prioritní osa 2 – Cíl 1

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Cíl 1: Podpora sportu dětí a mládeže
Opatření 1: Podpora renovace tělocvičného a sportovního vybavení.

Město Holice se aktivně podílí na spolufinancování
renovace tělocvičného a sportovního vybavení, které je
využíváno školskými zařízeními v rámci hodin tělesné
výchovy,
tělovýchovnými
kroužky,
sportovními
organizacemi, ale i širokou veřejností.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Součástí opatření
č. 1.1.1

Nositel opatření

MěÚ Holice
Školská zařízení

Součástí pravidel pro přidělování finanční podpory
z rozpočtu města je i část stanovující pravidla pro
renovaci vybavení škol a klubů.
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Cíl 1: Podpora sportu dětí a mládeže
Opatření 2: Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách
a školských zařízeních (podpora školních turnajů, týmu
apod.).
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví
podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 % pohybových
aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách. Z tohoto
závěru je patrné, že význam školských zařízení v oblasti
rozvoje sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Do 30 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice
Školská zařízení

Město Holice každoročně podporuje např. olympiádu
škol, která bývá dofinancována také z grantů
Pardubického kraje.
Opatření 3: Efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury škol
a školských zařízení (o prázdninách, víkendech apod.).

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Přestože se většina sportovišť v Holicích nachází mimo
areály škol, mezi cíle města Holice patří také efektivní
využití
existujících
kapacit
školní
sportovní
infrastruktury. Záměrem města je plně využít potenciálu
této sportovní infrastruktury, a to jak v letním
(prázdninovém) provozu, tak při realizaci volnočasových,
sportovních a relaxačních aktivit ve večerních hodinách
či o víkendech.

Roční dopad na
rozpočet města

Součástí příspěvků
na provoz škol

Nositel opatření

MěÚ Holice
Školská zařízení

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny
obyvatel, které jsou následující:



podpora dostupnosti sportovních aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (senioři, ZTP, rodiny
s dětmi apod.);
podpora organizace sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (senioři, ZTP,
rodiny s dětmi apod.).
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Tabulka 16 Prioritní osa 2 – cíl 2

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Cíl 2: Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel
Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních aktivit pro sociálně
ohrožené skupiny obyvatel (senioři, ZTP, rodiny s dětmi apod.).

Termín zahájení
realizace

Mezi cíle města patří zvyšování dostupnosti sportovních akcí
a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou
senioři, osoby zdravotně postižené nebo nízkopříjmové rodiny
s dětmi. Město Holice tyto sociálně ohrožené skupiny obyvatel
pravidelně podporuje (např. podpora paralympijského lyžaře
Oldřicha Jelínka či dětí z Dětského domova Holice, které neplatí
členské příspěvky sportovním spolkům a sdružením).

Roční dopad na
rozpočet města

Do 50 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Opatření 2: Podpora organizace sportovních akcí a aktivit pro sociálně
ohrožené skupiny obyvatel (senioři, ZTP, rodiny s dětmi apod.).

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Cílem města je reagovat mimo jiné na současné populační
trendy (zvyšování podílu seniorů na celkové populaci)
a alokovat část svých finančních prostředků na organizaci
sportovních akcí, které zapojují ohrožené skupiny obyvatelstva
do sportovního života, což pozitivně přispívá k udržování
fyzické a psychické vitality. Zapojení do sportovního života
rovněž přispívá k vymanění se z potenciální sociální izolace
sociálně ohrožených skupin.

Roční dopad na
rozpočet města

Do 50 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Probíhající

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

6.3 Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Následující tabulky prezentují stanovené cíle města Holice v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
3: Rozvoj sportovní infrastruktury. Ke každému cíli jsou určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou
nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel tohoto opatření, předpokládaný termín zahájení
realizace opatření a předpokládaná výše investičních nákladů, pakliže je dané opatření spojeno
s dodatečnými investičními náklady.
Na základě zasedání pracovní skupiny dne 5. 9. 2018 byly navrženy následující cíle a opatření, které povedou
k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Výstavba a obnova
sportovní infrastruktury, které jsou následující:


revitalizace víceúčelového hřiště Pod Lipákem;



rekonstrukce Městské sportovní haly;



výstavba nové sportovní haly;



revitalizace sportovního areálu – část 1.;



revitalizace sportovního areálu – část 2.
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Strategie rozvoje sportu

Tabulka 17 Prioritní osa 3 – Cíl 1

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 1: Revitalizace víceúčelového hřiště Pod Lipákem.

Do oblasti rozvoje sportovní infrastruktury se řadí revitalizace
hřiště Pod Lipákem, a to v celkové výši investice do 10 500 tis.
Kč. Z čehož cca 6 000 Kč představují výdaje na sociální zařízení.

Opatření 2: Rekonstrukce Městské sportovní haly.

V rámci rekonstrukce Městské sportovní haly, která je
nejvytěžovanějším prvkem sportovní infrastruktury ve městě, je
plánována rekonstrukce sociálních zařízení v předpokládané výši
20 000 tis. Kč a dále vynaložení 6 000 tis. Kč na světla a
podhledy.

Opatření 3: Výstavba nové sportovní haly.

Dlouhodobým záměrem města Holice je výstavba nové sportovní
haly, kterou město významně postrádá. Další sportovní hala by
významně přispěla k rozvoji sportovních aktivit a uspokojila
rostoucí poptávku po tomto typu sportovišť ve městě. Důležitým
přínosem plánovaného zařízení by byla jeho využitelnost pro
pořádání turnajů evropského charakteru, což stávající nabídka
sportovišť neumožňuje.

Termín zahájení
realizace

2018

Předpokládaná
výše investice

Do 10 500 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Do roku 2019

Předpokládaná
výše investice

26 000 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Do roku 2020

Předpokládaná
výše investice

60 300 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Nová hala bude sloužit přednostně pro tenis, florbal, futsal a
badminton, využitelná bude ale také pro fotbal a další sporty.
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Strategie rozvoje sportu

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 4: Revitalizace sportovního areálu – část 1.

První část revitalizace sportovního areálu zahrnuje
vodohospodářské práce související s odvodněním areálu
v celkové výši 18 500 tis. Kč a dále nahrazení staré běžecké
dráhy ze škváry tartanem.

Opatření 5: Revitalizace sportovního areálu – část 2.

V rámci druhé části revitalizace sportovního areálu plánuje
město Holice výstavbu kluziště s keramickým povrchem,
sportoviště pro hasičský sport, skate parku, inline dráhy kolem
celého sportovního areálu, prostoru pro petang, metanou,
instalaci víceúčelových posilovacích strojů a opravu nové
tribuny. Celková předpokládaná výše investice činí 50 000 tis.
Kč.

Termín zahájení
realizace

2018

Předpokládaná
výše investice

20 500 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

50 000 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Rozvoj sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras,
které jsou následující:


výstavba cyklostezek;



zvýšení atraktivity sítě turistických cest a cyklostezek.
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Strategie rozvoje sportu

Tabulka 18 Prioritní osa 3 – cíl 2

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras
Opatření 1: Výstavba cyklostezek

Město Holice má v plánu zvýšit návaznost na cyklostezky v okolí,
konkrétně je v plánu vybudování napojení cyklostezky na trase
Holice - Chvojenec - Hradec Králové.
Při výstavbě této cyklostezky se nabízí možnost financování
z národních dotačních programů nebo ze Státního fondu dopravy
a infrastruktury (dále jen „SFDI“), který přispívá na výstavbu a
opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty. V roce 2018 bylo možné z rozpočtu SFDI poskytnout
příspěvek na vybranou akci do maximální výše 85 % z celkových
uznatelných nákladů na stavební části akce.
Opatření 2: Zvýšení atraktivity sítě turistických cest a cyklostezek.

Město dbá na propagaci a zvyšování atraktivity sítě turistických
cest a cyklostezek. Návštěvníkům a obyvatelům města je
k dispozici řada turistických materiálů. Propagace probíhá
zejména pomocí tabulí, map a značení.

Termín zahájení
realizace

Do roku 2025

Předpokládaná
výše investice

N/A5

Nositel opatření

MěÚ Holice

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Předpokládaná
výše investice

Do 50 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Holice

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konané dne 5. 9. 2018

5

Bude upřesněno na základě analýzy projektového záměru.
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Závěr

7. ZÁVĚR
Kapitola shrnuje klíčové závěry plánu rozvoje sportu města Holice, který je koncipován na období let 2018 až
2025. Na základě predikovaného demografického vývoje je cílem města zasadit se o vytváření podmínek pro
využití sportu jakožto nástroje pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni. Město je
připraveno podporovat jak soutěžní, tak nesoutěžní formy sportovních aktivit, do kterých se může zapojit
nejširší komunita obyvatel, tedy i nejmladší a nejstarší věkové kategorie. Za tímto účelem město definovalo
prioritní osy, strategické cíle a vymezilo opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů. Z výsledků
analytických prací vyplývá, že město již nyní velmi intenzivně podporuje rozvoj sportu a sportovní
infrastruktury na svém území a má za cíl rozvíjet sport a sportovní infrastrukturu i nadále.
Prvním pilířem této strategie je rozvoj organizovaného sportu, v rámci kterého bude město pokračovat ve
stávající materiální podpoře sportovních spolků a sdružení a dalšímu rozvoji komunikace a synergie s těmito
organizacemi. Rovněž je cílem zajistit pravidelný sběr dat ze sportovního prostředí s ohledem na další
zkvalitňování rozhodovacích procesů města. Město plánuje pokračovat také v materiální a nemateriální
podpoře sportovních akcí regionálního a nadregionálního charakteru či v odměňování významných sportovních
úspěchů.
Druhým pilířem je pak rozvoj sportu pro všechny, v rámci kterého město plánuje pokračovat v podporování
sportu dětí a mládeže či zvyšování dostupnosti sportovních aktivit a akcí pro ohrožené skupiny obyvatel.
Tento přístup je v přímém souladu se státní Koncepcí podpory sportu 2016-2025, jejímž strategickým cílem
je vyrovnávání sociální dostupnosti sportu pro všechny a vytváření příznivějších a bezbariérových podmínek
ve sportu.
Třetí pilíř tvoří rozvoj sportovní infrastruktury v majetku města, v rámci kterého má město za cíl obnovu
a budování sportovních zařízení. Je plánována rekonstrukce Městské sportovní haly, která tvoří páteřní
sportovní infrastrukturu města, revitalizace víceúčelového hřiště Pod Lipákem, výstavba nové sportovní haly
a revitalizace sportovního areálu. Město má dále v plánu rozvíjet svou síť cyklostezek, a to konkrétně
vybudováním napojení cyklostezky na trase Holice – Chvojenec - Hradec Králové.
Vytvořením plánu rozvoje sportu města Holice deklaruje svůj záměr efektivně a také transparentně
podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře sportu, tak z přirozené působnosti
města v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
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Seznam zkratek

8. SEZNAM ZKRATEK
Tabulka 19 Seznam zkratek
Zkratka

Význam

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

MěÚ

Městský úřad

MŠMT
OP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program

ORP

Obec s rozšířenou působností

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SK

Sportovní klub

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚSC

Územní samosprávné celky

ZTP

Zvlášť těžké postižení
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