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1. Úvod 
Péče o sport patří mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Legislativní 

podmínky pro rozvoj sportu jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

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

postižených občanů, 

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

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb a vychází z jejich kulturně historických 

tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost 

sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost 

vynaložených veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou kontrolu vůči obci. 

K těmto tezím se město Slatiňany otevřeně hlásí a chce svým občanům umožnit aktivní 

sportování i pasivní účast na sportovních akcích. Sport má na území města Slatiňany bohaté 

tradice; zejména sport organizovaný v oddílech. 

Město Slatiňany si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a 

mládeže. Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím předcházet 

negativním společenským jevům (hrací automaty, drogy, apod.). Zároveň s tím vytvářet 

kvalitativně i kvantitativně bohatou členskou základnu pro sportovní organizace ve městě. 

Význam sportu pro děti a mládež: Zdravý životní styl, sociální kontakt, smysluplné trávení 

volného času, seberealizace, aktivní odpočinek. 

Význam rekreačního sportování: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná 

forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém 

a zdravém vývoji mladého člověka. 

Význam výkonnostního sportu: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný 

prostředek umožňující pěstovat v občanech města Slatiňany pocity patriotismu vůči svému 

městu (pocity sounáležitosti a hrdosti), významný prostředek účinné reklamy města Slatiňany 

a vytváření jeho image, důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže (vzory). 

 

2. Formy podpory sportu ve městě 
Ve městě je celá řada sportovišť, jak ve vlastnictví města nebo tělovýchovných organizací. 

Tato sportoviště slouží sportování nejširší veřejnosti. Město bude v rámci svých možností 

podporovat provoz těchto zařízení i další rozvoj sportovišť ve městě. 

 

Úkoly: 

1. Promítnout do rozpočtu města odůvodněné potřeby sportu ve městě, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1 koncepce. 

2. Zachovat ve městě plochy a nemovitosti sloužící sportu minimálně ve stejném rozsahu 

jako je tomu dosud. Upravovat postupně další vytipované plochy ke spontánnímu 

sportovnímu využití. 

3. Zefektivnit využívání sportovních zařízení (tělocvičny, hřiště) v majetku města především 

pro děti a mládež. 

5. Přispívat dle možností z prostředků rozpočtu města na provoz, opravy a drobné 

investice sportovních zařízení na území města. 

6. Pokračovat v jednání o převodu sportovišť TJ Spartak Slatiňany pod vedení města 

Slatiňany 



 

2. 1. Podpora sportování dětí a mládeže 
Město Slatiňany se hlásí k podpoře sportu dětí a mládeže. Prostředky na sportovní činnost 

dětí a mládeže ze strany města jsou určeny k částečnému krytí provozních nákladů sportovišť. 

 

Úkoly: 

Prostřednictvím dotací na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže vytvářet podmínky 

k částečnému krytí: 

1. Provozních nákladů na tréninkovou činnost a mistrovská utkání mládeže 

2. Odměn trenérů 

3. Ceny do soutěží 

Pro výše uvedené jsou stanoveny následující oblasti pro poskytování finančních 

dotací ze strany města: 

Na pravidelnou sportovní činnost mládeže 19 let a mladší a na činnost zdravotně 

postižených sportovců 

Na podporu trenérů mládeže 

Dále podporovat zapojení žáků ZŠ Slatiňany do olympiády mládeže a dalších akcí obdobného 

charakteru. 

 

2. 2. Podpora sportovních akcí sloužících k propagaci města Slatiňany 
Město Slatiňany bude finančně podporovat významné sportovní akce mimořádného 

charakteru, které se konají ve městě Slatiňany, případně jeho okolí. Především se jedná o 

podporu akcí, které přispívají k image města. Dotace jsou poskytovány na: 

Významné sportovní akce republikového či mezinárodního charakteru a zároveň 

propagující město Slatiňany a podporující sportovní činnost zejména dětí a mládeže. 

Konkrétně tuto oblast specifikuje PROGRAM pro poskytování dotací v oblasti sportu. 

 

Úkoly: 

1. Prostřednictvím dotací na sportovní akce podporovat významné akce zaměřené na 

sportování mládeže; 

2. Poskytovat reprezentační prostory pro významné společenské události při sportovních 

akcích; 

3. Starosta města může přebírat záštitu nad jednotlivými významnými sportovními 

akcemi ve městě. 

Pro výše uvedené je stanovena následující oblast pro poskytování finančních dotací 

ze strany města: 

Na významné sportovní akce 

 

2. 3. Podpora cvičitelů, trénující seniory nad 60 let 
V souladu se současnými trendy Evropské Unie, které se týkají péče o seniory, zaměřuje 

se TJ Sokol Slatiňany, Spartak Slatiňany a Klub českých turistů na práci se seniory. Ta 

spočívá především v odborné a systematické přípravě cvičebních hodin, které senioři 

navštěvují. O cvičení je mezi seniory velký zájem, protože cílem je udržení tělesné kondice i 

ve vysokém věku. Město Slatiňany bude finančně podporovat výše uvedené aktivity. 

 

Úkoly: 

Formou symbolické finanční odměny podporovat činnost vedoucích cvičení seniorů nad 

šedesát let věku. 

Pro výše uvedené je stanovena následující oblast pro poskytování finančních dotací 

ze strany města: 



Na činnost seniorů 

2. 4. Podpora zdravotně postižených sportovců 
Město Slatiňany se hlásí k podpoře zdravotně postižených sportovců. Ve sportovních oddílech 

a klubech stále přibývá zdravotně postižených sportovců. Je to díky vhodně vytvořenému 

zázemí, ale i tréninkové přípravě, která mnohdy znamená individuální přístup trenéra. Je 

velice nutné zajistit podmínky pro volnočasové aktivity a sport i této kategorii a integrovat ji 

do běžného sportovního života. Již dlouhou dobu vytváří tato kategorie, díky výborným 

výkonům svých sportovců, městu Slatiňany velikou reklamu, a to nejenom v České republice. 

Město Slatiňany se zavazuje k podpoře těchto aktivit. 

 

Úkoly: 

Podporovat činnost zdravotně postižených sportovců včetně jejich trenérů a mateřských 

klubů a oddílů. 

Pro výše uvedené je stanovena následující oblast pro poskytování finančních dotací 

ze strany města: 

Na činnost zdravotně postižených sportovců 

 

2. 5. Podpora výkonnostního sportu 
Výkonnostní sport má pro město Slatiňany nesporný společenský a reprezentativní přínos. 

Představuje pro občany města vhodnou variantu trávení volného času (fandovství). Cílem 

města je finančně pomoci oddílům, kde sportují špičkoví sportovci, aby se tito mohli 

účastnit, dle možností, nejvyšších sportovních soutěží České republiky. 

 

Úkol: 

Prostřednictvím dotace podporovat: 

a) Sportovní kluby - hrající soutěž dospělých řízenou republikovým svazem. Kluby 

mohou žádat o dotaci pouze na jedno družstvo. 

b) Jednotlivce - účastníky mistrovství ČR v kategorii dospělých a juniorů (resp. starších 

dorostenců) 

Příjemce dotace musí prokázat financování činnosti z více zdrojů. Dotace je 

poskytnuta po projednání v Komisi sportovní a schválení RM, případně ZM. Poskytuje se 

oddílu (klubu) pouze 1 x ročně. Výše dotace se řídí PROGRAMEM pro poskytování dotací 

v oblasti sportu, vyhlášených každoročně Komisí sportovní. 

 

3. Komise sportovní 
Komise sportovní města Slatiňany je orgán, který zřizuje Rada města Slatiňany; jmenuje a 

odvolává její jednotlivé členy. Patří k iniciativním a poradním orgánům rady města v oblasti 

sportu. Je zodpovědná za grantovou politiku města v oblasti sportu; připravuje podmínky 

získání grantů v této oblasti a předává je prostřednictvím Správního odboru MěÚ Slatiňany ke 

schválení Radě města Slatiňany, resp. Zastupitelstvu města Slatiňany. 

Cílem její činnosti je podpora dalšího rozvoje sportu ve městě. 

Náplň činnosti komise: 

a. Realizace a aktualizace Koncepce v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě 

Slatiňany; 

b. Navrhuje a projednává investiční záměry města v oblasti sportu a navrhuje radě města 

jejich prioritu (výstavba nových a rekonstrukce stávajících sportovišť); 

c. Připravuje pravidla pro vyhlášení dotací v oblasti sportu města Slatiňany; 

d. Projednává žádosti o dotace na pravidelnou sportovní činnost mládeže 19 let a mladší 

(mládežnická členská základna, náklady na tréninkovou a soutěžní činnost mládeže), 

na významné sportovní akce, na činnost zdravotně postižených sportovců, na podporu 



trenérů mládeže, na činnost seniorů a výkonnostní sport; 

e. Vyjadřuje se k podaným žádostem o finanční příspěvek mimo dotační politiku 

v oblasti sportu; 

f. Každoročně připravuje, vyhodnocuje a vyhlašuje anketu „Sportovec města Slatiňany“, 

čímž účinně pomáhá k propagaci sportu ve Slatiňanech mezi širokou občanskou 

veřejností; 

g. Spolupracuje s vedením Sokolu, Spartaku a dalších sportovních subjektů při vytváření 

rozpisu obsazení sportovišť kluby. Dává připomínky k cenám pronájmů sportovišť 

oddílům; 

h. Projednává návrhy, podněty a stížností občanů, pokud se na komisi obrátí; 

i. Sleduje možnosti získávání finančních prostředků od nevládních organizací; 

j. Podává návrhy na zřízení nových či rozšíření stávajících veřejně prospěšných zařízení 

(dětská hřiště, sportovní koutky apod.); 

k. Řeší další úkoly, uložené Radou města Slatiňany. 

 

4. Rekreační sport 
Snahou města Slatiňany je získat pro rekreační sport co nejvíce občanů, především 

mládeže. Význam podpory rekreačního sportu spatřujeme v sociálních kontaktech, zdravém 

životním stylu, aktivním odpočinku a smysluplném trávení volného času. 

Úkoly: 

1. Pokračování v budování kvalitních cyklostezek v Slatiňanech s možností využití pro in-line 

bruslení; 

2. Zpřístupnění sportoviště pro děti a mládež u základní školy v odpoledních hodinách a o 

víkendech pro sportovní aktivity občanů města a rodiče s dětmi; 

3. Bezplatné využití „venkovní posilovna Monako a Trpišov, fit – park na plovárně a hřiště na 

plážový volejbal na plovárně“, pro rekreační sport; 

4. Udržování a drobné opravy hřišť venkovní posilovna Monako a Trpišov, fit – park na 

plovárně, hřiště na plážový volejbal na plovárně, sportoviště pro děti a mládež u základní 

školy 

5. Udržování a rozvoj plovárny Slatiňany 

 

5. Cíle a záměry ve výstavbě a rekonstrukci sportovních zařízení 
Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu v Slatiňanech je nutno každoročně 

z prostředků města resp. veřejných prostředků investovat jednak do: 

1. Vytváření nových sportovišť, která budou vhodně doplňovat stávající sportovní zařízení; 

2. Rekonstrukce sportovních zařízení. Modernizací zlepšit možnosti využití těchto zařízení; 

3. Oprav existujících sportovních zařízení. 

Z hlediska účelu využití lze cíle rozdělit na: 

a) Stavby pro organizovanou tělovýchovu; 

b) Stavby pro rekreační sporty; 

c) Stavby pro školní tělovýchovu. 

 

Úkolem ředitelů škol a Komise sportovní bude sladit optimální využití, aby sportovní zařízení 

byla k dispozici jak organizovaným sportovcům, tak i pro rekreační sport a školní mládež.  

 

6. Závěr 
Schválením předložené koncepce se město Slatiňany hlásí k zodpovědnosti za stav 

tělovýchovných zařízení ve městě, která jsou v jeho vlastnictví. Vytváří dlouhodobé 

předpoklady k dalšímu rozvoji sportu ve městě a to s preferencí sportů s největší diváckou 



odezvou, podporou dětí a mládeže a zdravotně postižených sportovců. Město trvale 

zabezpečuje možnosti sportování pro všechny občany, a to nejen na úrovni výkonnostní, ale i 

masově rekreační. Zajišťuje výstavbu nových sportovišť, jejich rekonstrukci, provozování a 

údržbu. 

Tato Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany byla schválena 

Zastupitelstvem města Slatiňany na jeho 21. zasedání 15. června 2022 usnesením číslo 

314/21/2022/ZMS. 

Zároveň se Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany schválena 

Zastupitelstvem města Slatiňany na jeho 23. zasedání 19. září 2018 usnesením číslo 

257/23/2018/ZMS. 

 

 

Ve Slatiňanech dne 22. června 2022. 

 

 

 

 

…………………………………… 

MVDr. Ivan Jeník 

starosta města Slatiňany 

 v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany“ 

 

Přehled investičních akcí doporučených k realizaci: 
Plovárna Slatiňany  

- oprava strojové části 

- budování nových prvků pro děti 

- výměna korpusu bazénu včetně technologického zázemí 

- přestavba levé části budovy plovárny 

 

Fit – park na plovárně 
- běžná údržba v souladu s prováděnými revizemi 

 

Stadion 
- rozměry - hlavní hřiště – 105x70 m, atletický ovál (škvára) 400 m 

- využití - atletika, odbíjená, kopaná 

- přebudování oválu na tartanový povrch 

 

Sportoviště pro děti a mládež u základní školy 
- běžná údržba v souladu s prováděnými revizemi 

 

Hřiště na plážový volejbal na plovárně 
- běžná údržba v souladu s prováděnými revizemi 

 

Venkovní posilovna Monako 
- běžná údržba v souladu s prováděnými revizemi 

 

Venkovní hřiště Trpišov 
- běžná údržba v souladu s prováděnými revizemi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany“ 

 

Sportoviště ve vlastnictví samostatných subjektů 

 
Úvod: 

 

ve městě Slatiňany je: 

- 4100 - 4200 obyvatel 

- 550 obyvatel je organizováno v oddílech 

- 50% mládeže je zapojeno do sportovní činnosti 

 

Sportoviště ve vlastnictví TJ Spartak Slatiňany 

 

Hala: 

- plocha – 36x24x9 m 

- využití - kopaná, atletika, nohejbal, odbíjená, frisbee, florbal 

 

Dolní tělocvična: 

- plocha – 22x12x4 m 

- vybavení - hrazda, žíněnky 3x, lavičky 4x, švédská bedna 2x, koza 2x, můstek 3x, 

ribstoly 10x, šplhadla 9x 

- sprchy + WC 

- využití - stolní tenis, rekreační sport, kopaná, atletika, prvky pro děti, matky s dětmi, 

ženy, veteráni 

 

Stadion: 

- plocha - vedlejší hřiště (na kopanou) – 95x65 m 

 

Volejbalové kurty: 

- povrch - antuka  

- rozměry - 3x, 75x65 m 

 

Tenisové kurty (4x): 

- povrch - antuka  

- rozměry - 80x40 m 

 

Nohejbalové hřiště (2x): 

- povrch - antuka  

- rozměry – 45x30 m 

 

Sportovní hřiště u stadionu: 

- rozměry – 42x40m, 10x15 m 

- využití - florbal, basketbal, tenis, odbíjená, prvky pro děti 

 

Sportoviště ve vlastnictví Sokola Slatiňany 

 

Tělocvična: 

- rozměry – 20x10 m 



- využití - kondiční ženy, základní gymnastika, badminton 

 

Venkovní prostory: 

- rozměry – 2000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany“ 

 

Sportoviště ve vlastnictví města Slatiňany 
 

 

Venkovní koupaliště města Slatiňany: 

Název: venkovní bazén s recirkulací vody 

Plavecký bazén: 

- rozměry - 54x26m (plocha 1404 m2, objem 1960 m3) s hloubkou od 1m do 1,8m.  

- popis zařízení - v čele bazénu 5 startovacích bloků, stěny bazénu - folie, přelivové 

žlábky, bazén oplocen, s přístupem přes dvě brodítka pro opláchnutí nohou. Plocha 

pro neplavce je vymezena: 10 x 26m. Kapacita bazénu 314 osob. Bazén je připojen na 

monoblokovou úpravnu vody 

Malý bazén 

- rozměry - oválný - plocha 210 m2 s hloubkou od 0,2m do 0,5m.  

- popis zařízení - kapacita malého bazénu je 70 osob. Přístup je přes brodítko pro 

opláchnutí nohou,  malého bazénu je k dispozici sprcha, do které je přivedena pitná 

voda z veřejného vodovodu, bazén je připojen na monoblokovou úpravnu vody, určen 

je pro neplavce 

Odpočinkové plochy: 

- rozměry - s travnatým povrchem – 4 348 m2.  

 

Sportovní hřiště – fit – park – na plovárně: 

 

Určení a rozsah hřiště 

- šlapadlo – lyže 

- šlapadlo - brusle 

- posilování rukou - horní  

- odrážecí sedáky 

- tvister 

- cvičební lavice 

- masážní stroj 

- multifunkční stroj 

 

 

Sportoviště pro děti a mládež: 

 
Určení a rozsah sportoviště: 

- pružinové dvousedadlové houpadlo – lachtani – určeno pro děti od 3 do 9 let 



- pružinové jednosedadlové houpadlo – koníček – určeno pro děti od 2 do 5 let 

- šplhací kolotoč – určeno pro děti od 3 do 7 let  

- sestava dětského hradu se skluzavkou – určeno pro děti od 2 do 5 let 

- šplhací sestava – určeno pro děti od 5 do 12 let 

- prolamovací kladina – určeno pro děti od 5 do 12 let 

- hopík – určeno pro děti od 2 do 12 let 

- pirueta – určeno pro děti od 2 do 12 let 

- pružinové čtyřsedadlové houpadlo – určeno pro děti od 2 do 5 let 

- houpací koníček – určeno pro děti od 2 do 5 let 

- univerzální sportovní plocha s umělým povrchem, umožňující tyto druhy sportu: 

volejbal, nohejbal, košíková, florbal, základní tělesná výchova, případně sportovní 

disciplíny obdobného charakteru, kopanou může provozovat pouze organizovaná 

skupina pod dohledem dospělé odpovědné osoby (učitel, vychovatel apod.) 

- venkovní stůl na stolní tenis 

- tenisová stěna  

 

Sportoviště Monako: 

 
Určení a rozsah sportoviště: 

- hrazda 

- šplhací stěna 

- horizontální žebřík 

- kolmá stěna 

 

Sportoviště Trpišov: 

 
Určení a rozsah sportoviště: 

- víceúčelové hřiště 

- hrazda – 2x 

 

Stadion v areálu SK Spartak, z.s.: 

 

- rozměry - hlavní hřiště – 105x70 m, atletický ovál (škvára) 400 m 

- využití - atletika, odbíjená, kopaná 

- přebudování oválu na tartanový povrch 

 


