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1 Úvod 
Účelem Strategie sportu a volnočasových aktivit města Uherský Ostroh je popsat aktuální situaci 

v oblasti sportu a možností pro volnočasové vyžití ve městě, identifikovat hlavní problémy, které 

sportovní a volnočasové vyžití ve městě omezují a nalézt možnosti jejich řešení cílenou podporou 

relevantních rozvojových aktivit. 

Strategický dokument v tomto ohledu slouží jako základní podklad pro stanovení priorit v oblasti 

podpory sportu a volnočasových aktivit ve městě. Dokument by měl umožnit lépe plánovat a 

hospodařit s finančními prostředky a měl by být pomocným nástrojem ke zlepšení komunikace mezi 

samosprávou, veřejností a jednotlivými spolky a soukromými subjekty, které ve městě v dané oblasti 

působí.  

Dokument je chápán jako otevřený materiál, který bude pružně reagovat na potřeby města v 

budoucích letech, bude průběžně aktualizován a doplňován tak, aby reflektoval jak změny situace ve 

městě, tak případné změny vnějších podmínek včetně podmínek pro možnosti získávání externího 

financování z fondů EU či národních prostředků. 

Zpracovatelem dokumentu je společnost Cassia Development & Consulting s.r.o. 

Tabulka 1 – Úvodní informace o zpracovateli 

Název zpracovatele (obchodní jméno): Cassia Development & Consulting s.r.o. 

Kontaktní adresa (kancelář):  Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČ / DIČ: 28093941 / CZ28093941 

Základní kontaktní údaje: www.cassia.cz, info@cassia.cz 

Datum zpracování dokumentu: 15. 07. 2022 

 

  

http://www.cassia.cz/
mailto:info@cassia.cz


Strategie volnočasových aktivit a sportu města Uherský Ostroh 

Analytická část  Stránka 4 z 40 

 

2 Analytická část 

2.1 Základní charakteristika města 

Uherský Ostroh je město v jihozápadní části okresu Uherského Hradiště na hranici Jihomoravského 

a Zlínského kraje v rovinatém terénu nivy řeky Moravy v nadmořské výšce 178 m.  

Město se nachází mezi obcemi Ostrožská Nová Ves a Veselí nad Moravou v těsném zázemí Uherského 

Hradiště. Žije zde 4 178 (2022) obyvatel a je tvořeno třemi městskými částmi: Kvačice, Ostrožské 

Předměstí a Uherský Ostroh. Znázornění lokalizace města v regionu je patrné z následujícího obrázku. 

Obrázek 1 – Znázornění umístění města v rámci regionu 

 

Svou rozlohou se Uherský Ostroh vyrovná sousedním větším městům jako je Veselí nad Moravou a 

Uherské Hradiště, pro která slouží jako sídelní zázemí. V těsné blízkosti města se nachází Novoveská 

štěrková jezera a Předměstský les, význam města a možnosti jeho rozvoje pak zvyšuje skutečnost, že 

městem protéká řeka Morava a prochází Baťův kanál a významné mezinárodní a páteřní cyklotrasy. 

Shrnutí základních charakteristik města a srovnání s vybranými obcemi a městy v okolí města uvádí 

následující tabulka. 
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Tabulka 2 - Srovnání základních charakteristik obcí okresu Uherské Hradiště 

 

Nejnovější data 

plocha 
území (ha) 

Počet 
obyvatel 

Počet obyvatel 

celkem celkem 

pohlaví 

muži ženy 

Hluk 2 839,2 4 249 2 097 2 152 

Veselí nad Moravou 3 545 10 577 5 133 5 444 

Uherský Ostroh 2 653,4 4 178 2 036 2 142 

Kunovice 2 854,9 5 452 2 612 2 840 

Uherské Hradiště 2 125,7 24 430 11 658 12 772 

Ostrožská Nová Ves 2 605,8 3 411 1 689 1 722 

Moravský Písek 1 489 2 020 978 1 042 

Nedakonice 838,7 1 631 806 825 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 1 391,5 1 946 966 980 

Zdroj: ČSÚ 

2.2 Demografické údaje o městě 

Důležitou charakteristikou, která ovlivňuje zejména poptávku po volnočasových a sportovních 

aktivitách ve městě je počet obyvatel a jeho vývoj. Jak je patrné z následující tabulky a níže uvedeného 

grafu, vývoj obyvatel ve městě dlouhodobě mírně klesá. Meziročně v letech 2020 a 2021 byl sice 

Uherský Ostroh jedinou obcí v regionu, kde celkový přírůstek dosahoval kladné hodnoty, 

z dlouhodobého hlediska však dochází k úbytku obyvatel (v roce 2011 měl Uherský Ostroh 4 411 

obyvatel), což odpovídá obecnému trendu přesunu obyvatel do větších center a jejich blízkého zázemí.  

Z dostupných dat přitom vyplývá, že k poklesu obyvatel dochází i u lokálních spádových center, kterými 

jsou Uherské Hradiště a Veselí nad Moravou a lze tedy předpokládat, že obyvatele v daném regionu 

stahuje Brněnská aglomerace. 

Tabulka 3 - Srovnání základních charakteristik obcí okresu Uherské Hradiště (2021) 

Obec 
Počet 

obyvatel 
(2022) 

Počet 
ekonomicky 

aktivních 

Migrační 
saldo 

Přirozený 
přírůstek/úbytek 

Celkový 
přírůstek  

Uherský Ostroh 4 178 2 609 32 -9 23 

Veselí nad Moravou 10 577 6 713 -19 -74 -103 

Uherské Hradiště 24 430 15 210 -138 -65 -203 
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Kunovice 5 452 3 397 32 -12 20 

Ostrožská Nová Ves 3 411 2 152 -18 -10 -23 

Moravský Písek 2 020 1 299 -1 -12 -18 

Nedakonice  1 631 1 037 20 5 25 

Blatnice pod Sv. 
Antonínem  

1 946 1 182 -2 -5 -7 

Zdroj: ČSÚ 

Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel ve městě a jeho blízkém okolí 

 

Pozn. Z důvodu lepší přehlednosti je vývoj počtu obyvatel Uherského Ostrohu vynesen na vedlejší osu 

Zdroj: ČSÚ 

 

Stejně jako v případě počtu obyvatel a jeho vývoje, i v případě struktury obyvatel se město Uherský 

Ostroh nikterak nevymyká ostatním obcím v okolí, a to, jak co se týče věkové struktury obyvatel, tak 

co se týče vzdělanostní struktury obyvatel. 

Stejně jako okolní obce a města i Uherský Ostroh vykazuje známky stárnutí obyvatel a poklesu počtu 

obyvatel v produktivním věku. Za pozitivní lze označit nárůst obyvatel ve věku 0-14 let. Přestože se 

jedná o minimální nárůst, lze z něj usuzovat, že město je atraktivní pro rodiny s malými dětmi. 

Tabulka 4 - Počet obyvatel ve městě Uherský Ostroh od roku 2017 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvatel celkem 
4 296 4 267 4 217 4 209 4 178 

v tom 

podle pohlaví 

muži 
2 089 2 079 2 057 2 052 2 036 

ženy 
2 207 2 188 2 160 2 157 2 142 

v tom 
ve věku (let) 

0-14 
579 580 578 580 582 

15-64 
2 783 2 753 2 691 2 670 2 609 

65 a více 
934 934 948 959 987 

Průměrný věk 
43,9 44,1 44,4 44,6 44, 

Přírůstek přirozený  
-17 -9 -18 -11 -9 

Přírůstek stěhováním 
-7 -20 -32 3 32 

Přírůstek celkový 
-24 -29 -50 -8 23 

Zdroj: ČSÚ 

 

Stejná situace platí i v případě vzdělanostní struktury obyvatel, kdy se město nevymyká vzdělanostní 

struktuře srovnatelných měst v území – viz. následující tabulka č. 4. 

Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel, téměř 60 % dojíždí za prací mimo město Uherský 

Ostroh. Tento fakt potvrzuje výše uvedený předpoklad, že město slouží jako sídelní zázemí pro spádová 

centra v okolí. 
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Tabulka 5 – Vzdělanostní struktura obyvatel na základě dat SLBD 2021 

  Hluk 
Veselí 
nad 

Moravou 

Uherský 
Ostroh 

Kunovice 
Uherské 
Hradiště 

Ostrožská 
Nová Ves 

Moravský 
Písek 

Nedakonice 
Blatnice pod 

Svatým 
Antonínkem 

Počet 
obyvatel s 
obvyklým 
pobytem 

obyvatelstvo ve věku 15+ [2] 4 130 10 355 4 097 5 337 25 019 3 257 1 953 1 535 1 865 

nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

bez vzdělání [2] 28 52 9 84 103 13 12 7 6 

základní vč. 
 neukončeného [2] 

502 1 294 464 597 2 364 396 270 193 215 

střední vč. vyučení  
(bez maturity) [2] 

1 340 3 224 1 345 1 480 6 124 1 049 706 546 647 

úplné střední  
 (s maturitou),   
vč. nástavbového  
a pomaturitního [2] 

1 008 2 815 1 045 1 332 7 049 767 435 348 480 

vyšší odborné,  
konzervatoř [2] 

26 85 34 36 253 32 18 9 13 

vysokoškolské [2] 458 1 087 447 721 4 592 355 165 147 213 

nezjištěno [2] 183 443 143 221 947 118 83 40 60 

Počet 
obyvatel s 
obvyklým 
pobytem 

celkem [2] 4 130 10 355 4 097 5 337 25 019 3 257 1 953 1 535 1 865 

muži [2] 2 016 5 013 2 008 2 574 11 895 1 621 948 749 926 

ženy [2] 2 114 5 342 2 089 2 763 13 124 1 636 1 005 786 939 

Počet 
obyvatel s 
obvyklým 
pobytem 

celkem [2] 4 130 10 355 4 097 5 337 25 019 3 257 1 953 1 535 1 865 

věk 

0 - 14 let [2] 585 1 355 610 866 3 587 527 264 245 231 

15 - 64 let [2] 2 619 6 568 2 515 3 304 15 848 2 030 1 255 974 1 126 

65 a více let [2] 926 2 432 972 1 167 5 584 700 434 316 508 

Zdroj: ČSÚ, [1] Období: 31.12.2021, [2] Období: 26.03.2021 
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Tabulka 6 – Vyjížďka za prací na základě dat ze SLBD 2011 

  

Počet obyvatel s obvyklým pobytem 

Počet 
ekonomicky 

aktivních 
obyvatel 

Podíl 
vyjíždějících 
za prací na 
celkovém 

počtu 
ekonomicky 

aktivních 

Vyjíždějící 
celkem 

vyjíždějící do zaměstnání vyjíždějící do školy 

celkem 
v rámci 
obce 

do jiné 
obce 

okresu 

do 
jiného 
okresu 
kraje 

do 
jiného 
kraje 

zahraničí celkem 
v 

rámci 
obce 

mimo 
obec 

Hluk 1 302 890 355 428 35 54 18 412 139 273 2 099 42% 

Veselí nad Moravou 3 146 2 263 753 534 122 799 55 883 285 598 5 513 41% 

Uherský Ostroh 1 700 1 180 381 501 47 225 26 520 181 339 2 007 59% 

Kunovice 2 017 1 447 391 840 97 88 31 570 203 367 2 581 56% 

Uherské Hradiště 8 030 5 887 2 873 1 847 581 462 124 2 143 
1 

231 
912 13 105 45% 

Ostrožská Nová Ves 1 125 798 129 525 41 98 5 327 101 226 1 637 49% 

Moravský Písek 748 521 102 206 29 171 13 227 95 132 999 52% 

Nedakonice 456 314 29 216 27 31 11 142 11 131 745 42% 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 681 469 105 188 12 146 18 212 52 160 935 50% 

Zdroj: ČSÚ 

 

Celkově lze demografický vývoj města hodnotit jako odpovídající aktuálním trendům. Obyvatel ve městě dlouhodobě mírně ubývá zřejmě v důsledku odlivu 

obyvatel do větších spádových center. Původní výraznější pokles se v průběhu posledních let zmírnil, přesto k poklesu celkového počtu obyvatel stále dochází. 

Souvisejícím trendem je otázka stárnutí obyvatel a pokles obyvatel v produktivním věku, což opětovně kopíruje celorepublikový trend. 
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2.3 Infrastruktura pro volnočasové aktivity ve městě 

2.3.1 Zařízení pro sport 

Ve městě se nachází celkem 28 veřejných či soukromých sportovišť a sportovních zařízení včetně 

dětských hřišť a prostoru přilehlého lesa vhodného pro běh či cyklistiku. Přehled rozmístění 

jednotlivých sportovišť ve městě ukazuje následujíc obrázek. 

Obrázek 2 – Přehled rozmístění sportovišť ve městě 

 

Největším sportovištěm ve městě je zimní stadion (ul. Sokolovská). Jeho historie sahá do 60. let 

minulého století, první umělá ledová plocha zde byla otevřena v roce 1977. V roce 2001 byla provedena 

rekonstrukce chlazení včetně ledové plochy, v roce 2003-2004 byl postaven objekt šaten pro veřejnost, 

restaurace a posilovny a v roce 2005 došlo k zastřešení ledové plochy a výstavbě nové tribuny. V letech 

2006-2007 bylo dokončeno opláštění haly a dostavba provozního objektu. Zastřešením stadionu došlo 

k rozšíření možnosti využití plochy po větší část roku. Zimní stadion je využíván všemi družstvy ledního 

hokeje (od přípravky až po mužstvo A), ledovou plochu využívají místní mateřské školy, základní škola 

a DDM Pastelka (kroužek krasobruslení). Minimálně třikrát v týdnu jsou vyčleněny hodiny volného 

bruslení pro veřejnost. Ostatní hodiny jsou nabízeny zájemcům pro volné bruslení či zájmový hokej. 

Zimní stadion město dlouhodobě pronajímá spolku Hokej Uh. Ostroh, z.s., který se stará o maximálně 

efektivní využití stadionu a stanovuje ceny pronájmu a vstupného tak, aby byly pokryty provozní 

náklady stadionu. Město hradí energie související s provozem zimního stadionu v předem dohodnuté 

výši a větší opravy. Stadion disponuje kluzištěm o rozměru 59 m x 29 m a zázemím v podobě šaten pro 

veřejnost (3 + 1 v patře), 1 kabinou pod tribunou pro muže a 1 kabinou pod tribunou 1. - 3. třída. Další 

zázemí je umístěno v montovaných stavbách mimo hlavní objekt stadionu (2 kabiny mladší a starší žáci 
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a 2 kabiny 4. a 5.třída). Povrh stadionu je betonová podlaha s přímým chlazením čpavkem. Ledová 

plocha je udržována pomocí elektrické rolby Olympia Ice Bear electric, r.v.2017  

Druhé největší sportoviště ve městě představuje fotbalový stadion. Stadion má na základě výpůjčky 

ve správě FK Uherský Ostroh z.s., který též zajišťuje jeho údržbu a provoz. Město finančně na provoz a 

údržbu přispívá a hradí náklady na energie. V rámci stadionu jsou k dispozici 2 hřiště. 1 soutěžní hřiště 

o rozměrech: 105x65 m se zavlažováním, 1 tréninkové hřiště o rozměrech: 105x65 m bez zavlažování. 

Na obou hřištích je k dispozici tráva u soutěžního hřiště i tribuna s kapacitou míst míst k sezení 250 

(hlavní tribuna 150 + 2x vedlejší tribuna 50+50). Soutěžní hřiště má zázemí v podobě 6 šaten, místnosti 

pro rozhodčí, místnosti pro hlasatele, ošetřovny, 2 místností pro správce (prádelna +sušárna), sprch 

v šatnách, WC pro muže a ženy, garáže pro sekačku a 2 sklepních místností. 

Další z větších sportoviště ve městě je sportovní hala. Původně sportovní hala Sokolu byla ve 80 letech 

minulého století přestavěna. Byl zachován původní sál Sokolovny a byla přistavěna nová sportovní hala 

se zázemím a budova ubytovny s bytem správce. Budova ubytovny je dnes využívána jako sídlo ZUŠ. 

Areál byl původně v majetku TJ Lokomotiva Uh. Ostroh a v r. 2016 byl převeden do majetku města 

které zajišťuje jeho údržbu a správu. Malý sál (Sokolovna) slouží zejména pro aerobic, gymnastiku, 

taneční obor ZUŠ a jiné pohybové aktivity. Vzhledem k akustickým úpravám a mobilnímu zakrytí 

parketové podlahy lze sál provozně upravit i ke kulturním účelům. Sportovní hala je využívána pro 

organizovanou výkonnostní a rekreační sportovní činnost především oddíly TJ Lokomotiva Uherský 

Ostroh z.s a nahodilými nájemci z řad veřejnosti. Využití především kolektivními míčovými sporty jako 

malá kopaná, volejbal a dále badminton, tenis a různé druhy aerobního cvičení. Sportovní hala 

disponuje velkým sálem (36 x18 m, výška: 7,5 m) se sportovním parketovým povrchem a malým sálem 

(9 x 18 m, výška: (oblý strop) min. 4 m) se sportovním parketovým povrchem. Zázemí haly tvoří 4 šatny 

se 2 společným sprchami (2 šatny + 1 sprcha). K dispozici jsou hřiště na volejbal, tenis a badminton 

včetně potřebného vybavení. 

Venkovní (dvorní) část sportovní haly slouží také jako zázemí pro přístaviště, které je vybudováno v 

těsné blízkosti na břehu řeky Moravy. Návštěvníci přístaviště tak v tomto období využívají sociální 

zařízení sportovní haly. 

Třetím velkým sportovištěm ve městě je tělocvična v základní škole – využívaná pro výuku tělesné 

výchovy a potřeby kroužků školního klubu. Volné hodiny jsou v omezeném režimu využívány sportovní 

veřejností. Tělocvična má rozměry 15 x 24 m, výšku 8 m a jako povrch litou podlahu. K dispozici je 

zázemí šaten se sociálním zázemím v podobě 6 sprch a 1x WC pro dívky a 1x WC chlapce. K dispozici je 

standardní vybavení v podobě žíněnek, laviček, švédské bedny, odrazového můstku, hrazdy, tyče a lan 

pro šplh, žebřin, mantinelů a branek na florbal, kůlů a sítě na volejbal. Ke škole patří rovněž venkovní 

sportoviště, které je využívané zejména pro výuku tělesné výchovy a potřeb kroužků školního klubu 

zejména pro míčové hry a atletiku. Hřiště má rozměry 38 x 18 m a umělý povrch, součástí je běžecký 

ovál dlouhý 150 m (3dráhy), skok do dálky a házenkářské branky. 

Kromě uvedených větších sportovišť se ve městě nachází několik menších venkovních sportovišť. Patří 

sem volejbalové kurty (ul. Na Zámecké) nacházející se v areálu fotbalového stadionu. Kurty obsahují 

jeden volejbalový kurt s antukovým povrchem a jeden kurt pro beach volejbal. Zázemí tvoří mobilní 

buňka, studna a přípojka elektrické energie. Kurty jsou oplocené a jsou využívány pro pro 

organizovanou výkonnostní a rekreační sportovní činnost především oddílem volejbalu TJ Lokomotiva 

Uherský Ostroh z.s, který má areál od r. 2013 ve výpůjčce a zajišťuje jeho údržbu a provoz. Další 

z venkovních sportovišť jsou pak tenisové kurty (ul. Na Zámecké) lokalizované rovněž v blízkosti 

fotbalového stadionu. Jedná se o samostatný areál, který je od r. 2019 v majetku města a od r. 2020 
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užíván původním majitelem tenisovým oddílem TJ Lokomotiva Uherský Ostroh, z.s., který zajišťuje 

údržbu a provoz kurtů. Stejně jako v případě ostatních sportovišť město hradí náklady na energie a 

údržbu povrchu. K dispozici jsou zde 2 tenisové kurty a jeden cvičný kurt s antukovým povrchem a 

objekt šaten se sociálním zázemím a klubovnou. Mimo oplocený areál se nachází veřejně přístupná 

cvičná tenisová stěna. 

Sportovní vyžití nabízí rovněž Dům dětí a mládeže. Přestože většina kroužků organizovaných DDM 

využívá jiná zde zmíněná sportoviště, několik kroužků probíhá i přímo v prostorách DDM a objekt DDM 

tak rozšiřuje nabídku sportovišť zejména pro děti. 

Kromě výše uvedených hlavních sportovišť se ve městě nachází ještě několik menších sportovišť, 

sloužících převážně veřejnosti. Jedná se o menší volně přístupný oplocený antukový tenisový kurt (ul. 

Drahová), který slouží pro rekreační sport. Kurt je ve správě města, jeho údržbu a provoz zajišťuje 

sportovní veřejnost, která kurt využívá. Zázemí kurtu tvoří mobilní buňka, studna a přípojka elektrické 

energie. Dalším z menších sportovišť je volně přístupné volnočasové hřiště pro rekreační sport (ul. Na 

Zámecké) využívané především pro míčové sporty, hřiště je oplocené s vybavením basketbalovými koši 

a brankami, má rozměry 24x14 m a umělý povrch. Posledními z menších veřejných sportovišť jsou 

volně přístupný skatepark o ploše 20 x 20 m s asfaltovým povrchem a 6ti překážkami, umístěný 

v areálu fotbalového stadionu a veřejné travnaté hřiště v Kvačicích v Luční ulici, využívané především 

pro malý fotbal. 

Nabídku sportovních aktivit doplňují dvě soukromá sportoviště. Prvním je Areál střelnice (ul. Veselská) 

v majetku sportovně střeleckého klubu Uherský Ostroh ČSS, z.s. Jedná se o veřejnou střelnici, která 

slouží ke sportovním a výcvikovým účelům. Je určena ke střelbě z kulových zbraní, malorážek a 

brokovnic z pevné, nebo pohyblivé palebné čáry na terče s pevnou, nebo pohyblivou terčovou linií ve 

vzdálenosti do 50 m na střelnici 50 a z krátkých kulových zbraní z pevné palebné čáry na vzdálenosti 

do 25 m na střelnici 25. Má pro puškové a pistolové disciplíny 25 stavů vybavených terčovým zařízením 

a stativy pro dalekohledy. Dále jsou k dispozici 3 stavy na 100 m střelnici. V areálu střelnice je k dispozici 

budova s velkým sálem pro 100–120 osob, chata pro 30 až 40 osob (vybavení: stoly, židle), bufet s 

kuchyňkou (vybavení: el. spotřebiče, nádobí), táborákové posezení a volejbalové asfaltové hřiště. 

Druhým je sportovně relaxační centrum s posilovnou Relax 21. Centrum disponuje silovou a kardio 

posilovnou a aerobním sálem pro 15 cvičících osob. Součástí centra je také penzion s 5 pokoji se 

sociálním zázemím, konferenční místnost a wellness zóna. 

 

Přestože se nejedná o sportovní aktivitu v pravém slova smyslu, s ohledem na skutečnost, že pomáhají 

rozvíjet pohybové aktivity, jsou mezi sportoviště řazena i dětská hřiště. Ve městě Uherský Ostroh je 

v současné době 7 klasických dětských hřišť rozmístěných v různých částech města a jedno „zábavné 

hřiště“ Stezkami trosečníka. Vybavenost jednotlivých hřišť popisuje následující tabulka, jejich 

rozmístění v rámci města pak ukazuje následující obrázek. 
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Tabulka 7 - Přehled veřejně přístupných dětských hřišť 

Lokalita Vybavení 

 

Sídliště 1 - 2x kládová houpačka, 1 
soustava (2 houpačky), 1x soustava 
(skluzavka, provazové stěna, žebřík), 
1x lanová hrazda balanční, 1x 
houpačka pružinová, 1x oválná stezka 
– housenka maxi 

 

Sídliště 2 - 1x lanová pyramida, 1x 
strom s ptačími hnízdy 

 

Svobodova – 1x věž se skluzavkou 
(skluzavka, žebřík, domeček, 
pohyblivý můstek, lano šplh), 2x 
řetízková houpačka 
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Lokalita Vybavení 

 

Zemědělská – 1x sestava (2 
houpačka, skluzavka, lezecká stěna), 
2x houpačka pružina (motorka, pes) 

 

Nábřežní - Mašovy - 1x pískoviště, s 
dřevěným hrazením, oplocením a 
krycí plachtou, 1x dvouhoupačka, 1x 
midi sestava (skluzavka, šikmá stěna), 
1x kolotoč, 1 x „pavoučí“ průlezka, 1x 
streetball 

 

Stezkami trosečníka – Zážitková 
stezka s dřevěnými prvky v podobě 
prolézaček 
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Lokalita Vybavení 

 

Hliníky – 1x soustava 2 houpaček a 
skluzavka,2x houpačka pružina (auto, 
pejsek), 1x houpačka – hnízdo, 1x 
kolotoč uzavřený 

Drahová 
1x dvojitá houpačka, 1x pískoviště s 

plachtou, 1x procházka, 1x vodní herní 

prvek 

Obrázek 3 – Rozmístění dětských hřišť ve městě 

 

 

Důležitou informací je kromě základního přehledu sportovišť informace o jejich stavu a přístupnosti. 

Stav většiny sportovišť ve městě odpovídá jejich stáří. Většina sportovišť je v dobrém stavu a bez 

větších problémů slouží svému účelu. Výjimku tvoří dětské hřiště (pískoviště) na sídlišti a basketbalové 
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(streetbalové) hřiště vedle dětského hřiště v ulici Nábřežní. Obě hřiště jsou ve špatném stavu což 

výrazně omezuje jejich využití. 

Veřejně přístupná jsou ve městě pouze dětská hřiště, skate park, veřejné hřiště u tenisových kurtů a 

veřejné tenisové kurty. Jak je patrné z níže uvedeného obrázku, převážná část veřejně přístupných hřišť 

je určena pro děti. Navíc díky jejich vybavenosti pouze pro děti předškolního věku. 

Pro starší děti je k dispozici zmíněný skatepark, případně některé z výše uvedených hřišť, která však 

většinou nejsou volně přístupná. 

Ve městě v tuto chvíli není žádné tzv. workoutové hřiště nebo jakékoliv hřiště podobného charakteru. 

Stejně tak ve městě nejsou žádná alternativní hřiště jako jsou např. uliční hřiště apod. Stejně tak ve 

městě není žádné hřiště specificky zaměřené např. na seniory nebo jinou specifickou skupinu obyvatel. 

Obrázek 4 – Rozmístění veřejně přístupných hřišť ve městě 
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2.3.2 Ostatní volnočasová infrastruktura 

Mezi volnočasové aktivity patří kromě sportu i kulturní a společenské vyžití. Pro tyto účely slouží ve 

městě zejména zámek Uherský Ostroh. V jeho areálu se nachází letní kino a zámecká galerie, kde se 

konají různá divadelní představení a koncerty. V zimním období probíhají zejména vánoční koncerty 

v prostorách základní umělecké školy.  

Dalším ze zařízení, která nabízí volnočasové vyžití zejména pro děti je Dům dětí a mládeže Pastelka a 

Základní umělecká škola. Jak již bylo zmíněno, k organizaci kulturních a společenských akcí slouží 

rovněž sportovní hala, která disponuje vhodným sálem. 

Ve městě v současné době není samostatný kulturní dům, který by sloužil pro pořádání kulturních či 

společenských akcí. 
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2.4 Nabídka sportovních a kulturních aktivit v obci 

2.4.1 Organizace působící ve městě 

Sportovní organizace 

Organizované sportovní a tělovýchovné výkonnostní i rekreační aktivity zajištují především spolky, 

jejichž předmětem činnosti je sport a tělovýchova. Některé sportovní aktivity pro děti zajišťuje Dům 

dětí a mládeže Uh. Ostroh, příspěvková organizace a Školní klub při Základní škole Uherský Ostroh. 

Přehled sportovních organizací působících ve městě obsahuje následující tabulka. 

Tabulka 8 - Organizace zabývající se sportovními aktivitami ve městě 

IČ Název subjektu Druh sportu 
Počet členů 

Do 15 
let 

15-18 
let 

Celkem 

27037487 
HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. 
Školní 867, 687 24 Uh. Ostroh 

lední hokej 249 28 277 

28558022 
FK Uherský Ostroh, z.s., Na 
Zámecké 725, 69724 Uh. 
Ostroh 

fotbal 50 20 117 

15527891 
KČT, odbor Uherský Ostroh, 
Školní 925, 68724 Uh. Ostroh 

turistika 28 1 88 

71193090 
Asociace TOM ČR, TOM 785 
Trampi, Školní 925, 68724 Uh. 
Ostroh 

turistika    

60369639 
ČSS, z.s.-sportovně střelecký 
klub Uherský Ostroh, Veselská 
1, 68724 Uh. Ostroh 

sportovní střelba 38 6 78 

46256211 
TJ Lokomotiva Uh. Ostroh z.s. 
Šance 166, 68724 Uh. Ostroh 

badminton,  
tenis,  
volejbal ženy,  
běh,  
aerobní cvičení 

  

19 
20 
14 
3 

40 

75080621 
Dům dětí a mládeže Uherský 
Ostroh, p.o. Nám. Sv. Ondřeje 
47, 68724 Uh. Ostroh 

Sportovní kroužky: děti na startu (sportovní 
přípravka), aerobic školička, aerobice I.-IV., 
gymnastická průprava, školička bruslení, jóga děti, 
kung-fu, parkour, tenis, trampolínky, stolní tenis, 
pilates 

70938172 

Základní škola (školní klub), 
Uherský Ostroh, okres Uherské 
Hradiště, p.o., Školní 400, 687 
24 Uherský Ostroh 

Školní klub: kopaná, lední hokej, sportovní 
gymnastika, střelecký kroužek, atletika, sportovní 
hry, volejbal, florbal 

 

Největší sportovní organizací, co se členů týče je Hokej Uherský Ostroh, z.s. Sportovní klub 

SK Viktoria Uherský Ostroh vznikl na přelomu let 1929/30 se stal prvním oficiálním hokejovým klubem 

v této oblasti Moravy. Současný hokejový klub HOKEJ Uherský Ostroh, o.s., vznikl v roce 2006 a je 

nástupnickou organizací po SK Viktoria, TJ Tatran a TJ Lokomotiva Uherský Ostroh. Členská základna 

klubu nyní čítá téměř 300 aktivních členů, zapojených do sportovního dění. Z tohoto počtu je téměř 

polovina zařazena v mládežnických kategoriích. 
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Mládežnická mužstva HOKEJ Uherský Ostroh vyhrála v posledních letech řadu významných domácích i 

mezinárodních turnajů a v krajských soutěžích se dlouhodobě pohybují na čelních příčkách. Největšího 

úspěchů z mládežnických týmů dosáhlo mužstvo dorostu, které ve spolupráci s SHK Hodonín dvakrát 

za sebou (sezóna 2012/13 a 2013/14) vyhrálo soutěž Krajské ligy dorostu. Stejně úspěšný je i A tým 

mužů, jemuž se během pěti let (sezóna 2011/12 a 2014/15) podařilo dvakrát zvítězit v Krajské lize mužů 

Zlínského kraje s právem účasti v kvalifikaci o 2. Ligu. 

Kromě standardních tréninků členských mužstev organizuje klub veřejné bruslení, které láká veřejnost 

k pohybovým aktivitám na bruslích, amatérské hokejové soutěže a soupeření nabízí stadion k využití 

neregistrovaným amatérským hokejistům. 

Hlavní prioritou klubu je zapojení do sportovního dění co nejširšího počtu dětí a mládeže z celého 

regionu Slovácka a dobudování kvalitního klubového zázemí, jeho vybavení a dlouhodobé udržování 

zimního stadionu. 

Druhým z aktivních sportovních klubů ve městě je fotbalový klub FK Uherský Ostroh, z.s. Stejně jako 

v případě hokejového klubu i fotbalový klub ve městě působí již od počátku minulého stolení. Klub má 

aktuálně téměř 120 členů z čehož více než polovinu tvoří děti a žáci. 

Nabídku sportovních aktivit ve městě doplňuje TJ Lokomotiva Uherský Ostroh s téměř 100 

členy. TJ lokomotiva Uherský Ostroh, z.s. sdružuje členskou základnu několika sportovních oddílů, 

které provozují svojí činnost sezonně i celoročně na venkovních sportovištích, zimním stadionu a ve 

sportovní hale. Jedná se o následující oddíly: 

• Tenis - antukové kurty Zámecká / letní období, sportovní hala / celoročně 

• Volejbal - sportovní hala / celoročně, antukové hřiště a beachové hřiště na fotbalovém 

stadionu / letní období 

• Badminton - sportovní hala / celoročně 

• Krasobruslení - zimní stadion / zimní období 

• Rychlobruslení na krátké dráze - short track - zimní stadion / zimní období 

• Hokejbal - zimní stadion / letní období 

• Inline hokej - zimní stadion / letní období 

• Inline bruslení - sportovní hala / zimní období 

• ASPV – aerobik a cvičení starších žen - sportovní hala / celoročně 

• RUN – běžci - exteriér, příroda, cyklostezky / celoročně 

Kromě uvedených klubů ve městě dále působí sportovní aktivity organizuje Dům dětí a mládeže 

Uherský Ostroh, p.o. a Základní škola (školní klub), Uherský Ostroh. Obě organizace nabíjejí sportovní 

aktivity zejména pro děti a mládež v podobě kroužků a školních klubů. Mezi nabízené sporty patří 

sportovní přípravka, aerobic, gymnastická průprava, škola bruslení, jóga pro děti, kung-fu, parkour, 

tenis, trampolínky, stolní tenis, pilates, kopaná, lední hokej, sportovní gymnastika, střelecký kroužek, 

atletika, sportovní hry, volejbal a florbal. 

Nabídku sportovního vyžití ve městě dále doplňuje několik dalších organizací, jako je střelecký 

klub SSK Uh. Ostroh, který má ve svých řadách mladé střelce soutěžící ve střelbě ze vzduchových zbraní 

a dospělé závodníky soutěžící ve střelbě z historických (perkusních) zbraní, pulling club, mažoretky. 

Kulturní a spolkové organizace 

Kromě sportovních organizací působí ve městě několik organizací, které nabízejí akce zaměřené na 

další volnočasové aktivity jako jsou zájmové kroužky, vzdělávací aktivity a kulturní a spolkové aktivity. 
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Mezi nejaktivnější organizace patří Základní umělecká škola. ZUŠ nabízí základní umělecké vzdělání 

v oborech hudební, výtvarný a taneční. Cílem je vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače a 

návštěvníky kulturních akcí, tedy vychovávat studenty lásce k hudbě a umění, zušlechťovat a formovat 

osobnost žáka, vybavovat žáky dovednostmi pro uplatnění v různých souborových seskupeních 

různých žánrů, ale také připravovat zájemce o studium na středních uměleckých školách, nebo 

pedagogických fakultách. 

Sídlo školy je v Uherské Ostrohu, poskytuje však své aktivity v sousedních obcích Hluk a Ostrožská 

Lhota. ZUŠ disponuje celou řadou kvalitních učebních pomůcek a základním inventářem hudebních 

nástrojů, které si mohou žáci za úplatu na dobu určitou pronajmout. Učební pomůcky a hudební 

nástroje jsou postupně obměňovány a doplňovány podle požadavků jednotlivých učitelů. Každý nástroj 

má svůj rozsáhlý notový archiv, který je též průběžně doplňován a rozšiřován. 

Kolektiv pedagogického sboru tvoří absolventi konzervatoří, vysokých uměleckých škol a 

pedagogických fakult. Někteří vyučující souběžně působí jako aktivní umělci (například jako sólisté 

nebo hráči v různých hudebních seskupeních nejrůznějších žánrů). 

Druhým ze subjektů, které vytváření ve městě prostor pro volnočasové vyžití obyvatel je Dům dětí a 

mládeže Pastelka. DDM nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti a mládež, zejména 

v podobě zájmových kroužků, doplněných v letních měsících o tábory. 

Celkovou nabídku volnočasových aktivit ve městě doplňují různé zájmové spolky a organizace 

nabízející volnočasové aktivity pro obyvatele města. Jedná se zejména o  

• Občanské sdružení ZELENÁ HRÁZ na ochranu přírodních a historických hodnot Uherského 

Ostrohu  

• Klub Českých Turistů 

• Výtvarný klub 

• Haštera, 7. s. 

• Městský klub kultury 

• Moravský rybářský svaz 

• Holubáři - Chovatelé poštovních holubů 

• Český svaz včelařů - Český svaz včelařů, o.s. 

• Český zahrádkářský svaz 

• Dům zahrádkářů 

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých - Nedoslýchaví Slovácka  

• Svaz postižených civilizačními chorobami - Základní organizace Svazu postižených civilizačními 

chorobami, o.s. 

• Myslivecký spolek Ostrožsko 

• Folklorní soubor Ostrožan II 

• TJ Start - jezdectví a chov koní 

• Moravskoslezký kynologický svaz 

 

2.4.2 Akce pořádané ve městě 

Ve městě se během roku koná několik desítek kulturních, sportovních či společenských akcí. Téměř 

všechny kulturní akce se konají v prostoru zámku Uherský Ostroh nebo sportovní hale. Vzhledem 

k nedostatečné kapacitě vnitřních prostor se většina akcí koná v letním období. K významnějším 

tradičním akcím patří Tradiční dětské rybářské závody, sportovní akce Uherský Ostroh žije sportem, 
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Zámecké kulturní léto, letní Summer party, Kultura slaví, Ostrožské hody s právem a každoroční 

rozsvícení vánočního stromku. 
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2.5 Poptávka po volnočasovém a sportovním vyžití 

Obecné trendy ve sportování 

Z dostupných průzkumů vyplývá1, že v české populaci se sportu, fitness či rekreační fyzické aktivitě 

pravidelně (alespoň jednou týdně, nejméně 10 minut v kuse) věnuje více než třetina populace. Jak 

ukazuje následující graf, nejvíce sportovně aktivní jsou mladí lidé ve věku 15–24 let, kde se pravidelně 

věnuje sportu 63 % osob. Před dosažením 45 let se sportu věnuje necelá polovina populace a zapojení 

do sportovních aktivit s přibývajícím věkem dále klesá. Nejméně aktivní jsou starší lidé ve věku nad 65 

let – ve věkové kategorii 65–74 let se sportu věnuje 17 % a v kategorii starších 75 let již jen 6 % 

populace. V porovnání s údaji z roku 2014 se mírně snížil podíl mladších sportujících do 34 let. Naopak 

se zvýšil podíl sportujících ve středním věku a ve starších věkových kategoriích. Podíl nejstarších 

sportujících (nad 75 let) zůstal prakticky neměnný. 

Graf 2 . Podíl aktivně sportující populace podle věkových kategorií 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

V rámci otázek věnovaných sportu bylo v dotazníku EHIS šetřeno nejen to, zda lidé sportují, ale také 

jakou dobu se sportu v běžném týdnu věnují. Okolo 55 % populace aktivně se věnující sportu strávilo 

sportováním 2 hodiny a méně. Tomu odpovídá také medián celkového času stráveného sportem 

dosahující hodnoty 2 hodiny. Průměrný čas strávený sportováním byl sice delší než 3 hodiny – délku 

průměrného času stráveného sportem však zvyšují osoby, které se sportu věnují mnoho hodin týdně. 

Jak je možné vidět v následujícím grafu, u mladých lidí ve věku 15–24 let mírně převládají ti, kteří se 

sportu věnují 2 a více hodin (33 %). Ti, kteří se věnují sportu v ostatních věkových kategoriích, tráví 

 
1 Evropské výběrové šetření o zdraví. 2019 
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sportem nejčastěji méně než 2 hodiny týdně. V těchto výpočtech nejsou zahrnuti respondenti, kteří 

neuvedli dobu strávenou sportem. 

Graf 3 . Počet hodin strávených sportem v běžném týdnu v roce 2019 podle věku 

 

Zdroj: ČSÚ 

Nejčastěji se lidé věnují jízdě na kole, na druhém místě skončilo plavání, na třetím běh. Na dalších 

místech se pak dle průzkumu České spořitelny z roku 2019 umístil stolní tenis, bruslení, badminton, 

posilování, fotbal, volejbal a tanec a lyžování. 

 

Průzkum mezi obyvateli města Uherský Ostroh 

Stejná zjištění potvrdil i průzkum mezi obyvateli města Uherský Ostroh, který proběhl v rámci 

zpracování strategie online formou v období června a počátku července 2022. Dotazník vyplnilo celkem 

183 obyvatel. Z celkového počtu respondentů se rekreačně sportu věnuje 74 %. Závodně 6 %, zbývající 

část se sportu nevěnuje. 

Ze všech sportů se nejvíce obyvatel věnuje cyklistice (44 %) a běhu (35 %). Mezi oblíbené sporty patří 

shodně rovně plavání a fitness (26 %), z dalších sportů, kterým se obyvatelé Uherského Ostrohu věnují 

lze zmínit ještě fotbal, hokej, tenis, volejbal, aerobic, bojové sporty, terénní cyklistiku, floorbal, 

turistiku, jogu a pilates, či bruslení v zimní i letní formě. 

Z celkového počtu respondentů sportuje 12 % každý den, 42 % několikrát týdně a 12 % alespoň jednou 

týdně.  

Na otázku Jak jste spokojen/a s volnočasovým a sportovním vyžitím v Uherském Ostrohu? Odpovědělo 

46 % respondentů pozitivně, 54 % považuje naopak nabídku za nedostatečnou. Mezi zmíněnými 

nedostatky přitom respondenti uvádějí zejména zastaralost sportovní haly, nedostatečnou nabídku 

aktivity pro děti starší 10 let jako jsou skateparky, workoutová hřiště apod. a nízkou vybavenost 
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dětských hřišť pro malé děti. Mezi nedostatky byla rovněž zmíněna absence koupaliště, a to ani 

upravené pláže na štěrkovém jezeře, nedostatečné využívání zimního stadionu v letních měsících či 

neexistence volně přístupného multifunkčního hřiště s atletickou dráhou a hřištěm, kde by bylo možné 

hrát fotbal či volejbal nebo specializovaná tělocvična pro sportovní gymnastiku. 

40 % respondentů považuje nabídku města ve srovnání s jinými městy za průměrnou, 18 % za vysokou, 

42 % pak považuje nabídku shodně za nízkou až velmi nízkou. Vývoj v posledních letech přitom většina 

respondentů hodnotí beze změny (55 %), pouze 26 % se domnívá, že se situace v posledních letech 

zlepšila, naopak 19 % se domnívá, že se situace zhoršila. Důvodem pro negativní komentář je dle 

respondentů zejména skutečnost, že se ve městě v posledních letech nevybudovalo žádné nové hřiště 

a většina financování putuje do rekonstrukce zázemí pro fotbal a hokej, nebo že došlo k zhoršení kvality 

služeb DDM Pastelka. 

Při hodnocení výhledu do budoucna jsou respondenti optimističtější. 42 % očekává, že se situace 

v následujících letech zlepší, 38 % se domnívá, že situace zůstane i nadále beze změn. Z těch, kteří 

neočekávají pozitivní vývoj uvedlo jako důvod rostoucí ceny energií a krizi, která znemožní financování 

rozvojových projektů. 

Pokud by respondenti měli hodnotit město a jeho zázemí pro sportovní aktivity a volnočasové vyžití ve 

městě, mezi silné stránky by uvedli: 

- Existenci zimního stadionu a sportovní haly 

- Poměrně širokou nabídku kroužků pro děti v DDM a aktivit pro dospělé díky existenci 

sportovního klubu Relax 21 

- Existenci cyklostezek procházejících Uherským Ostrohem 

- Kvalitní okolní přírodní podmínky pro sportování a realizaci projektů pro volnočasové sportovní 

vyžití 

- Existenci zámku a Baťova kanálu jako příležitosti pro rozvoj 

- Historická tradice hokeje a fotbalu 

- Širokou nabídku sportovišť 

 

V případě že by měli respondenti hodnotit slabé stránky, mezi nejčastější by uvedli: 

- Nedostatek kvalitních a moderních venkovních volně přístupných sportovišť a workoutových 

hřišť a obecně ploch pro rekreační sport 

- Nedostatek hřišť pro volnočasové vyžití starších dětí 

- Chybějící kvalitní a dobře vybavené dětské hřiště a sportoviště pro celou rodinu se zázemím 

v podobě kavárny či posezení 

- Špatný technický stav vnitřních sportovišť vyžadující rekonstrukci 

- Nedostatečná údržba a modernizace vybraných hřišť (skatepark, vybraná dětská hřiště) tak 

aby odpovídala moderním trendům 

- Absence koupaliště nebo alespoň upravené pláže 

- Absence cyklostezek napojujících Ostroh na okolní obce (Blatnice, Písek) 

- Výdaje na podporu sportovních klubů nereflektují výsledky ani počet aktivních členů 

- Malá dostupnost informací o možnosti využívat jednotlivá sportoviště ve městě 
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- Malá osvěta a propagace volnočasového a sportovního vyžití, nahodilost akcí a podpora 

komunitních akcí jako jsou soutěže týmů 

- Málo akcí pro rodiny s dětmi 

- Málo tradičních „každoročních akcí“ jak pro sport, tak obecně pro volnočasové vyžití 

 

Pokud by respondenti měli hodnotit dostupnost veřejných sportovišť pro dospělé v jednotlivých 

částech města, nejlépe by dopadlo centrum města, naopak dostupnost sportovišť v Kvačicích a 

Ostrožském předměstí hodnotí obyvatelé jako nedostatečnou (více než 50 % respondentů). V případě 

dětských hřišť je situace o něco lepší. I zde je nejlépe hodnoceno centrum města (60 % hodnotí 

dostupnost známkou 1-3), v případě Kvačic považuje dostupnost za špatnou 30 % respondentů, 

v případě Ostrožského předměstí pak 28 %. Shodně hodnotí respondenti dostupnost neveřejných 

sportovišť, a to jak pro děti, tak dospělé. 

Shodně hodnotí respondenti jednotlivé části města i z hlediska dostupnosti ostatních volnočasových 

aktivit pro dospělé jako jsou koncerty, výstavy, kulturní akce. Stejné hodnocení se týká i dostupnosti 

volnočasových aktivit pro děti jako jsou kroužky, zábavné akce apod. I zde je pozitivně hodnocena 

dostupnost v centru města, negativně naopak dostupnost v Kvačicích a Ostrožském Předměstí.  

Pokud by respondenti měli hodnotit dostupnost sportovních akcí pro diváky ve městě, 40 % by použila 

kladné hodnocení, 40 % by akce hodnotilo jako průměrné, zbývajících 20 % jako dostatečné nebo 

nedostatečné. V případě pestrosti a kvality nabídky by pozitivní hodnocení použilo 20 %, jako 

průměrnou hodnotí pestrost nabídky 32 %, naopak jako dostatečnou či nedostatečnou 40 %. 

Nabídku sportovního vyžití pro obyvatele, a to jak organizovanou v rámci sportovních oddílů, tak 

neorganizovanou na veřejném sportovišti nebo v přírodě hodnotí jak z hlediska kvality a pestrosti 

nabídky, tak z hlediska dostupnosti nabídky shodně cca 20 % jako dobrou, 30 % jako průměrnou a 30 % 

dostatečnou či nedostatečnou. Hodnocení je přitom stejné jak v případě nabídky pro děti, tak v případě 

nabídky pro dospělé. 

Nabídku ostatních volnočasových aktivit jako jsou filmová představení či letní kino, koncerty populární 

hudby, festivaly či akce pro širokou veřejnost, případně divadlo, koncerty vážné hudby a společenské 

akce jako jsou plesy apod. hodnotí shodně respondenti z hlediska dostupnosti převážně jako kvalitní 

až průměrnou, z hlediska pestrosti a kvality nabídky jako průměrnou až nedostatečnou. 

Jako průměrnou až nedostatečnou hodnotí respondenti rovněž nabídku dalších doplňkových aktivit 

jako jsou například trhy, a to jak z hlediska dostupnosti, tak z hlediska pestrosti a kvality nabídky. 

Nejčastěji se respondenti věnují sportování na veřejném sportovišti nebo jen tak v přírodě, což 

odpovídá výše uvedenému spektru sportovních aktivit, kterým se respondenti nejčastěji věnují. 

Naopak nejméně často navštěvují kino, výstavy a trhy a koncerty populární a vážné hudby. Tato 

skutečnost patrně souvisí s výše uvedeným negativním hodnocením těchto typů volnočasových aktivit 

ve městě, které jsou následně pro obyvatele neatraktivní. 

Na závěr průzkumu byli respondenti dotázáni, zda jim ve městě chybí nějaká konkrétní nabídka 

sportovního vyžití. 70 % z respondentů odpovědělo Ano a jako nejčastější příklady chybějící nabídky 

uvedli následující (řazeno dle četnosti dané odpovědi): 
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- Kvalitní hřiště pro děti obecně, moderní dětské hřiště jako je pumptrack, lanové hřiště, kde by 

se děti mohli „vyřádit“ 

- Nabídka venkovních volně přístupných hřišť (např. frisbee, minigolf) a workoutových hřišť, 

případně veřejný prostor pro posilování a fitness, včetně hřišť pro aktivní seniory 

- Sportovně relaxační hřiště pro všechny věkové kategorie se zázemím v podobě kavárny a WC 

- Koupaliště, případně bazén či vodní svět, nebo alespoň zázemí pro koupání u jezer 

- Nabídka sportovního vyžití v okrajových částech města 

- Větší nabídka sportovních oddílů pro děti, vybrané oddíly jsou kapacitně nedostatečné 

(floorbal). U některých oddílů (badminton) je nabídka pro dospělé a chybí pro děti 

- Pestřejší nabídka sportovních akcí v letních měsících (joga v parku, aktivity pro děti o 

prázdninách apod.) 

- Nová multifunkční hala, případně specializovaná tělocvična pro gymnastiku 

 

Na stejnou otázku v případě ostatních volnočasových aktivit, tedy zda jim ve městě chybí nějaká 

konkrétní nabídka ostatních volnočasových aktivit odpovědělo kladně 64 % respondentů. Jako 

nejčastější příklady chybějící nabídky pak uvedli následující: 

- Více pravidelných a pestřejších kulturních akcí, které by se mohly stát tradicí 

- Centrum / lokalita pro rodiny s dětmi a setkávání obyvatel se zázemím v podobě kavárny a 

vybavením pro vyžití dětí, případně ohništěm pro pořádání spolkových akcí 

- Kvalitní prostory pro pořádání kulturních akcí jako jsou koncerty či plesy 

- Pestřejší nabídka pro posezení a trávení volného času s přáteli (kavárny, posezení), oživení 

náměstí 

 

Mezi obecnými doporučení pro zlepšení situace ve městě pak respondenti zmínili: 

- Větší vybavenost pro cyklisty obecně – kolostavy u nejnavštěvovanějších míst pro možnost 

pohybu po městě i pro návštěvníky 

- Rozšířit nabídku pro návštěvníky, kteří městem projíždějí (cyklotrasy, výlety na lodích) a tím 

využít jejich potenciálu i pro rozvoj nabídky pro místní 

- Vybudování naučné stezky s aktivními prvky pro děti jak pro místní, tak pro návštěvníky 

- Lepší a aktivnější komunikace s občany, využití práce dobrovolníků či spolupráce s místními 

sdruženími. 
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2.6 SWOT analýza sportovních a volnočasových aktivit ve městě 

SWOT analýza je členěna na dvě části a to tzv. vnitřní analýzu neboli analýzu silných a slabých stránek. 

Tato analýza popisuje hlavní zjištění z provedené analýzy stávajícího stavu a představuje výchozí bod 

pro stanovení priorit a opatření pro další rozvoj. 

Návaznou částí je tzv. analýza vnější neboli analýza příležitostí a ohrožení. Tato analýza popisuje vnější 

faktory, které nemůže město přímo ovlivnit, ale mělo by je při stanovení rozvojových cílů zohlednit. 

Může se jednat například o legislativní podmínky, změny v systému financování ze státního rozpočtu 

apod. 

Vnitřní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

▪ Velmi dobrá lokalizace města na řece 

Moravě a Baťově kanálu 

▪ Terénní podmínky – rovinatý terén vhodný 

pro běh a cyklistiku 

▪ Kvalitní infrastrukturní zázemí pro sport a 

volnočasové aktivity ve městě 

▪ Existence zimního stadionu ve městě 

▪ Existence zámku jakožto unikátního prostoru 

pro kulturní a společenské aktivity ve městě 

▪ Množství sportovní oddílů a s tím spojená 

pestrost nabídky sportovních aktivit 

▪ Existence Domova dětí a mládeže a Základní 

umělecké školy jakožto zázemí pro 

volnočasové aktivity dětí a mládeže 

▪ Existence sportovního festivalu Uherský 

Ostroh žije sportem 

▪ Dlouhodobý úbytek obyvatel ve městě a 

trend stárnutí obyvatel Potřeba 

modernizace vybraných sportovišť 

▪ Koncentrace dětských hřišť pouze na 

nejmenší děti, omezená nabídka sportovišť 

pro mládež a mladé lidi, případně pro 

seniory 

▪ Nedostatečná nabídka veřejně přístupných 

sportovišť např. v podobě workoutových 

hřišť 

▪ Nevyužitý potenciál okolní přírody a krajiny 

pro vznik sportovního zázemí (workoutová 

hřiště, sportovní stezky apod.), které by 

mohlo sloužit jako pro místní obyvatele, tak 

jako atraktivita cestovního ruchu pro 

případné návštěvníky 
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Vnitřní analýza 

Příležitosti Ohrožení 

▪ Pokračující možnost čerpat na rozvoj města 

evropské strukturální a investiční fondy 

(ESIF), případně jiné externí zdroje 

financování, které mohou pomoci městu 

realizovat klíčové investice, které město bez 

podpory nebude schopno financovat 

▪ Zákon o podpoře sportu a s tím spojené 

předpokládané navýšení zdrojů financování 

rozvoje sportu 

▪ Aktivní stárnutí obyvatelstva, růst naděje na 

dožití, aktivita seniorů do vyššího věku 

▪ Změny v mobilitě obyvatelstva (dojížďka za 

prací) v důsledku postupné výstavby 

dopravní infrastruktury, popř. změn ve 

využívání ICT (odpadnutí nutnosti dojížďky), 

práce na dálku – možnost lákání obyvatel 

pro bydlení v Uherském Ostrohu a práce na 

dálku, případně občasné dojíždění 

▪ Nové technologie umožňující efektivnější 

správu jednotlivých sportovišť a jejich 

zpřístupnění veřejnosti 

▪ Pokračující trend aktivního trávení volného 

času u mladých lidí 

▪ Dopady krizové situace ve světě na veřejné 

rozpočty a s tím spojené omezené zdroje 

financování jak na úrovni města, tak na 

úrovni státního rozpočtu 

▪ Narůstající konkurence mezi městy obdobné 

velikosti a významu, růst nároků a 

„přetahování“ obyvatel 

▪ Narůstající závislost na dotacích a fondech 

EU, které budou postupně utlumovány 

▪ Klimatické extrémy – růst nákladů na 

preventivní opatření a vyvolané investice do 

veřejné infrastruktury či její obnovy 
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3 Strategická část 

3.1 Shrnutí výchozí situace 

Provedená analýza potvrdila, že město Uherský Ostroh disponuje poměrně pestrou nabídkou 

sportovního vyžití, zejména díky nabídce sportovních oddílů ve škole a činnosti vybraných sportovních 

klubů. 

Hodnocení množství sportovišť a jejich nabídky je velmi obtížné, jedná se o subjektivní záležitost, která 

zpravidla reflektuje poptávku ze strany obyvatel či aktivitu různých organizací ve městě. Přesto pro 

ilustraci uvádíme srovnání s dvěma vybranými městy stejné velikosti, u kterých se podařilo dohledat 

přehled sportovišť a kulturních zařízení ve městě. 

Tabulka 9 - Srovnání vybraných měst z hlediska počtu sportovních a kulturních zařízení 

 Uherský Ostroh Zbýšov Kostelec nad Labem 

Počet obyvatel  4178 3740 4 156 

Počet sportovišť 18 19 7 

Počet kulturních zařízení 2 6 2 

Dětská hřiště 6 11 (+6 herních míst)  4 

Zdroj: Internet 

Jak je z přehledu patrné, nabídka se v jednotlivých městech výrazně liší. Pro hodnocení kvality nabídky 

je proto nutné přihlédnout k dalším údajům jako je například demografický vývoj ve městě, případně 

k hodnocení obyvatel města.  

Pokud bychom výše uvedené srovnání brali jako ukázku dobře vybaveného města a špatně vybaveného 

města, lze obecnou dostupnost hodnotit pozitivně. Nedostatky lze spatřovat zejména v pestrosti 

nabídky, a to jak z pohledu různých druhů aktivit, tak z hlediska pestrosti nabídky pro jednotlivé 

skupiny obyvatel. 

Přestože je ve městě několik dětských hřišť, téměř všechna jsou zaměřena na malé děti a chybí tak 

volně přístupná hřiště pro starší děti. Stejně tak lze za nedostatečnou považovat nabídku volně 

přístupných sportovišť pro dospělé a některé specifické skupiny obyvatel jako jsou senioři. Poptávka 

po těchto sportovištích díky aktuálnímu trendu zdravého životního stylu stále roste, což potvrzuje i 

realizovaný průzkum mezi obyvateli. To sejné se týká i sportovišť pro seniory a starší obyvatele obecně. 

V tomto případě se navíc dá předpokládat, že bude poptávka s ohledem na stárnutí obyvatel stále růst. 

Město se potýká s dlouhodobým odlivem obyvatel. Dle dostupných údajů byl dosavadní odliv způsoben 

obecným trendem přesunu obyvatel do větších spádových center a jejich blízkého okolí. Tento trend 

se však začíná postupně měnit, díky rozvoji dopravní infrastruktury a rozvoji IT technologií stále více 

obyvatel preferuje bydlení mimo velká města což představuje příležitost pro města jako je Uherský 

Ostroh, zároveň to však zvyšuje konkurenční boj mezi těmito městy o vytvoření atraktivní nabídky 

zejména pro mladé lidi s dětmi. 

V tomto ohledu je vhodné zmínit negativní hodnocení respondentů realizovaného průzkumu právě 

v oblasti nabídky vyžití pro děti a rodiny s dětmi což potvrzuje výše zmíněnou absenci kvalitněji 

vybavených dětských hřišť a hřišť pro starší děti. 
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Přestože se vybraná sportoviště / hřiště nachází v dojezdové vzdálenosti v okolních obcích, konkurence 

mezi městy stále roste a pokud chce město zamezit dalšímu odlivu obyvatel, bylo by vhodné alespoň 

jedno podobné sportoviště vytvořit přímo ve městě. 

Město má kvalitní podmínky pro sportování venku a ve volné přírodě. V blízkosti města se nachází 

Novoveská jezera, městem rovněž prochází několik páteřních cyklotras. Kombinace uvedeného spolu 

s rovinatým terénem nabízí potenciál pro vybudování venkovních areálů a lokalit pro volnočasové a 

sportovní vyžití jako jsou stezky pro inline bruslení, pumptracky, aktivní stezky a workoutová hřiště, 

frisbee hřiště apod. Nabídka by přitom mohla být budována tak, aby přispěla k rozšíření nabídky pro 

místní obyvatele a zároveň doplnila nabídku pro návštěvníky města. Tato kombinace by pak mohla 

přispět k rentabilitě případného zázemí v podobě kavárny či WC. 

Významným faktorem pro další volnočasové aktivity ve městě je existence zámku, který nabízí 

možnosti pro organizaci různých kulturních akcí. Pozitivní je rovněž existence Domova dětí a mládeže 

a Základní umělecké školy. I zde je však pozitivně hodnocena pouze kvantita nabídky, nikoliv kvalita a 

pestrost. Ve městě navíc chybí reprezentativní prostor pro větší kulturní akce jako jsou plesy. 
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1.1. Návrh strategie 

Strategie volnočasových aktivit a sportu města Uherský Ostroh na základě provedené analýzy 

stanovuje následující priority, které jsou následně členěny do 7 opatření: 

PRIORITA A. Dobudování infrastruktury pro sportovní a volnočasové vyžití ve městě 

Opatření A.1.  Doplnění a rozšíření nabídky dětských hřišť ve městě 

Opatření A.2.  Modernizace a údržba stávajících sportovišť ve městě 

Opatření A.3.  Rozšíření nabídky veřejně přístupných hřišť ve městě 

Opatření A.4.  Využití nevyužitých prostor zámku a dalších objektů či ploch pro rozšíření 

nabídky volnočasových aktivit ve městě 

 

PRIORITA B. Podpora sportovních a zájmových organizací ve městě 

Opatření B.1.  Systém financování volnočasových aktivit ve městě 

Opatření B.2  Podpora vzniku nových volnočasových aktivit ve městě 

 

PRIORITA C. Propagace a marketing sportovních a volnočasových aktivit ve městě 

Opatření C.1  Zlepšení informovanosti obyvatel města o možnostech volnočasového vyžití 

ve městě 

 

  



Strategie volnočasových aktivit a sportu města Uherský Ostroh 

Strategická část  Stránka 32 z 40 

1.2. Definice prioritních oblastí 

3.1.1 Priorita A: Dobudování infrastruktury pro sportovní a volnočasové vyžití ve městě 

Návrh priority vychází ze skutečnosti, že ve městě chybí zázemí pro volnočasové vyžití pro vybrané 

skupiny obyvatel a bylo by vhodné se proto zaměřit na jeho dobudování. Kromě vzniku nových je však 

potřeba se též soustředit na postupnou modernizaci stávajících zařízení. 

Priorita A pro realizaci uvedeného cíle obsahuje následující opatření: 

Přehled opatření navrhovaných v rámci Priority A: 

• Opatření A.1.  Doplnění a rozšíření nabídky dětských hřišť ve městě 

• Opatření A.2.  Modernizace a údržba stávajících sportovišť ve městě 

• Opatření A.3.  Rozšíření nabídky veřejně přístupných hřišť ve městě 

• Opatření A.4.  Využití nevyužitých prostor zámku a dalších objektů města pro 

rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě 

 

Opatření A.1.  Doplnění a rozšíření nabídky dětských hřišť ve městě 

Ve městě je k dispozici celkem 8 dětských hřišť. Přestože je většina hřišť v poměrně dobrém stavu, 

z hodnocení vyplývá, že je potřeba zajistit jejich doplnění o další herní prvky a doplnění o dětská hřiště 

pro starší děti. Vybudování nových hřišť případně jejich modernizace by navíc měla probíhat tak, aby 

reflektovala poptávku v jednotlivých částech města. 

Samostatnou aktivitou je pak otázka vybudování „centrálního“ dětského hřiště v podobě lokality, kde 

by bylo možné využít dětské hřiště v podobě pumtracku, lanového parku apod. a zároveň využít zázemí 

v podobě kavárny či prostor pro posezení s WC.  

Pro vytipování vhodných lokalit by bylo vhodné využít ankety mezi obyvateli tak, aby případně 

budovaná hřiště odpovídala potřebám obyvatel.  

Kromě standardních dětských hřišť je přitom možné zvážit rovněž doplnění alternativních hřišť jako 

jsou např. tzv. hry na chodníku, v podobě různých obrazců namalovaných na bezpečných místech na 

chodníku či komunikacích v obytných zónách umožňujících různé hry jako je např. skákací panák apod. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní sportovní organizace 

Předpokládané náklady: Jednotky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 

Dotační programy Zlínského kraje 

Fondy EU, případně další zdroje jako jsou nadace různých organizací 

(ČEZ), Norské fondy apod. 
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3.1.1.1 Opatření A.2.  Modernizace a údržba stávajících sportovišť ve městě  

Kromě budování nových sportovišť je potřeba zajistit průběžnou modernizaci stávajících sportovišť tak 

aby odpovídala moderním trendům a potřebám jednotlivých uživatelů. Předmětem opatření je proto 

příprava projektů na postupnou modernizaci jednotlivých stávajících sportovišť ve městě a jejich 

následná realizace. 

Jedná se zejména o otázku modernizace sportovní haly jako je výměna podlahy, změna vytápění, 

rekonstrukce střechy malého sálu, výstavba nového vstupního objektu, rekonstrukce šaten apod. 

V případě zimního stadionu se jedná o aktivity jako je rekonstrukce ledové plochy a chlazení, 

rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky apod. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní sportovní organizace, Národní sportovní agentura, Česká unie 

sportu 

Předpokládané náklady: Desítky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 

Dotační programy Zlínského kraje 

Národní sportovní agentura 

Fondy EU, případně další zdroje jako jsou nadace různých organizací 

(ČEZ), Norské fondy apod. 

 

 

3.1.1.2 Opatření A.3.  Rozšíření nabídky veřejně přístupných hřišť ve městě 

Kromě modernizace stávajících sportovišť je potřeba zajistit doplnění zejména veřejně přístupných 

sportovišť ve městě. Předmětem opatření je proto příprava a postupná realizace projektů zaměřených 

na vybudování několika nových veřejně přístupných sportovišť ve městě. S ohledem na aktuální trendy 

a poptávku obyvatel by se mělo jednat zejména o workoutová hřiště (optimálně několik rozmístěných 

v různých částech města např. v blízkosti stezek vhodných pro běh), stezky pro inline bruslaře, 

workoutové či sportovní stezky, koupaliště, hřiště na frisbee apod. 

 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní sportovní organizace a spolky 

Předpokládané náklady: Desítky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 

Dotační programy Zlínského kraje 

Národní sportovní agentura 

Fondy EU, případně další zdroje jako jsou nadace různých organizací 

(ČEZ), Norské fondy apod. 
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3.1.1.3 Opatření A.4.  Využití nevyužitých prostor zámku a dalších objektů či ploch pro rozšíření 

nabídky volnočasových aktivit ve městě 

Potřeba vybudování nové infrastruktury pro volnočasové vyžití ve městě se netýká pouze sportovních 

aktivit, ale též dalších volnočasových aktivit jako jsou kulturní a společenské akce apod. I v tomto 

případě z analýzy vyplynula potřeba doplnění stávající infrastruktury o objekty jako je kvalitní sál pro 

kulturní a společenské akce či zázemí pro spolkové aktivity obyvatel. 

Předmětem opatření je proto příprava a realizace projektů zaměřených na rozšíření nabídky 

infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel ve městě. Jako příklad vhodné aktivity lze uvést 

vybudování kulturního sálu pro společenské a kulturní akce, vybudování venkovního spolkového / 

komunitního centra případně center pro pořádání spolkových akcí se zázemí jako je ohniště, posezení, 

vybudování veřejných dílen apod. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní spolky a občanská sdružení 

Předpokládané náklady: Jednotky až desítky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 

Dotační programy Zlínského kraje 

Fondy EU, případně další zdroje jako jsou nadace různých organizací 

(ČEZ), Norské fondy apod. 
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3.1.2 Priorita B: Podpora sportovních a zájmových organizací ve městě 

Město podporuje volnočasové aktivity ve městě prostřednictvím grantů, Fondu sportu a Fondu kultury 

a zájmových organizací. S ohledem na předpokládané potřeby rozvoje zázemí pro volnočasové a 

sportovní vyžití by bylo vhodné, aby byla podpora z rozpočtu města zachována minimálně ve stávající 

výši, optimálně navýšena adekvátně potřebám dalšího rozvoje. 

Systém financování by měl optimálně zohledňovat poptávku a reálné využití jednotlivých sportovních 

aktivit tak, aby podporu měly možnost získat i organizace, které nabízejí sportovní vyžití v méně 

preferovaných sportech, pokud prokáží, že o danou nabídku je mezi obyvateli dostatečný zájem. 

Stejný způsob podpory by bylo vhodné optimálně zavést i v případě podpory ostatních volnočasových 

aktivit tak, aby docházelo k rozvoji nabídky nejen sportovních akcí, ale též ostatních akcí nabízejících 

další volnočasové vyžití ve městě. 

Protože jsou předpokládané investiční nároky vybudování a modernizace infrastruktury pro sportovní 

a volnočasové vyžití poměrně vysoké, mělo by se město systematicky snažit získávat financování 

z externích zdrojů tak, aby vlastní prostředky mohlo investovat zejména do podpory činnosti 

organizací působících ve městě.  

Prioritní osa B v kontextu výše uvedeného obsahuje následující opatření: 

Přehled opatření navrhovaných v rámci Priority B: 

• Opatření B.1.  Systém financování volnočasových aktivit ve městě 

• Opatření B.2  Podpora vzniku nových volnočasových aktivit ve městě 

 

3.1.2.1 Opatření B.1. Systém financování volnočasových aktivit ve městě 

Financování volnočasových aktivit ve městě je v současné době realizováno v podobě Fondu podpory 

sportu a Fondu kultury a zájmových organizací ve městě. Oba fondy jsou naplňovány z příjmů z odvodu 

loterií v poměru sport 60 % / kultura 40 % a doplňovány z rozpočtu města. 

Systém financování je vhodné průběžně revidovat, vyhodnocovat poptávku a přínosy vynaložených 

prostředků pro rozvoj volnočasových aktivit ve městě tak, aby pravidla pro financování z obou fondů 

odpovídala potřebám města a jeho obyvatel. 

Mezi vhodné aktivity tak patří aktivity směřující k průběžnému vyhodnocení nastavení systémové 

podpory rozvoje nabídky volnočasových aktivit ve městě, případné rozšíření s možností víceleté 

podpory jednotlivých organizací tak, aby podpořené organizace měly perspektivu budoucího rozvoje a 

mohly připravovat vlastní rozvojové záměry. Za vhodné aktivity lze považovat např. i využití tzv. 

participativního rozpočtu, kdy si obyvatelé města o využití části rozpočtu rozhodují formou předkládání 

komunitních projektů o kterých následně hlasuje veřejnost apod. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní spolky a občanská sdružení 

Předpokládané náklady: Jednotky až desítky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 
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3.1.2.2 Opatření B.2.  Podpora vzniku nových volnočasových aktivit ve městě 

Cílem opatření je nastavit takový systém financování a podpory ze strany města, který umožní rozvoj 

stávajících aktivit a zároveň bude motivovat různé organizace a obyvatele města k předkládání námětů 

pro nové aktivity, které by stávající nabídku mohly doplnit. Jako jeden z nedostatků, které obyvatelé 

uvedli v rámci realizovaného průzkumu je nedostatek větších pravidelných akcí, systém financování by 

proto tento nedostatek měl zohlednit a podpořit vznik nových pravidelných jak sportovních, tak 

kulturních akcí ve městě. 

V rámci opatření by tak mělo dojít k přípravě návrhu grantového programu, nebo jakéhokoliv 

obdobného systému podpory například v podobě soutěží, který by podpořil vznik nových 

volnočasových aktivit ve městě. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní spolky a občanská sdružení 

Předpokládané náklady: Statisíce až jednotky milionů Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 
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3.1.3 Priorita C: Propagace a marketing sportovních a volnočasových aktivit ve městě 

Důležitým prvkem volnočasového vyžití obyvatel je informovanost. Často se stává že je nabídka 

volnočasového vyžití hodnocená negativně protože obyvatelé nemají dostatek informací a často o 

možnostech volnočasového vyžití ani neví.  

Kromě budování infrastruktury a podpory rozvoje různých akcí a aktivit je potřeba rovněž zajistit 

dostatečnou informovanost například prostřednictvím vytvoření databáze nabídky volnočasových 

aktivit ve městě apod. 

Souběžnou aktivitou, kterou je potřeba realizovat je osvěta, která bude obyvatele motivovat k využití 

stávající nabídky a zapojení do organizovaných akcí a aktivit ve městě.  

Prioritní osa C v kontextu výše uvedeného obsahuje následující opatření: 

Přehled opatření navrhovaných v rámci Priority C: 

• Opatření C.1  Zlepšení informovanosti obyvatel města o možnostech 

volnočasového vyžití ve městě 

 

3.1.3.1 Opatření C.1  Zlepšení informovanosti obyvatel města o možnostech volnočasového vyžití ve 

městě 

Jako jedna z vhodných aktivit pro zlepšení informovanosti obyvatel jsou různé kalendáře, databáze a 

přehledy, kde si mohou obyvatelé, případně návštěvníci města dohledat informace o plánovaných 

akcích ve městě.  

Jako jedna z možných aktivit je proto vznik kalendáře / databáze volnočasových aktivit ve městě, která 

by obsahovala jak informace o jednorázových akcích, tak o různých zájmových kroužcích, sportovních 

oddílech a dalších organizacích působících ve městě a jejich nabídce. 

Vhodnou aktivitou jsou rovněž jednorázové informační kampaně zaměřené na podporu většího 

zapojení obyvatel do plánovaných a realizovaných akcí ve městě. 

 

Zodpovídá:   Město Uherský Ostroh 

Spolupráce: Místní spolky a občanská sdružení 

Předpokládané náklady: Desítky tisíc až statisíce Kč 

Možné financování:  Rozpočet města 

Dotační programy Zlínského kraje 

Fondy EU, případně další zdroje jako jsou nadace různých organizací 

(ČEZ), Norské fondy apod. 
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4 Systém řízení a realizace 

4.1 Role a zodpovědnosti jednotlivých subjektů 

4.1.1 Město Uherský Ostroh 

Klíčovou rolí pro realizaci Strategie hraje město Uherský Ostroh. Rolí města je jak příprava jednotlivých 

rozvojových projektů, tak jejich následná realizace. Kromě této role hraje město klíčovou roli 

v koordinaci jednotlivých aktivit, a to jak aktivit města, tak aktivit dalších subjektů ve městě, které se 

na realizaci strategie budou podílet. 

Pro účely této koordinace je vhodné zvážit vznik koordinační pracovní skupiny, která by měla na starosti 

průběžný monitoring realizace a koordinace jednotlivých aktivit a případnou přípravu návrhů a 

doporučení pro postup při naplňování strategie. 

4.1.2 Organizace působící ve městě 

Spolupracujícími subjekty jsou různé organizace, spolky a sportovní oddíly fungující ve městě. Zatímco 

město zajišťuje a bude zajišťovat vznik a údržbu infrastruktury, tyto organizace by měly zajišťovat 

přípravu a realizaci jednotlivých akcí ve městě, případně provoz jednotlivých zařízení. 

Jsou proto klíčovým partnerem, který se spolupodílí na realizace strategie. Optimálním způsobem 

komunikace s jednotlivými organizacemi je vytvoření pracovní skupiny, případně skupin (sportovní a 

kulturní vyžití) jejichž cílem by byla vzájemná koordinace jednotlivých aktivit, spolupráce při přípravě 

nových aktivit a spolupráce s městem při přípravě a aktualizaci Akčního plánu pro realizaci strategie. 

Díky skutečnosti, že se jedná o subjekt, který je založen a podporován městy a obcemi v regionu by 

navíc měla být zajištěna dostatečná podpora role a činnosti Manažera ze strany všech obcí v regionu. 
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4.2 Akční plán a financování realizace 

4.2.1 Sestavení a role akčního plánu 

Je zřejmé, že město nebude mít dostatek zdrojů pro realizaci všech aktivit souběžně. Pro efektivní 

realizaci by proto bylo vhodné zpracovat a následně realizovat Akční plán, který by byl sestaven vždy 

na následující 2-3 roky. Akční plán současně představuje základní dokument pro přípravu návrhu 

rozpočtu na příští rok.  

Akční plán uvádí soubor činností podle jednotlivých priorit, které se budou v příštích několika letech 

realizovat. Do akčního plánu se vybírají aktivity, které jsou připravené k realizaci, případně aktivity, 

jejichž realizace je z hlediska prioritizace nejdůležitější. 

Akční plán se připravuje na 2-3 roky, ale současně se každoročně aktualizuje podle výsledků realizace 

předcházejícího období. Akční plán tedy vzniká každoročně, vždy na 2-3 následující roky tak, že se 

aktualizuje předcházející akční plán, vyřazují se z něj splněné aktivity a úkoly, upravují se dosud 

nesplněné a doplňují se aktivity nové, ať už z opatření, jejichž realizace byla zahájena, nebo z opatření, 

která se danými aktivitami zahajují. Akční plán je možné aktualizovat také v průběhu roku, pokud je 

třeba řešit situace, které nebyly předvídány, je třeba reagovat na nově vyvstalé potřeby či podmínky a 

v širším smyslu je třeba přizpůsobit naplánované aktivity skutečným možnostem. 

Za přípravu akčního plánu je zodpovědné město Uherský Ostroh, která jej vytvoří ve spolupráci 

s organizacemi a subjekty působícími ve městě. Akční plán by měl být následně projednán a schválen 

vedením města. Akční plán je na rozdíl od samotné koncepce flexibilním dokumentem, který musí 

reagovat na aktuální vývoj, případné problémy, změny vnějšího prostředí a musí umožňovat přiměřené 

korekce realizace jednotlivých opatření. Proto se v něm musí počítat s častějšími změnami a doplňky.  

Návrh akčního plánu by měl u jednotlivých aktivit obsahovat alespoň následující informace: 

 název aktivity/projektu; 

 popis výchozí situace a zdůvodnění projektu 

 odpovědnost (nositel/realizátor), tj. subjekty zodpovědné jednak za přípravu aktivity/projektu 

a dále pak zodpovědné za realizaci aktivity/projektu; 

 spolupracující subjekty; 

 připravenost záměru; 

 popis dílčích aktivit; 

 plánované výstupy a výsledky, ke kterým by aktivita měla vést včetně orientační kvantifikace 

tam, kde je to možné; 

 časový rámec realizace; 

 odhad finanční náročnosti (Kč), tj. odhad souhrnných nákladů pro každý rok, na který je akční 

plán připravován; 

 možnosti externího financování. 

Pro zpracování akčního plánu neexistuje formální, jednotný, obecně přijatý metodický postup či 

kritéria výběru opatření. Zařazení opatření či aktivit do akčního plánu vždy kombinuje několik různých 

hledisek, např. zdroje (lidské, odborné, organizační), které jsou pro realizaci k dispozici, připravenost 

opatření a jejich aktivit, naléhavost, důležitost nebo závažnost (pro zlepšení života ve městě), apod.  
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Určitým pomocným vodítkem může být hodnocení opatření/projektů podle následujících kritérií:  

 Vliv opatření na zlepšení situace ve městě 

 Realizovatelnost (technická, finanční, legislativní) 

 Vazba na další opatření či aktivity 

 Snadnost/možnost rychlého zahájení  

 

Obecně lze doporučit, aby byla přednostně realizována opatření, která představují systémový základ 

pro další opatření, jako například příprava projektové dokumentace apod., která lze zahájit a také 

realizovat v krátkém čase, a která přinesou brzké a viditelné výsledky, a rovněž některá opatření, která 

jsou sice náročná a zaberou delší čas, ale jejichž přípravu je třeba zahájit včas. Zejména v případě, když 

se jedná o větší investiční akce.  

Příprava akčního plánu bude také vyžadovat průběžné mapování a aktualizaci informací o 

dostupných externích finančních zdrojích (evropské fondy, národní a regionální dotační programy 

apod.), sledování vyhlašovaných a chystaných výzev, včetně plánů výzev, které zveřejňují řídící 

orgány, a ověřování procesů spojených s daným dotačním řízením (načasování, výše 

spolufinancování, systém profinancování aj.). 

 


