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I.

Úvod

Pestrá nabídka příležitostí ke sportovnímu vyžití patří k významným faktorům ovlivňujícím kvalitu
života občanů města Blansko. Na území města působí řada sportovních organizací, které v rámci
své činnosti vytvářejí dobré podmínky i pro výkonnostní a vrcholový sport.
Základem pro široké spektrum sportovních aktivit ve městě Blansko se stal nadstandardní počet
vybudovaných sportovních objektů. V roce 2011 došlo k převodu sportovišť velkých tělovýchovných
jednot do majetku města a město se tak stalo největším vlastníkem sportovišť, jejichž převážná část
leží na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Provoz sportovišť zajišťují Služby Blansko, s. r. o.
Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 má sloužit k nastolení jasných
pravidel podpory subjektů realizujících sportovní a tělovýchovnou činnost ve městě Blansko a pro
kontrolu efektivnosti finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu města.

II. Současný stav
Na území města se nachází 3 typy sportovišť. Sportoviště v majetku města provozovaná Službami
Blansko, s. r. o., sportoviště v majetku sportovních subjektů a komerční sportoviště – mezi tato patří
Bowling Blansko, Squash, Hotel Panorama, sportovní areál TJ Orel Blansko, baseballový areál TJ
Olympia Blansko, RC autodrom RC autoklubu Blansko, areál biketrialu AMK Blansko nebo hřiště TJ
Sokol Lažánky a Horní Lhota.

Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

Tab. 1: Přehled sportovních objektů v majetku města
Objekt
Stručný popis
Automatizovaná 6ti dráhová kuželna s hledištěm, šatny se sociálním
Kuželna
zázemím.
Rozměry 48 x 24m – bez hlediště. Využití pro basketbal, volejbal, florbal,
Sportovní hala
lakros, sálovou kopanou, šatny se sociálním zázemím společné
s kuželnou.
Travnaté hřiště, tribuna, kapacita: 3500 diváků, šatny se sociálním
Fotbalový stadion
zázemím. Tréninkové hřiště.
Rekreační oblast
Retenční nádrž, minigolfové hřiště s umělým osvětlením, dětské hřiště.
Palava
Specializovaná hala pro stolní tenis s hledištěm pro 50 diváků na ul.
Herna stolního tenisu
Purkyňova.
Rozměry 25m x 12,5m s výškově stavitelným dnem, finská sauna, infra
Krytý bazén
sauna, solárium, masáže, whirlpool, rehabilitační bazén, fit centrum –
posilovna.
Čtyři 25m plavecké dráhy, 3 skokanské můstky, divoká řeka, 55m dlouhý
tobogán, 14,5m dlouhá skluzavka, bublinkové masáže, vodní hřib, dětský
Aquapark
bazének; v areálu písečná pláž se stylovým dětským hřištěm, 2 plážové
volejbalové kurty; 4-dráhové petanquové hřiště s příslušenstvím.
Rozměry plochy 29,4m x 59,4m, kapacita hlediště cca 1000 diváků;
Krytý zimní
v době, kdy není v provozu ledová plocha, je instalována umělá plocha stadion
in-line hokej, in-line-bruslení, hokej ball, kulturní akce.
Velikost hřiště 14m x 26m, kapacita hlediště 400 diváků, využití pro
Sportovní hala
basketbal, volejbal, sportovní gymnastiku, tenis,.., součástí je spiningové
centrum (20 kol); posilovna, klubovny.
Travnaté hřiště se soutěžními rozměry, tribuna, šatny se sociálním
Fotbalový areál
zázemím, kapacita: 2000 diváků; hřiště s umělou trávou, atletický areál.
3 antukové kurty v blízkosti sportovní haly s možností zimního provozu
Antukové kurty
v rámci nafukovací sportovní haly.
Areál 5 udržovaných kompletně vybavených antukových kurtů, odrazové
Tenisové kurty
stěny, klubovny, samostatné šatny se sociálním zázemím.
Hotel Aquapark Kapacita 64 lůžek ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
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zázemím, součástí je restaurace s kapacitou 90 míst.
Kapacita 17 lůžek.

Ubytovna

Poznámka: Kromě městských sportovišť uvedených v tabulce jsou sportovcům k dispozici také skatepark na Sportovním ostrově, školní
víceúčelová hřiště s umělým povrchem, školní tělocvičny, veřejná hřiště a postupně budovaná síť cyklostezek.

Na území města působí řada subjektů realizujících volnočasovou a výkonnostní sportovní činnost.
Tyto subjekty pracují jak s mládeží, tak s dospělými. Město Blansko tyto subjekty podporovalo do
roku 2015 v rámci dvou režimů. Jednak v režimu množstevních slev na nájemné na sportovištích
v majetku města, jednak v režimu přidělování finančních příspěvků na činnost, soutěže a provoz
rozdělovaných na doporučení sportovní komise. V roce 2014 dosáhla tato podpora souhrnné výše
4.334.900 Kč, tj. 2,39 % z rozpočtovaných sdílených daní 2014.
Tab. 2: Přehled příjemců podpory v roce 2014
Subjekt
ACT LeraK
AFB Blansko
AK Blansko, Dvorská
AMK Blansko
ASK Blansko
Basketbalový klub Blansko
BBK Blansko, o. s.
BeF Home
HC Blansko
HC CHEROKEES
Dětská akademie pohybu o. s.
Dynamiters Blansko HK, o. s.
FBK Blansko
FIT Klub Blansko
FK Blansko
Klub kuželkářů ZP DH
Klub stolního tenisu
Kolpingova rodina BK
Lakros Blansko
Mgr. Monika Kubová – Klub
Matýsek
OASPV Blansko
OREL Jednota Blansko
RC autoklub Blansko
Kuželkářský klub BK
Mgr. Kuncová
Road Cross Team
SK EDEN při ZŠ Erbenova
Sportuj s námi, o. s.
Tenisový klub
TJ Olympia Blansko

Sportovní odvětví
triatlon, horská kola, běh
futsal
atletika
biketrial
atletika, basketbal, gymnastika,
tenis, plavání, šachy, kulturistika,
malá kopaná, nohejbal, triatlon –
ski, ASPV, dance tapper-step
basketbal
basketbal
judo, sebeobrana
hokej
hokej
aerobic, trampolíny, zumba
hokej
florbal
rekreační sport, aerobic, pohybové
skladby
fotbal
kuželky
stolní tenis
plavání
lakros
plavání

Podpora
města (Kč)
v roce 2014
12.280
55.935
5.000
64.000
756.427,50
163.595
359.100
10.000
406.666
112.032
5.000
244.956
232.327,50
5.000
732.470
10.000
153.290
15.600
22.035
33.280

pohybové skladby, aerobic,
atletika, volejbal
florbal, stolní tenis, aerobic,
kopaná, tenis, volejbal, fitness,
indor cycling, šachy, nohejbal,
pilates
technická a sportovní činnost rádiem řízené modely aut
kuželky
plavání dětí
cyklistika, lyžování
atletika, florbal
půlmaraton Moravským krasem
tenis
baseball, softball
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5.000
216.455
9.000
485.802,50
17.472
5.000
5.000
150.000
229.773,75
421.020

TJ Sokol Horní Lhota
TJ Sokol Lažánky
Diecézní charita Brno
VZS ČČK Blansko

fotbal
fotbal
plavání
plavání

1.000
17.000
8.320
49.920

Kromě subjektů pobírajících dotace z rozpočtu města uvedených výše působí na území města také
další sportovní subjekty – např. Klub lodních modelářů, PaM Racing Team.

III. Cíle podpory sportu
Město Blansko si v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Blansko na léta
2013–2023 klade za cíl podporovat sport a sportovní aktivity tak, aby byly dostupné všem občanům
města, a to na všech úrovních – výkonnostní i volnočasové. Prioritním zájmem města je
systematicky přispívat k podpoře a rozvoji sportování a sportovních a tělovýchovných aktivit mládeže,
nicméně je třeba zdůraznit, že investicemi do budování a údržby sportovních zařízení město
zabezpečuje vhodné podmínky pro sportování všech občanů a návštěvníků města.
Město Blansko si uvědomuje, že sport je kromě strategického výchovného nástroje také nástrojem
sloužícím k propagaci města. Proto mezi cíle města patří i účelná podpora sportovních akcí
a nadstandardní reprezentace města, které díky své popularitě a zájmu ze strany veřejnosti mohou
zviditelnit nejen sportovce a další zúčastněné subjekty, ale také město a nepřímo tak přispět k rozvoji
cestovního ruchu ve městě.

IV. Cílové oblasti podpory
K dosažení vytyčených cílů město stanovilo 6 prioritních oblastí podpory.
Cílové oblasti podpory:
1. Mládežnický sport
Cílovým příjemcem podpory je mládež do 18 let. Podporována je soustavná práce s mládeží bez
ohledu na to, zda jsou nebo nejsou fyzické nebo právnické osoby, které realizují svoji sportovní
činnost na území města Blansko nebo v částech města (dále „sportovní subjekty“) pod zastřešující
organizací v Českém olympijském výboru a zda se účastní nebo neúčastní pravidelných soutěží.
2. Výkonnostní sport
Cílovým příjemcem podpory jsou sportovní kluby soustavně pracující jak s mládeží, tak s dospělými
sportovci na území města Blansko nebo v částech města.
3. Volnočasové aktivity
Cílovým příjemcem podpory jsou všechny osoby využívající sportoviště na území města.
Předmětem podpory jsou sportovní a rekreační zájmové aktivity. Město se zaměřuje především na
vytváření vhodných podmínek pro provozování těchto aktivit (např. cyklostezky, městská sportoviště,
využití školních hřišť v době mimo vyučování, veřejná hřiště apod.).
4. Sportovní akce a reprezentace města
Cílovým příjemcem podpory jsou jednotliví sportovci nebo sportovní subjekty nadstandardně
reprezentující město nebo pořádající významné sportovní akce odehrávající se na území města.
5. Provoz a údržba sportovních zařízení v majetku města
Podpora je cílena na provoz a údržbu stávajících sportovních zařízení v majetku města.
6. Investice do sportovních zařízení
Podpora je v souladu se strategickými prioritami města cílena na investice do nových sportovních
zařízení nebo jejich rekonstrukce.
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V. Pilíře podpory
Finance plynoucí do oblasti sportu jsou s ohledem na cílové oblasti podpory rozdělovány v rámci
4 pilířů. Dotace poskytované v rámci 1. pilíře jsou řešeny v rámci každoročně vyhlašovaných
dotačních programů. Dotace poskytované v rámci 2. a 3. pilíře jsou řešeny v rámci individuálních
žádostí. Finanční prostředky v rámci 4. pilíře jsou využívány pouze městem samotným a jím
založenými a zřízenými právnickými osobami.
1. pilíř: Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti
V rámci 1. pilíře probíhá finanční podpora systematické tělovýchovné a sportovní činnosti.
Celkový objem financí alokovaný na tento pilíř je stanoven na 3 % z rozpočtovaných sdílených daní
města.
Podpora v rámci tohoto pilíře je třísložková, kdy část finančních prostředků město poskytuje přímo
provozovateli sportovních zařízení v majetku města, díky čemuž mají sportovní subjekty sportující
na městských sportovištích umožněno levnější sportování, část finančních prostředků město
poskytuje sportovním subjektům provozujícím vlastní sportoviště a část finančních prostředků město
poskytuje přímo sportovním subjektům na jejich činnost.
1. složka: Dotace na provoz zařízení v majetku města
Provozovatel městských sportovišť je oprávněn podat žádost o dotaci na snížení nákladů
hodinových pronájmů jednotlivých sportovišť pro pravidelně sportující sportovní subjekty. Celková
výše finančních prostředků alokovaných do této složky činí 65 % z celkového objemu finančních
prostředků určených na tento pilíř. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě písemné
žádosti podané na Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Blansko (dále
jen „odbor ŠKOL“) v termínu dle vyhlášeného dotačního programu.
2. složka: Dotace sportovním subjektům provozujícím vlastní sportoviště na území města
Provozovatelé sportovišť na území města, která nejsou v majetku města, jsou oprávněni podat
žádost o dotaci na spolufinancování provozních nákladů jejich sportovišť. Celková výše finančních
prostředků alokovaných do této složky činí max. 10 % z celkového objemu finančních prostředků
určených na tento pilíř. Město podporuje provoz sportovišť, která nejsou v jeho majetku, z rozpočtu
města na základě výpočtů vycházejících ze dvou kritérií – finanční nákladovosti provozu daného
sportoviště a finanční nákladovosti provozu srovnatelného nebo nejvíce podobného sportoviště
v majetku města, kdy náklady se zaokrouhlují na celé statisíce, přičemž 100.000 Kč = koeficient
nákladovosti 1. Dotace se přiděluje max. do výše 70 % uznatelných provozních nákladů ponížených
o odpisy.
Vzorec pro výpočet:
CS
 [NSi + NSMi]

Di = n

∑ (NSi  NSMi)
i=1
CS – celková alokovaná suma
Di – dotace pro daný subjekt
NSi – koeficient nákladovosti konkrétního sportoviště
NSMi – koeficient nákladovosti srovnatelného sportoviště v majetku města
n – celkový počet žadatelů
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i - konkrétní subjekt
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě písemné žádosti podané na odbor ŠKOL v termínu
dle vyhlášeného dotačního programu.
3. složka: Dotace sportovním subjektům na činnost
Dotace je možno čerpat na pronájmy sportovišť, provoz sportovišť, startovné na soutěžích, odměny
trenérům, odměny rozhodčím, materiálně-technické zabezpečení sportovní činnosti a dopravné
a také na financování pořádání sportovních akcí a soutěží.
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace (s výjimkou
příspěvkových organizací) se sídlem na území města Blansko nebo v jeho částech, které vykazují
pravidelnou organizovanou sportovní činnost a jsou zapsány v některém z veřejných rejstříků.
V případě, že sportovní subjekt zastřešuje více sportovních oddílů, je příspěvek poskytován
sportovnímu subjektu jako celku v součtu za jednotlivé oddíly.
V případě dospělých sportujících je podporován pouze sportovec účastnící se pravidelných
regulérních sportovních soutěží organizovaných Českou unií sportu nebo jiným zastřešujícím
sportovním svazem.
Město podporuje činnost sportovních subjektů z rozpočtu města na základě výpočtů vycházejících
ze dvou kritérií – finanční nákladovosti daného sportu určené Bodovým ohodnocením ekonomické
náročnosti sportů (materiál České unie sportu) a počtu aktivních členů daného sportovního oddílu.
Finanční prostředky jsou poskytovány každý rok na základě písemné žádosti jednotlivých
sportovních subjektů v členění na jednotlivé oddíly podané na odbor ŠKOL v termínu dle
vyhlášeného dotačního programu. Výše dotace se poskytuje max. do výše požadované v žádosti
a současně max. do výše 70 % skutečných celkových nákladů žadatele na daný projekt za celý
sportovní subjekt ponížených o odpisy a provozní náklady v případě, že žadatel podal současně
žádost také v rámci 2. složky.
Vzorec pro výpočet:
CS
 [NAi  (2,5PČMi + PČDi)]

Di = n

∑ NAi  (2,5PČMi + PČDi)
i=1
CS – celková alokovaná suma
Di – dotace pro daný oddíl/subjekt
NAi – nákladovost sportu
PČMi – počet mlád. členů oddílu
PČDi – počet dosp. členů oddílu
n – celkový počet oddílů
i - konkrétní oddíl
V případě sportovního subjektu složeného z více oddílů, se celková výše dotace pro sportovní
subjekt v rámci 3. složky vypočte jako součet dle vzorce vypočtených dotací pro jednotlivé oddíly.
Maximální možná výše dotace pro jednoho žadatele v této složce však činí 400.000 Kč.
Výpočty dle vzorců a redukčních hranic probíhají opakovaně do doby vyčerpání alokovaných
finančních prostředků, přičemž žadatelé, kterým již byla na základě uzavřeného kola výpočtu
přidělena jimi požadovaná výše dotace, nejsou do následujících kol výpočtů zahrnováni. V případě,
že budou uspokojeny požadavky všech žadatelů a v systému zůstanou nevyčerpané finanční
prostředky, nebudou již tyto dále v rámci 1. pilíře rozdělovány.
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Podmínky poskytování a čerpání dotací v 1. pilíři obecně upravuje Metodika pro poskytování dotací
sportovním subjektům v platném znění.
2. pilíř: Konkrétní sportovní akce
Město podporuje také pořádání významných sportovních a sportovně-kulturních akcí. Jedná se
o akce mimořádného významu nadregionálního charakteru, které se konají ve městě Blansko
a které svým významem přispívají k propagaci sportu i města.
Žadatel předkládá písemnou žádost o dotaci na následující kalendářní rok do 31. července roku
předcházejícího roku uvažovaného čerpání dotace na odbor ŠKOL.
O poskytnutí dotace rozhoduje orgán města příslušný podle zákona o obcích, tj. rada nebo
zastupitelstvo města. O výsledcích dotačního řízení bude žadatel vyrozuměn.
3. pilíř: Údržba a investice do sportovních zařízení, která nejsou v majetku města
V rámci 3. pilíře probíhá financování velké údržby a investic do sportovních zařízení, která nejsou
v majetku města. Příspěvek slouží jako podpora dalších sportovních aktivit ve městě a jeho
zvelebování.
Celková alokovaná finanční částka na tento pilíř není pevně stanovena. Její výše je každoročně
stanovována při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti města.
Oprávněným žadatelem o dotaci jsou subjekty, které mají ve svém vlastnictví a současně provozují
sportoviště nacházející se v katastrálních územích náležejících do města Blansko.
Písemná žádost o poskytnutí dotace se podává na předepsaném formuláři do 31. července roku
předcházejícího roku uvažovaného čerpání dotace na odbor ŠKOL. O poskytnutí dotace rozhoduje
orgán města příslušný podle zákona o obcích, tj. rada nebo zastupitelstvo města. O výsledcích
dotačního řízení bude žadatel vyrozuměn.
4. pilíř: Údržba, provoz a investice do sportovních zařízení v majetku města
V rámci 4. pilíře probíhá financování provozu, údržby sportovišť v majetku města a investic do nich.
Celková alokovaná finanční částka na tento pilíř není pevně stanovena. Její výše je každoročně
stanovována při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti města.
Údržba a provoz:
− cílem je zajistit bezproblémový chod stávajících sportovišť a jejich běžnou údržbu
Investice do stávajících zařízení:
− prioritou je dobudování stávajících zařízení tak, aby plně odpovídala požadovaným parametrům
Investice do nových zařízení:
− budování nových sportovišť není prioritou, nová sportoviště se uvažuje budovat zejména za
využití vhodného dotačního titulu (např. cyklostezky)

VI. Závěr
Sport a tělovýchovná činnost dlouhodobě patří k prioritním a strategickým oblastem, které město Blansko
ze svého rozpočtu systematicky podporuje. Předložená koncepce je vypracována s ohledem na zájem
města podporovat ve sportovní činnosti především mládež.

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 verze č. 3 je dokument schválený
Zastupitelstvem města Blansko na jeho 5. zasedání konaném dne usnesením č. 25 a účinný od
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11.09.2019.
V Blansku dne 17.09.2019

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko
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