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1 Úvod a metodika zpracování
Plán rozvoje sportu ve městě Mikulov vytyčuje základní směry rozvoje sportu ve městě,
vymezuje oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory sportu
a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Součástí plánu je také určení
prostředků, které jsou nezbytné k jeho naplňování.

Rozvoj sportu a sportování ve městě by měl být komplexní s úzkou spoluprací města se
sportovními kluby i s veřejností. Pestrá a kvalitní nabídka sportovního vyžití ve městě zvyšuje
kvalitu života občanů města, ale i jeho návštěvníkům.

Plán rozvoje sportu musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit
priority v jednotlivých oblastech podpory sportu. Úkolem sportovní politiky České republiky na
všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu,
genderu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované
i neorganizované sportovce.
Povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a zajišťovat
jejich provádění byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, novým odstavcem 2 a rozšířila tak úkoly obcí v oblasti sportu zákonem
stanovené.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

c)zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Dále pak obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

1.1 METODIKA ZPRACOVÁNÍ

Plán rozvoje sportu ve městě Mikulov má tři zásadní části, bez jejichž vzájemné provázanosti
není možné dosáhnout požadovaných výsledků.
 Analýza současného stavu

Analýza současného stavu obsahuje komplexní zhodnocení situace v oblasti sportu ve městě,
výsledky dotazníkového šetření a SWOT analýzu.
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 Návrhová část

V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji oblasti sportu ve městě a navržen způsob
podpory oblastí sportu. Základní výstupy návrhové části jsou tvořeny oblastmi podpory sportu
a jejich prioritami.
 Zajištění dostupnosti sportovní infrastruktury a plán investic (implementační část)

Implementační část představuje finanční možnosti a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních aktivit a zařízení pro občany.

2 Základní informace o městě

Město Mikulov leží v Jihomoravském kraji, 18 km západně od Břeclavi na hranicích
s Rakouskem. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Město velmi proslavila řada
vinařských firem, kdy je podle Mikulova pojmenována i Mikulovská vinařská podoblast.

Tabulka 1: Základní informace o městě

Údaje
Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Počet částí obce
Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%)
Počet hromadných ubytovacích zařízení
Celková výměra - rozloha (ha)
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

2016
7 386
-1
-20
15,0
1 107
18,8
1 388
1
6,8
36
4 531,8
66
67
184
204
42,4
4 891
Zdroj: Český statistický úřad

Město Mikulov dle schváleného Strategického plánu rozvoje města Mikulov bude v dalších letech
čelit demografickým změnám, kdy bude docházet ke stárnutí populace. Vývoj věkových skupin
bude odpovídat v základních rysech struktuře vývoje obyvatelstva České republiky. Zvyšující se
věk obyvatel bude mít výrazné dopady na sociální oblast, ale také na ekonomický sektor a na
oblast sportu i sportovních aktivit, kdy se bude poptávka po sportovních aktivitách více
diverzifikovat.
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3 Současný stav
Kapitola popisuje současný stav oblasti sportu ve městě, výčet sportovních zařízení a subjekty
realizující volnočasovou a (výkonnostní) sportovní činnost. Tyto subjekty pracují jak s mládeží,
tak s dospělými.

Samotné město se v rámci svých kompetencí soustředí zejména na oblast sportovních zařízení
v jeho vlastnictví, na propagaci a podporu sportovních programů a aktivit pro děti a mládež a na
podporu sportovních akcí ve spolupráci se sportovními subjekty. Město má zřízen jako poradní
orgán Rady města Mikulov Komisi pro sport a volný čas, ta má 10 členů.

3.1 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA

Sportoviště v Mikulově můžeme rozdělit na tzv. institucionální, tj. taková, která jsou součástí
škol či jiných právních subjektů, a na tzv. otevřená, do kterých mají přístup všichni občané.

Institucionální sportoviště nabízí v Mikulově: základní školy (tj. tělocvičny a hřiště – veřejnosti
přístupné diferencovaně), sportovní kluby a jejich zázemí (pro veřejnost přístupné
diferencovaně na komerční bázi), Mikulovská sportovní, příspěvková organizace (umožnění
využívání sportovní haly pro všechny občany a tím rozvíjet tělovýchovnou a sportovní aktivitu
ve městě), Tedos Mikulov s.r.o. (koupaliště).
Tabulka 2: Přehled sportovních zařízení 1 v majetku města
Název zařízení

Typ

Správce

Workout na Nové

Workoutové hřiště

Město Mikulov

Petanque hřiště amfiteátr

Petanque hřiště

Město Mikulov

Workout a fitness na sídlišti
Discgolfové hřiště amfiteátr
Plocha - amfiteátr

Skatepark - amfiteátr

Hřiště s venkovním fitness
(Centrum volného času,
Vrchlického; Amfiteátr)
Městská sportovní hala
Mobilní ledová plocha

Víceúčelové sportovní hřiště

Workout, fitness

Discgolfové hřiště

Plocha pro míčové hry, in-line
bruslení
Skatepark

Workoutové hřiště s fitness
přístroji
Sportovní hala
Ledová plocha

Hřiště na fotbal a míčové hry,
dráha na 60 m, skok daleký

Město Mikulov
Město Mikulov
Město Mikulov
Město Mikulov
Město Mikulov

Mikulovská sportovní, p.o.
Mikulovská sportovní, p.o.
Základní škola Mikulov,
Hraničářů

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící
výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
1
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Víceúčelové sportovní hřiště

Hřiště na fotbal a míčové hry,
dráha na 60 m, skok daleký

Základní škola Mikulov,
Valtická

Koupaliště Riviéra

Venkovní koupaliště

Tedos Mikulov s.r.o.

Tělocvičny při ZŠ

Tělocvičny

Základní škola Mikulov

3.2 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA - POPIS
Kapitola blíže popisuje sportovní zařízení v majetku města včetně přibližného technického stavu
a roku výstavby.
Správce zařízení – Město Mikulov
Název zařízení

Workout na Nové

Typ zařízení

Workoutové hřiště

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav

Město Mikulov

Vnější sportoviště
2017

Litá pryž

Popis

Novostavba

Název zařízení

Workout a fitness na sídlišti

Typ zařízení

Workoutové hřiště

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav
Popis

Workout na Nové umožňuje sportovní aktivity s vlastní
vahou těla. Workout hřiště umožňuje cviky na hrazdě,
bradlech apod.

Město Mikulov

Vnější sportoviště
2018
Pryž

Novostavba

Workout umožňuje sportovní aktivity s vlastní vahou
těla. Workout hřiště umožňuje cviky na hrazdě,
bradlech apod. Současně je v objektu zřízeno i fitness
(venkovní fitness).
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Název zařízení

Petanque hřiště amfiteátr

Typ zařízení

Petanque hřiště

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav

Město Mikulov

Vnější sportoviště
2017

Písek

Popis

Novostavba

Název zařízení

Discgolfové hřiště amfiteátr

Typ zařízení

Discgolfové hřiště

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav

Petangue hřiště

Město Mikulov

Vnější sportoviště
2016

Travní drn

Popis

Novostavba

Název zařízení

Vybetonovaná plocha - amfiteátr

Typ zařízení

Plocha pro míčové hry, in-line bruslení

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Povrch

6 jamek

Město Mikulov

Vnější sportoviště

Popis

Beton

Název zařízení

Skatepark - amfiteátr

Typ zařízení

Skatepark

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Povrch
Současný technický stav
Popis

Vybetonovaná plocha pro míčové hry a in-line bruslení

Město Mikulov

Vnější sportoviště
Beton

Vyhovující

Skákací rampa 2 ks, sestava přechodu, stolu a lavice se
zábradlím 1 ks, Funbox 1 ks, U rampa 1 ks
7
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Správce zařízení – Mikulovská sportovní, p.o.

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace byla zřízena městem Mikulov k zajištění činností
v působnosti zřizovatele v oblasti uspokojování potřeb občanů v oblasti sportu a umožnění
využívání sportovní haly pro všechny občany a rozvíjet tak tělovýchovnou a sportovní aktivitu
ve městě.
Název zařízení

Městská sportovní hala Mikulov

Typ zařízení

Sportovní hala

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav

Mikulovská sportovní, p.o.
Vnitřní sportoviště
2003

Parkety

Popis

Po částečné rekonstrukci

Název zařízení

Mobilní ledová plocha

Typ zařízení

Ledová plocha

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav
Popis

Velká hala (basketbal, volejbal, tenis, halová kopaná,
florbal, házená), malá hala (stolní tenis, skupinové
cvičení), squash, fitcentrum, možnost zapůjčení
sportovního náčiní, lezecká stěna, sauna, ubytování,
parkoviště.

Mikulovská sportovní, p.o.
Vnější sportoviště
2014
Led

Vyhovující

Vlastníkem plochy je město Mikulov, provozuje ji
společnost Mikulovská sportovní, p.o. Ledová plocha je
určena pro bruslení veřejnosti, škol i možnosti hraní
hokeje.
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Správce zařízení – Základní škola Mikulov, Hraničářů
Název zařízení

Víceúčelové sportovní hřiště

Typ zařízení

Hřiště na fotbal a míčové hry, dráha na 60 m, skok
daleký

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav
Popis

Základní škola Mikulov, Hraničářů
Vnější sportoviště
2004

Umělá tráva
Vyhovující

Víceúčelové sportovní hřiště - hřiště na fotbal a míčové
hry, dráha na 60 m, skok daleký

Správce zařízení – Základní škola Mikulov, Valtická
Název zařízení

Víceúčelové sportovní hřiště

Typ zařízení

Hřiště na fotbal a míčové hry, dráha na 60 m, skok
daleký

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Rok výstavby
Povrch
Současný technický stav
Popis

Základní škola Mikulov, Valtická
Vnější sportoviště
2004

Umělá tráva
Vyhovující

Víceúčelové sportovní hřiště - hřiště na fotbal a míčové
hry, dráha na 60 m, skok daleký

Pohybové aktivity jsou součástí školních vzdělávacích programů na základních školách. Ve
školách jsou v rámci povinné školní docházky hodiny věnované tělesné výchově. Základní školy
ovšem organizují další pohybové aktivity, tyto sportovní aktivity jsou organizovány v rámci
kroužků pro děti. Veřejnost může využívat i prostory tělocvičen při obou základních školách.

Správce zařízení – Tedos Mikulov s.r.o.
Název zařízení

Koupaliště Riviéra

Typ zařízení

Koupaliště

Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Současný technický stav
Popis

Tedos Mikulov s.r.o.
Vnější sportoviště

Před plánovanou rekonstrukcí

Plavecký bazén, Rekreační bazén, Dojezdový bázeň –
tobogan, skluzavka, Dětské brouzdaliště
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3.3 PŘEHLED SLUŽEB A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEJSOU V MAJETKU MĚSTA
Kapitola přibližuje služby a sportovní zařízení, které využívají obyvatelé města Mikulova, ale
nejsou v majetku města.

Tabulka 3: Indikativní výčet sportovních zařízení (služeb)

Název zařízení/služby

Aquarium Relax - wellness centrum
Bowling sport centrum Mikulov

Městský stadion FC Pálava Mikulov

Popis

Spinning, fitness (pilates, power jóga, body form,
overbally)
Bowling - šest bowlingových drah, možnost zapůjčení
sportovního náčiní, liga ABL, golfový simulátor, šipky,
petangue, laserová střelnice
Fotbalové hřiště s umělým trávníkem

Tenisové kurty, ul. Svobody (areál na
Doležalce)

Střelnice má charakter stálé, sportovní střelnice pro
střelbu z krátkých kulových zbraní, brokovnice,
malorážky a pušky
Tři tenisové kurty, asfaltový kurt (nohejbal, basketbal,
fotbal), cvičná tenisová stěna

Fitness Centrum Arnolds´Gym

Fitcentrum, individuální a skupinové cvičení

Sportovní střelnice

Fitko Vital

Fitness studio GALAXY

Kondiční centrum Mikulov
YogaOáza

Sportoviště – Gymnázium a střední
odborná škola Mikulov, příspěvková
organizace

Individuální a skupinové cvičení, redukční programy,
výživové poradenství
Fitness studio pro ženy

Kondiční trénink, posilovna, silové tréninky

Studio zdravého životního stylu, cvičení jógy, meditace a
dalších východních směrů
Sportovní zařízení, které je přístupné i veřejnosti

Nabídla komerčních služeb ve sportu v Mikulově je rozmanitá a svým způsobem se neliší od
nabídky komerčních služeb nabízených v jiných srovnatelných městech. Současná nabídka
sportovních aktivit pokrývá obvyklé požadavky občanů a zájemců o sport.
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3.4 SUBJEKTY REALIZUJÍCÍ VOLNOČASOVOU A SPORTOVNÍ ČINNOST
Na území města působí řada subjektů realizujících volnočasovou a sportovní činnost. Tyto
subjekty pracují jak s mládeží, tak s dospělými.
Tabulka 4: Přehled subjektů realizující volnočasovou a sportovní činnost
Členská základna

Název/jméno spolku

IČ

celkem

z toho
muži

celkem
mládež
do 18
let

chlapci
do 18
let

0

0

Lakros

0

Basketbal

Lacrosse club OSTO6
Mikulov, z.s.

22670980

26

14

TJ Pálava Mikulov, z.s.

15526496

10

10

FRC Mikulov, z.s.

FC Pálava Mikulov

STP Mikulov z.s.
Junák - český skaut,
středisko Mikulov, z.s.
Radioklub Mikulov

Tenisový klub Mikulov
Spolek Morava z.s.
Sparta Boxing club
Mikulov, z.s.

ČSS, z.s. - sportovně
střelecký klub Mikulov
Dům dětí a mládeže
Mikulov, příspěvková
organizace
Jezdecký spolek
Mikulov
Moravský rybářský
svaz, z.s. pobočný
spolek Mikulov

68728735

73

67

57

51

59

106

105

12

82

43

15546365

165

67029558

110

00208566

121

51

06110690

48

36

05880149
66597013
65841557

42
14
38

11
3

12

0

30
11
60
38
28

20

Skaut

Box

N/A

N/A

60575905

150

N/A

N/A

N/A

00546941

774

N/A

148

N/A

12

Stolní tenis

22

12

N/A

2

Fotbal

40

N/A 2

15

Florbal

Rádiový
orientační běh
Tenis

10

65341261

65760352

Sportovní
odvětví

0

Sportovní tanec
Sportovní
rekreační střelba
ze všech druhů
zbraní
Mimoškolní
náplň volného
času 3
Jezdectví

Rybářství

2Informace

v době zpracování není k dispozici.
V oblasti sportu nabízí pro děti a mládež tyto sportovní aktivity: Atletika, badminton, parkour,
sebeobrana, trampolínky, střelecký kroužek, vybíjená, nerf a tance (fit dance, břišní tace, moderní tance).
3
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3.5 SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V průběhu měsíce dubna 2018 byl realizován průzkum spokojenosti občanů města (elektronický
dotazník) s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.

Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel území a zohlednění
jejich postojů k budoucímu rozvoji území v oblasti sportu. Cílovou skupinu dotazníkového
šetření tvořili všichni obyvatelé města Mikulov a to bez rozdílu pohlaví, věku či zaměstnání.

Data získaná realizovaným dotazníkovým šetřením slouží nejenom k popsání stávající situace,
ale jsou nezbytným předpokladem pro úvahy o dalším rozvoji podmínek pro sportovní aktivity
ve městě.
Vyhodnocení dotazníku pochází od 139 respondentů.
Dotazované můžeme rozdělit do kategorií podle:

 pohlaví (muži, ženy),
 věku (do 15 let, 15 - 18 let, 18 - 30 let, 30 - 50 let, 50+).

Z hlediska pohlaví byly v průzkumu více zastoupeny ženy (67 %), muži (33 %). Jeden
respondent odpověď na otázku pohlaví neuvedl.

V realizovaném průzkumu byla z hlediska zastoupení věkových skupin minimálně zastoupena
skupina osob do 18 let. Relevanci odpovědí této skupiny proto není možné generalizovat.
Realizovaný průzkum vychází z vyššího zapojení obyvatel ve věku 18 a více let, vysoký je také
podíl osob ve věkové kategorii 50+.
Tabulka 5: Věkové rozdělení respondentů
Dle věku
do 15
15-18
18-30
30-50
50+
Celkem

Počet

%
7
2
36
60
33
138

5%
1%
26%
44%
24%
100%

Otázka: Jaké je Vaše současné nejvyšší dosažené vzdělání
V realizovaném průzkumu byla z hlediska zastoupení vzdělanostních skupin minimálně
zastoupena skupina respondentů se základním vzděláním. Realizovaný průzkum vychází
z vyššího zapojení obyvatel se středním vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním.

Tabulka 6: Nejvyšší dosažené vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání
Základní
Střední
Střední s maturitou
Vysokoškolské
Celkem

Počet

%
10
21
58
49
138

7%
15%
42%
36%
100%
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Otázka: Jak často ve svém volném čase sportujete
Nejvíce respondentů uvedlo, že sportují 1 až 2 týdně (37 %), 3 a vícekrát týdně sportuje 35 %
respondentů. Z výše uvedeného lze odvodit, že se ve volném čase několikrát měsíčně věnuje
sportu cca 90 % respondentů, což značí velmi vysoký podíl intenzity sportování.
Tabulka 7: Intenzita sportování

Intenzita sportování
3 a vícekrát týdně
1 - 2-krát týdně
Několikrát za měsíc
Několikrát za rok
Nesportuji
Celkem

Počet

%
48
52
24
10
5
139

35%
37%
17%
7%
4%
100%

Otázka: Co Vám nejvíce brání v pravidelných sportovních nebo pohybových aktivitách?
V otázce bariér uvedlo nejvíce respondentů jako důvod „nedostatek času“ (27 %), dále pak 27 %
respondentům nic nebrání k pravidelným sportovním a pohybovým aktivitám a 19 %
respondentů uvádí jako bariéru „nedostatek míst ke sportování“. Pouze 6 % respondentů uvedlo
jako důvod „nedostatek peněz“.
Tabulka 8: Bariéry pro sportovní a pohybové aktivity
Bariéry sportování
Nic mi nebrání
Nemám kde sportovat
Nemám s kým sportovat
Únava
Nemám dostatek času
Nemám dostatek motivace
Mám zdravotní omezení
Nemám dostatek peněz
Jiné
Celkem

Počet

%
37
27
9
6
38
7
3
8
4
139

27%
19%
7%
4%
27%
5%
2%
6%
3%
100%

Otázka: Jakou formou nejčastěji sportujete
U otázky mohli respondenti využít více odpovědí, tedy 58 % respondentů uvedlo, že sportují
nejčastěji „neorganizovaně“, 18 % respondentů uvedlo, že sportují „organizovaně“, tedy
využívají aktivity nabízené různými spolky.
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Tabulka 9: Forma sportování

Forma sportování
Organizovaně – nejsem členem/členkou sportovní organizace
Organizovaně – jsem členem/členkou sportovní organizace
Organizovaně – aktivity nabízené různými spolky apod.
Neorganizovaně
Celkem

Počet

%
17
20
28
91
156

11%
13%
18%
58%
100%

Otázka: Jaké sporty v současnosti děláte alespoň jednou za 2 týdny, nebo během sezony
Zajímavá otázka se týkala určení z výběru sportů, které respondenti vykonávají aspoň jednou
za 2 týdny. Jelikož mohli respondenti vybrat z více nabízených sportů, do shrnutí byly vybrány ty
sporty, které respondenti označili min 20 x (bylo označeno 518 odpovědí). Nejčastěji zmíněným
sportem byla cyklistika (16 %), plavání (11 %) a turistika (10 %).

Tabulka 10: Druh sportu

Druh sportu
Běh
In-line brusle/skateboarding
Cyklistika
Fitness
Lyžování - sjezdové lyžování, snowboard
Plavání
Tanec
Turistika

Počet

Otázka: V kolika sportovních organizacích jste aktivním členem

%
43
29
85
46
26
57
24
52

8%
6%
16%
9%
5%
11%
5%
10%

Členem žádné sportovní organizace je 78 % respondentů, naopak 22 % respondentů uvedlo, že
jsou členy sportovní organizace v Mikulově nebo jiném městě.

Tabulka 11: Členství ve sportovní organizaci

Členství ve sportovní organizaci
Nejsem členem žádné sportovní organizace
Jsem členem sportovní organizace v Mikulově
Jsem členem sportovní organizace v jiném městě
Celkem

Počet

%
106
17
12
135

78%
13%
9%
100%

Otázka: Uveďte v Kč výši ročního členského příspěvku, který platíte sportovní organizaci,
v niž jste zaregistrován (vyplňte pouze v případě, že jste členem)
Průměrná výše ročního příspěvku, který platí respondenti sportovní organizaci, v nichž jsou
zaregistrováni, činí 1 300 Kč.
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Otázka: Kolik Kč měsíčně průměrně utratíte za své sportovní aktivity (vstupy do
sportovních zařízení apod. mimo členské příspěvky)
Průměrně respondenti utratí měsíčně za sportovní aktivity 1 270 Kč, nejvyšší udávaná částka
byla 10 000 Kč (uvedena byla u 4 respondentů).

Otázka: Jaké zařízení pravidelně navštěvujete pro realizaci Vaší sportovní činnosti (tj. kde
pravidelně sportujete - sportovní hala, tělocvična apod. a kdo aktivitu organizuje)
Odpověď na otázku byla otevřená (respondenti mohli uvést i více zařízení, nejčastější odpovědi
jsou uvedeny v tabulce níže.
Tabulka 12: Pravidelně navštěvované zařízení

Jaké zařízení pravidelně navštěvujete
Bazén (zejména Břeclav), Aqualand Moravia
Sportovní hala
Tělocvičny ZŠ, SŠ
Aktivity realizované "venku"
Fitness
Fotbalové hřiště

Počet
24
15
22
11
5
3

Otázka: Jak hodnotíte současnou podporu sportu městem Mikulov

Podporu sportu městem Mikulov jako adekvátní či vysokou hodnotí celkem 49 % respondentů,
naopak 51 % respondentů hodnotí současnou podporu sportu městem jako nedostatečnou.
Tabulka 13: Podpora sportu městem Mikulov

Podpora sportu
Podpora je vysoká
Podpora je adekvátní
Podpora je nedostatečná
Celkem

Počet

%
2
61
66
129

2%
47%
51%
100%

Otázka: Počet sportovních zařízení ve městě Mikulov je
Počet sportovních zařízení ve městě považuje za „dostačující“ 34 % respondentů, naopak 52 %
respondentů uvádí, že stávající počet sportovních zařízení je nedostačující, až 14 % respondentů
naopak nemohlo tento stav posoudit.
Tabulka 14: Současný počet sportovních zařízení
Počet sportovních zařízení
Plně dostačující
Spíše dostačující
Nedostačující
Nemohu posoudit
Celkem

Počet

%
2
43
68
19
132

1%
33%
52%
14%
100%
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Otázka: Síť cyklostezek ve městě Mikulov a blízkém okolí je
Otázka se zaměřila na stávající síť cyklostezek, otázka je důležitá i z toho pohledu, že cyklistiku
realizuje jednoznačně nejvíce respondentů. Stávající síť cyklostezek považuje za dostatečnou
78 % respondentů, naopak pouze 14 % respondentů považuje současnou síť cyklostezek jako
nedostačující.
Tabulka 15: Síť cyklostezek ve městě Mikulov a blízkém okolí
Síť cyklostezek
Plně dostačující
Spíše dostačující
Nedostačující
Nemohu posoudit
Celkem

Počet

%
38
64
19
10
131

29%
49%
14%
8%
100%

Otázka: Kam si myslíte, že by měla být prioritně směřována podpora sportu ze strany
města?
Nejvíce respondentů (55 %) uvedlo, že by město mělo prioritně směřovat svojí podporu do
“budování nové sportovní infrastruktury“, druhou nejčastěji uváděnou odpovědí pak byla oblast
„podpory mládeže ve sportovních klubech“ (20 %). Mezi odpovědi „jiné“ byly zmíněny priority jedincům a klubům vzorně reprezentující město, trenérům a do vybudování bazénu.
Tabulka 16: Prioritní směřování podpory sportu

Odpověď
Na sportovní akce a programy pro veřejnost
Sportovním klubům
Mládeži ve sportovních klubech
Novou sportovní infrastrukturu (sportoviště,
cyklostezky, sportovní zóny)
Jiné
Celkem

Počet

%
14
7
27

73
12
133

11%
5%
20%

55%
9%
100%

Otázka: Uveďte prosím, co Vám ve městě chybí (náměty ke zlepšení v oblasti SPORTU)
Na položenou otázku odpovědělo 91 respondentů, jednoznačně nejvíce respondentů (přes
50 %) uvedlo, že ve městě chybí krytý plavecký bazén – následně (jednotky odpovědí) pak byla
zmíněna chybějící in-line dráha, hala na tenis, lanové centrum, fitness centrum, málo
cyklostezek.

Z hlediska podpory uvedlo několik respondentů, že by město mělo více podporovat sportoviště
či infrastrukturu, kterou využívají místní obyvatelé včetně zaměření podpory na děti a mládež.

16

Plán rozvoje sportu ve městě Mikulov

3.6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
Oblast sportu a sportovních aktivit zabezpečuje dostatečné množství aktivních sportovních
klubů, které organizují nejrůznější aktivity pro mládež, dospělé i širokou veřejnost. Silnou
stránkou města je existence širokého spektra sportovišť splňující současné standardy k jejich
využívání, trvalá finanční, provozní a investiční podpora rozvoje sportu ze strany města.

Z metodického hlediska byla zpracována SWOT analýza pro oblast sportu, aby popsala současný
stav oblasti a lépe tak vyjádřila celkovou pozici. Silné stránky reprezentují faktory, na kterých lze
stavět budoucí pozici města v oblasti sportu, slabé stránky naopak reprezentují faktory, které
mohou omezit další rozvoj silných stránek. Příležitosti a hrozby obsahují ty body, které mohou
mít na město a oblast sportu dopad a mohou město déle ovlivnit.
Silné stránky

Slabé stránky

 podpora sportu ze strany města
 aktivní sportovní kluby organizující aktivity
pro veřejnost
 probíhající proces modernizace sportovišť při
školách s využitím pro veřejnost
 široké spektrum sportovišť splňující současné
standardy k využívání
 dostupnost volnočasových aktivit
Příležitosti

 absence možností ke koupání a k plaveckým
disciplínám
 koupaliště Riviéra neodpovídá současným
potřebám a standardům
 omezené zdroje financování
 nízká podpora sportu ze strany komerční sféry
 malé příležitosti středoškolského vzdělávání
(odchod mládeže do jiných měst)
Hrozby

 využít zázemí pro volnočasové aktivity jako
součást rozvojových záměrů na zástavbu
volných nebo asanovaných ploch
 využít dobré příklady a koncepce, které se k
rozvoji sportu, volnočasových aktivit osvědčily
v zahraničí či z blízkého okolí
 vytvořit prostor (klub) pro mladé, kteří nemají
dostatek prostor pro tvorbu, seberealizaci
 růst zájmu o zdravý životní styl
 rozvoj mezinárodní spolupráce (partnerská
města, krajanské obce, spolupráce škol apod.)
 rozvoj meziobecní spolupráce

 nedostatek financí na údržbu a opravy
sportovišť, který povede k jejich chátrání nebo
rušení
 změny postojů obyvatel ke stavbě hřišť,
laviček, odpočinkových míst (tlak na rušení
zbudované infrastruktury)
 negativní sociální jevy, vandalismus
 snižování prostředků z veřejných zdrojů do
sportu a volnočasových aktivit
 snížení kvality sportovní nabídky a ztráta
návštěvnického zájmu
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4 Návrhová část
Kapitola vymezuje oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany.

Město Mikulov si v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Mikulov 2013 – 2026 klade za
strategický cíl v rámci prioritní oblasti 2 „Kultura, sport a volný čas“ budovat Mikulov jako
významné kulturní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města
a spokojenost občanů v oblasti sportovního i kulturního vyžití a dalších způsobů
plnohodnotného trávení volného času“.

Prioritním zájmem města je systematicky přispívat k podpoře sportovního vyžití, budování
a údržbě odpovídající sportovní infrastruktury. Má-li být město příjemným místem k životu
i atraktivním cílem pro návštěvníky, musí poskytovat rozmanitou sportovní a další
volnočasovou nabídku pro všechny věkové skupiny.
Obrázek 1: Oblasti podpory sportu

Sportovní činnost dětí a
mládeže
Volnočasové aktivity
Výkonnostní a vrcholový
sport
Oblasti podpory sportu

Sportovní akce a
reprezentace města
Provoz a údržba
sportovních zařízení
Investice do sportovních
zařízení
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4.1 OBLASTI PODPORY SPORTU
A) Sportovní činnost dětí a mládeže
Úvodní oblastí podpory je sportovní činnost dětí a mládeže. Prioritou je podporovat
smysluplnou a soustavnou práci s dětmi a mládeží. Podpoří se pohyb v životě dítěte,
pěstování pozitivního vztahu ke sportu a pozitivní návyky pro budoucí rozvoj dětí
a mládeže.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je podporovat u dětí a mládeže zájem o sport
a o sportovní aktivity, umožňovat rozvíjení sportovních dovedností a schopností a vytvářet
vhodné podmínky pro podporu zdravého životního stylu.

Přínos oblasti: Prevence sociálně patologických jevů mládeže; významný výchovný prostředek;
podpora zdravého životního stylu; podpora spolupráce, týmové práce a odpovědnosti k celku;
podpora sportovních oddílů (klubů) a trenérské činnosti.

Priority:

 Podpora sportovních oddílů (klubů) soustavně pracujících s mládeží – podpora těch
subjektů, které na území města Mikulov soustavně pracují s dětmi a mládeží v oblasti
sportu.

 Dostupnost sportu pro děti a mládež – údržba a správa stávajících zařízení ve vlastnictví
města pro aktivní a sportovní vyžití dětí a mládeže.
 Podpora trenérské činnosti a vedení dětí a mládeže ve sportu – podpora trenérské
činnosti, podpora kvalifikovaného (odborného) vedení dětí a mládeže ve sportu.

B) Volnočasové aktivity
Oblast podpory je zaměřena na všechny osoby využívající sportoviště a sportovní zázemí
na území města Mikulov.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je podporovat všechny osoby (široké vrstvy obyvatelstva)
ve sportovních a rekreačních aktivitách na území města. Cílem je podpora a vytvoření kvalitních
a finančně dostupných možností sportovního vyžití a odpočinku pro všechny věkové kategorie.
Místní sportoviště jsou jedním z míst sousedského života a rozvoje mezilidských vztahů ve
městě.
Přínos oblasti: Dílčí podpora cestovního ruchu; podpora vyváženého rozvoje města.

Priority:

 Vytváření vhodných podmínek pro volnočasové (rekreační) aktivity – podpora
sportovních a volnočasových aktivit pro smysluplné trávení volného času a aktivní
odpočinek (budování cyklostezek, veřejných hřišť apod.).
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C) Výkonnostní a vrcholový sport
Oblast podpory je zaměřena na sportovní oddíly (kluby), které soustavně pracují
s mládeží a s dospělými sportovci (výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter).
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je udržovat a vytvářet odpovídající technické zázemí
sportovcům pro kvalitní přípravu a sportovní akce. Dílčím cílem je také vytvářet podmínky pro
pořádání sportovních akcí a obyvatelům města odpovídající podmínky pro zábavu.
Přínos oblasti: Prostředek reklamy města; odpovídající zázemí pro diváky sportovních akcí.

Priority:

 Podpora sportovních oddílů (klubů) soustavně pracujících s mládeží – podpora těch
subjektů, které na území města Mikulov soustavně pracují s dětmi a mládeží v oblasti
sportu včetně dospělých sportovců.
 Dostupnost sportu – údržba a správa stávajících zařízení ve vlastnictví města pro aktivní
a sportovní vyžití.

D) Sportovní akce a reprezentace města
Oblast podpory je zaměřena na podporu realizací sportovních akcí konaných na území
města Mikulov a na podporu jedinců (sportovců) nebo sportovních subjektů, které
nadstandardně reprezentují město v oblasti sportu.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je podporovat sportovní akce konané na území města
určené také širokým vrstvám obyvatelstva a podporovat nadstandardní reprezentaci města.

Přínos oblasti: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost; významný prostředek účinné prezentace
města; důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže; podpora pořadatelům organizovat ve
městě významné sportovní akce.
Priority:

 Podpora sportovních akcí na území města – podpora realizace sportovních akcí na území
města, které jsou určené pro širokou veřejnost v oblasti sportu.
 Podpora subjektů reprezentující
reprezentující město.

město

–

podpora

subjektů

nadstandardně

E) Provoz a údržba sportovních zařízení
Oblast podpory je zaměřena na provoz a údržbu stávajících sportovních zařízení
v majetku města.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je, aby stávající sportovní zařízení (infrastruktura) byla
maximálně využita ke sportovním účelům a nebyla z důvodu vysokých provozních nákladů
redukována jejich dostupnost občanům.
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Přínos oblasti: Ohled na dlouhodobé budoucí užívání majetku města; udržování sportovních
zařízení v odpovídajících podmínkách pro sportovní využití.
Priority:

 Údržba sportovního zařízení – údržba stávající sportovní infrastruktury, aby
nedocházelo k nežádoucímu zhoršení technickému stavu sportovních zařízení.

 Provoz sportovního zařízení – provoz stávajících zařízení pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.

 Monitorování stavu sportovních zařízení – průběžné monitorování technického
a kapacitního stavu stávajících sportovních zařízení.
 Modernizace sportovního vybavení - sledovat trendy vývoje a doplňovat či obnovovat
vybavení pro sportovní aktivity a k zajištění bezpečnosti.

 Odpovídající stav sportovního vybavení a potřeb na základních školách – obnovovat
a doplňovat odpovídající sportovní vybavení a potřeby pro tělesnou výchovu a sportovní
činnost na základních školách.

F) Investice do sportovních zařízení
Oblast podpory je zacílena na investice do nových sportovních zařízení nebo jejich
rekonstrukce.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je, aby byly realizovány investice do nových sportovních
zařízení či alespoň rekonstrukce do stávajících sportovních zařízení tak, aby vždy splňovala
odpovídající standardy využívání.

Přínos oblasti: Ohled na dlouhodobé budoucí užívání; budování nové sportovní infrastruktury
vytvářející vhodné podmínky pro sport.
Priority:

 Investice do sportovních zařízení – investice do nových sportovních zařízení.

 Rekonstrukce sportovního zařízení – rekonstruovat vybudovanou sportovní
infrastrukturu s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání (modernizace musí předcházet
provozním problémům a přizpůsobit zařízení současným podmínkám pro sport).
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5 Formy zajištění dostupnosti sportovních aktivit
a zařízení
Podpora a finanční podpora plynoucí do oblasti sportu je s ohledem na definované cílové oblasti
rozdělena dále do forem opatření k zajištění dostupnosti sportovních aktivit a zařízení.
1. opatření – dotační program

Město Mikulov vyhlašuje každoročně dotační program „Podpora rozvoje v oblasti sportu“. Cílem
dotačního programu je podpora zájmové činnosti dětí, mládeže a studentů do 26 let v oblasti
sportu.
Dotační program se vztahuje na podporu projektů realizovaných na území města Mikulov nebo
projektů, jejichž realizace je či bude pro Město Mikulov přínosem.

Žadatelem může být pouze spolek, nadace, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení, jiné
právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblastech vyhlášeného dotačního programu.
Výše celkové částky určené na dotační program

Na dotační program je určena částka 1.000.000,- Kč.
Pravidla pro poskytnutí dotací

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu neinvestičního charakteru, je přísně účelová
a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na kterou byla poskytnuta. Poskytuje se
zálohově a podléhá následnému vyúčtování.
Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50 % celkových uznatelných
výdajů projektu v kalendářním roce.

Příjemce je oprávněn snížit celkové výdaje projektu pouze za podmínek podrobně uvedených ve
smlouvě o poskytnutí dotace, např. v případě poskytnutí zkrácené výše dotace oproti původně
požadované výši.
Podíl spoluúčasti ze strany poskytovatele dotace nesmí být vyšší než uvedený v žádosti o dotaci.

Na realizaci projektu musí být v kalendářním roce zajištěno podílové financování z rozpočtu
žadatele, popř. ze zdrojů dalších osob zúčastněných na projektu v takové výši, aby spolu
s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů akce v tomto roce.

Neinvestičními výdaji se pro potřeby tohoto dotačního programu rozumí např. nákup služeb,
opravy a údržba (uvedení věci do původního stavu), ostatní osobní výdaje (např. honoráře,
dohody o provedení práce), nákup spotřebního materiálu.
Příjemce dotace je povinen prokázat výši výdajů a zdrojů na celý projekt (tj. uznatelných
i neuznatelných výdajů, hrazených z prostředků poskytnutých Městem Mikulov, zdrojů příjemce
i jiných zdrojů).

Příjemce je povinen předložit vyhlašovateli nejpozději do 14. 1. xxx závěrečnou zprávu
obsahující vyhodnocení přínosu projektu a finanční vyúčtování dotace (prokázání celkových
výdajů projektu – tj. výdajů uznatelných, hrazených z jakýchkoliv zdrojů).
Administrátorem dotačního programu je odbor finanční Městského úřadu Mikulov, který také
zajišťuje koordinaci, realizaci a zveřejnění dotačního programu.
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2. opatření – příspěvek na provoz příspěvkové organizace města
Z příspěvku na provoz Mikulovské sportovní, p.o. jsou hrazeny činnosti spočívající v oblasti
uspokojování potřeb občanů v oblasti sportu a umožnění využívání sportovní haly pro všechny
občany.
3. opatření – financování provozu a údržby

V rámci tohoto opatření probíhá financování údržby a provozu sportovních zařízení, která jsou
v majetku města či formou individuálních dotací do sportovních zařízení, které nejsou v majetku
města. Provozování sportovních zařízení v majetku města je podmíněno vynaložením nákladů
na provoz a údržbu, které představují nemalé finanční částky. Příspěvek slouží jako podpora
fungování sportovních aktivit ve městě a jeho zvelebování.

Celková alokovaná finanční částka není pevně stanovena. Její výše je každoročně stanovována
při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti města a na potřeby konkrétního
sportoviště.
4. opatření – financování investic do sportovního zařízení

V rámci tohoto opatření probíhá financování investic do výstavby sportovního zařízení, které
bude v majetku města.

Celková alokovaná finanční částka není pevně stanovena. Její výše je každoročně stanovována
při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti města a na potřeby vybudování
(rekonstrukce) konkrétního sportoviště.
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6 Plán investic do sportovní infrastruktury
Kapitola popisuje plánované investice (stav - květen 2018) do dalších let. U plánovaných
projektů je vždy uveden stav, popis a odhadované náklady projektu.
Název projektu/akce

Stav

Odhadované náklady (tis.
Kč)

Fitness park

Zahájení akce 2018

5 600

Projekt zahrnuje vybudování workoutového hřiště, mobiliáře, veřejného osvětlení, veřejné
zeleně v lokalitě „Pod sídlištěm“.
Víceúčelová plocha (hřiště)

Zahájení 2019 +
s podmínkou obdržení
dotace

8 000

Hřiště bude obdélníkového tvaru o rozměrech hran 22m x 38m, povrch hřiště bude tvořit EPDM
pryž, plocha bude lemována mantinely s ocelovou nosnou konstrukcí kotvenou do betonových
základů, mantinely budou vysoké 1,2m, v rozích budou osazeny v oblouku.
Hřiště bude využívané jako plocha kluziště v zimním období, v jarním a letním období se plocha
bude využívat ke sportům jako je florbal apod.
Přemístění tenisových
kurtů

Přesun tenisových kurtů.

Rekonstrukce koupaliště

Zahájení akce 2018

9 000

Zahájení 2018 (září)

33 000

Rekonstrukce koupaliště v termínu od září 2018 do června 2019.
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