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Proč koncepce vznikla?

Koncepce = strategický dokument
sport jako důležitá součást kvality života ve městě

Cíl:

▪ zmapovat současnou situaci a ukázat potřeby
do budoucna – pro podporu sportovních 
klubů, rozvoj sportovní infrastruktury

▪ představit veřejnosti významné plánované 
projekty sportovní infrastruktury

▪ otevřít tak diskuzi o nastavení kvality 
poskytovaných služeb

Naplnila požadavek §6 a §6a zákona č. 115/2001 o podpoře sportu.
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Jak koncepce vznikala?
▪ Pořizovatel - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

▪ Garant zpracování - Fakulta sportovních studií MU

▪ Realizační tým - zástupci fakulty a odboru, odborníci z řad sportovní
veřejnosti

▪ Pracovní skupina - zástupci brněnských sportovních klubů všech
výkonnostních úrovní, zástupci rekreačního sportu

▪ Schválení - Zastupitelstvo města Brna 4/2018
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Jak se zapojila veřejnost?
zkušenosti + oslovení široké + vybrané

zpracovatelů sportovní veřejnosti cílové skupiny

Dotazníková šetření, ankety:
▪ občané města Brna – 1 000 odpovědí - dotazník v Metropolitanu, na FB 

města i fakulty, www.kamzasportemvbrne.cz, na sportovních akcích (např. 
Sportlife) aj. 

▪ sportovní kluby 
▪ školy na všech úrovních (základní, střední, vysoké)
▪ městské části

Dvě organizované besedy s veřejností s velkou účastí
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Na co se koncepce zaměřuje?

Vize:
- město se zajištěnou sportovní infrastrukturou
- město sportovně aktivních obyvatel
- město jako hostitel významných sportovních akcí
- město, které se nebojí sportovní konkurence
- město, které si váží sportovních úspěchů a významných sportovců

Hlavní témata:
- budování sportovní infrastruktury
- zajištění stabilní finanční podpory brněnským sportovním klubům na všech 

výkonnostních úrovních
- podpora sportování mládeže 
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Co přináší koncepce nového?
1. Prezentaci připravovaných projektů sportovní infrastruktury -

odpovídají současným nárokům a potřebám sportovní veřejnosti.

2. Stanovuje % výdajů na sport z výdajů města - dlouhodobé stabilní
financování sportu a pozitivní signál pro sportovní kluby.

3. Specifikuje konkrétní aktivity - pro oblast vrcholového,
výkonnostního i rekreačního sportu.
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Atletická hala Campus, Bohunice



Velodrom Brno-jih, Hněvkovského



Vodácký kanál Pisárky



Městský plavecký stadion Lužánky 25m bazén



Městský plavecký stadion Lužánky aquapark



Co bylo potřeba překonat?

1. Malý zájem veřejnosti o dotazníkové šetření.
Opatření: věcné ceny, osloveni studenti MUNI i
zaměstnanci MMB

2. Dodání podkladových informací od škol, sportovních
svazů.

Opatření: Opakovaná telefonická komunikace, osobní
návštěvy

3. Nezkušenost s vytvářením otázek pro dotazník a
nedostatek organizačních zkušeností s pořádání akcí pro
veřejnost.
Opatření: Komunikace s jinými útvary MMB (strategie,
tiskový) a organizace akcí se STAREZ-SPORT
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Co v Brně nevyřešíme?
1. Neexistuje aktuální databáze členské základny sportovců ve většině 

sportovních odvětvích z úrovně sportovních svazů.

2. Chybí pasportizace sportovišť v majetku sportovních klubů, škol i 
soukromých sportovišť.

3. S vybudování kvalitní sportovní infrastruktury neexistuje záruka na 
přidělení mládežnických i seniorských sportovních center z úrovně 
sportovních svazů.

4. Z hlediska evropské legislativy není dořešena podpora činnosti 
sportovních klubů.
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Děkuji za pozornost!


