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2. ÚVOD 

Plán rozvoje sportu města Moravská Třebová je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu  

s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o podpoře sportu“), vymezuje prioritní osy podpory sportu a stanovuje cíle a opatření, která povedou 

k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. Plán rozvoje sportu města Moravská 

Třebová je koncipován na období let 2018-2025 a předkládá efektivní řešení problematiky sportu v závislosti 

na specifických podmínkách a prioritách města. 

Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů města, sportovní 

infrastruktury a financování sportu v Moravské Třebové. Cílem plánu rozvoje sportu je zejména zajištění 

efektivní, transparentní a systematické podpory sportu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu 

města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky zákona 

o podpoře sportu. 

Dle § 6 zákona o podpoře sportu město Moravská Třebová má za cíl ve své samostatné působnosti vytvořit 

následující podmínky pro sport a jeho rozvoj: 

 zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež; 

 zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů; 

 zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout 

tato zařízení pro sportovní činnost občanům; 

 kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení; 

 zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu; 

 zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajistit jeho provádění. 

Realizací tohoto strategického dokumentu město Moravská Třebová prokazuje svůj záměr v oblasti podpory 

sportu, a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona 

o podpoře sportu a státní politiky České republiky (dále také „ČR“), tak z přirozené působnosti města 

v oblasti rozvoje a podpory sportu a sportovní infrastruktury. 
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3. METODICKÝ PŘÍSTUP 

Kapitola uvádí metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu města 

Moravská Třebová. 

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat 

V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu vycházeno. 

Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na: 

1. podkladech a souborech poskytnutých objednatelem (územně analytické podklady, podklady 

k financování sportu, seznam sportovních klubů a spolků, počty registrovaných členů sportovních 

klubů a spolků apod.); 

2. podkladech zpracovaných objednatelem, vytvořených Zpracovatelem pro účely zpracování plánu 

rozvoje sportu; 

3. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek se 

stejným nebo obdobným předmětem plnění. 

Uvedené podklady byly doplněny o informace získané v průběhu jednání pracovní skupiny, rozhovorů 

s vedením Městského úřadu města Moravská Třebová a o informace z další průběžné e-mailové a telefonické 

komunikace. 

3.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření 

Podkapitola popisuje fázi, v rámci níž došlo k analýze podkladových materiálů. Na základě těchto analýz 

byly identifikovány rozvojové oblasti města Moravská Třebová v oblasti rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury. 

Na základě obdržených podkladů ze strany města byly provedeny následující práce: 

• analýza strategických dokumentů města (územně analytické podklady apod.); 

• analýza veřejně dostupných podkladů (rozpočty a závěrečné účty města); 

• analýza současného stavu města (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.); 

• jednání pracovní skupiny (23. 8. 2018); 

• srovnávací analýza města Moravská Třebová v oblasti sportu s obdobnými, populačně a socio-

demograficky srovnatelnými městy; 

• analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

3.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu 

Na základě identifikovaných zjištění a doporučení v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční 

dokument v souladu s § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení města jako soubor 

podkladových materiálů pro strategické rozhodování o podpoře sportu a pro investiční aktivity města 

Moravská Třebová, které souvisejí se sportovní a volnočasovou vybaveností města. 
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4. PROFIL MĚSTA 

Předmětem této kapitoly je představení profilu města Moravská Třebová, tj. představení základních 

demografických a socio-geografických charakteristik města. 

4.1 Územní charakteristika 

Moravská Třebová leží na pomezí historické zemské hranice Čech a Moravy v Pardubickém kraji a je sídlem 

stejnojmenného obvodu obce s rozšířenou působností. Město se nachází 86 km východně od Pardubic, 70 km 

severně od Brna a 56 km západně od Olomouce. Městem protéká řeka Třebůvka. Moravská Třebová 

je centrem regionu Hřebečska, jenž zaujímá podstatnou část okresu Svitavy a je součástí svazku obcí 

Českomoravské pomezí. 

Obrázek 1 Umístění města Moravská Třebová na mapě České republiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS 

Město tvoří celkem 5 částí města: Město, Předměstí, Sušice, Udánky a Boršov, které se rozkládají na dvou 

katastrálních územích: Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové. Městský úřad je pověřeným 

obecním úřadem s rozšířenou působnosti pro 33 obcí spadajících do ORP Moravská Třebová. Celková rozloha 

města Moravská Třebová je 42 km21. Katastrální území jsou zobrazena v následujícím obrázku. 

 

 

                                                 

1
 Český úřad zeměměřičský a katastrální. Nahlížení do katastru nemovitostí – Katastrální území [cit. 11. 7. 2017]. Dostupné online z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx 
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Obrázek 2 Části města a Moravská Třebová 

 

Zdroj: Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že více než třetina rozlohy města Moravská Třebová je pokryta ornou 

půdou, která tvoří 37,8 % sledovaného území. Sportovní a rekreační infrastruktura na území města Moravská 

Třebová tvoří 0,6 % katastrálního území města (problematice sportovní infrastruktury se detailně věnuje 

kapitola 5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury). Sledované území je z hlediska sportovní 

a rekreační turistiky využíváno zejména k rekreaci individuálního charakteru, neboť nabízí vhodné 

podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. 
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Tabulka 1 Pozemková struktura města Moravská Třebová 

Druh pozemku Počet parcel Výměra v hektarech 
Relativní územní 

pokrytí 

Orná půda 1 446 1 589 37,8 % 

Zahrada 2 185 109 2,6 % 

Ovocný sad 46 15 0,4 % 

Trvalý travní porost 1 099 376 8,9 % 

Lesní pozemek 617 1 619 38,5 % 

Vodní plocha 226 60 1,4 % 

Zastavěná plocha 4 096 109 2,6 % 

Ostatní plocha 

(z toho sportovní a rekreační) 

3 279 

(89) 

328,4 ha 

(12,1 ha) 

7,8 %  

(0,3 %) 

Celkem 7 904 1 537 ha 100,0 % 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

4.2 Demografická analýza 

Předmětem této podkapitoly je demografická analýza sledovaného území z hlediska věkové struktury 

obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách (zejména s ohledem na podíl dětí a seniorů). Na základě výsledků demografické analýzy jsou 

v závěru této podkapitoly s ohledem na specifické potřeby obyvatel města Moravská Třebová navrženy 

implikace reagující na predikovaný demografický vývoj sledovaného území. Vzhledem k očekávanému 

stárnutí populace ve městě bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních 

předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. 

4.2.1 Současný stav 

Z pohledu počtu obyvatel je město Moravská Třebová, s 10 1112 obyvateli, osmým nejlidnatějším městem 

v Pardubickém kraji. Město tvoří 5 místních částí obce rozkládajících se na 2 katastrálních územích. Město 

v posledním desetiletí zažilo pokles počtu obyvatel, kdy se celkový počet obyvatel mezi lety 2008 až 2018 

snížil o 9,2 % (1 018 obyvatel). Migrační saldo Moravské Třebové vykazuje dlouhodobě záporné hodnoty 

a úbytek obyvatelstva způsobený migrací má zásadní vliv na vývoj počtu obyvatel města. 

                                                 

2 Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018 [cit. 9.7.2017]. Dostupné online z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-
obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Moravská Třebová (2008-2018) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka níže zobrazuje absolutní počty obyvatel Moravské Třebové vždy k 1. lednu daného roku. 

Z uvedených hodnot vyplývá, že Moravská Třebová ve sledovaných letech dosahovala každoročního úbytku 

v průměru více než 100 obyvatel. Žádný ze sledovaných roků nevykázal přírůstek počtu obyvatel ve městě 

Moravská Třebová. 

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve městě Moravská Třebová 

Rok 
Počet obyvatel  

(k 1. 1. daného roku) 

Absolutní meziroční 

přírůstek a úbytek 

Relativní meziroční 

přírůstek a úbytek 

2008 11 129 obyv. -101 obyv. -0,9 % 

2009 11 028 obyv. -118 obyv. -1,1 % 

2010 10 910 obyv. -181 obyv. -1,7 % 

2011 10 729 obyv. -117 obyv. -1,1 % 

2012 10 612 obyv. -121 obyv. -1,1 % 

2013 10 491 obyv. -78 obyv. -0,7 % 

2014 10 413 obyv. -62 obyv. -0,6 % 

2015 10 351 obyv. -84 obyv. -0,8 % 

2016 10 267 obyv. -43 obyv. -0,4 % 
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Rok 
Počet obyvatel  

(k 1. 1. daného roku) 

Absolutní meziroční 

přírůstek a úbytek 

Relativní meziroční 

přírůstek a úbytek 

2017 10 224 obyv. -113 obyv. -1,1 % 

2018 10 111 obyv. N/A N/A 

Zdroj: Český statistický úřad 

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury  

jsou spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách (zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a postproduktivní generaci). 

Věkovou pyramidu v jednoletých věkových intervalech prezentuje následující grafické znázornění.  

Graf 2 Věková struktura města Moravská Třebová a její srovnání s Českou republikou k 31. 12. 2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 
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Průměrný věk obyvatele Moravské Třebové dokazuje, že populace města je starší oproti populaci České 

republiky. Průměrný obyvatel Moravské Třebové je o 1,8 roku starší, než je průměrný občan ČR3. Tuto 

skutečnost potvrzuje i výše zobrazené grafické znázornění, jež porovnává věkové skupiny ve městě 

Moravská Třebová a České republice. Je patrné, že ve srovnání s Českou republikou je v Moravské Třebové 

relativně nižší zastoupení obyvatel ve věku do 45 let a vyšší zastoupení takřka ve všech věkových skupinách 

starších 45 let věku. 

4.2.2 Predikce vývoje počtu obyvatel 

Na základě výsledků demografické analýzy byla vyhotovena predikce vývoje počtu obyvatel. Predikovaný 

vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové struktury je jedním z určujících faktorů definující specifické 

potřeby obyvatelstva v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. Predikce vývoje počtu obyvatel byla 

vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry byly silně inspirovány scénářem 

prognózy Českého statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Byla 

spočítána predikce, u které vývoj specifické míry úmrtnosti do značné míry kopíruje vývoj predikovaných 

hodnot ČSÚ pro jejich střední variantu. V obou variantách se předpokládá stagnace specifických plodností 

na váženém průměru posledních 3 let. V rámci této analýzy je prezentována predikce, která již bere 

v úvahu migraci obyvatel. Migrace je u některých měst klíčovou složkou populačního vývoje, přestože 

se jedná o složku vysoce pohyblivou a nelze ji spolehlivě odhadovat v delším časovém horizontu. I z tohoto 

důvodu je projekce s migrací omezena pouze do roku 2030 tak, aby měla vypovídající hodnotu.  

Následující tabulka prezentuje predikované počty obyvatel v rámci klíčových věkových skupin. Z predikce 

je zřejmé, že by do roku 2030 mělo dojít k poklesu počtu obyvatel města předproduktivní a produktivní 

věkové skupiny. Zvyšováním naděje dožití se promítne do věkové struktury města nárůstem počtu obyvatel 

v postproduktivním věku. Výrazně by se měl navýšit počet obyvatel ve věku 80 a více let. Do roku 2030 

predikce očekává pokles počtu obyvatel Moravské Třebové o necelých 11 %, které představují v absolutním 

počtu 1 100 obyvatel. 

Tabulka 3 Predikovaný vývoj počtu obyvatel podle věkových skupin 

Věková skupina 

Rok 

2020 2025 2030 

0 – 14 let 1 335 obyv. 1 160 obyv. 1 025 obyv. 

15 – 64 let 6 179 obyv. 5 781 obyv. 5 270 obyv. 

65 a více let (z toho 80 a více let) 2 415 (528) obyv. 2 580 (659) obyv. 2 716 (853) obyv. 

Celkem 9 929 obyv. 9 521 obyv. 9 011 obyv. 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

                                                 

3 Průměrný věk občana České republiky je 42,2 let. 



           Profil města        

 

 

 
Stránka | 11 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

Následující tabulka převádí absolutní hodnoty predikovaného vývoje počtu obyvatel do relativního 

vyjádření. Podíly jednotlivých věkových skupin dokazují, jak výrazné změny lze vzhledem 

k demografickému stárnutí obyvatelstva očekávat. U předproduktivní a produktivní skupiny obyvatelstva 

je patrný pokles podílů těchto věkových skupin na celkové populaci Moravské Třebové. Naopak tabulka 

ukazuje významný růst podílu obyvatel v postproduktivním věku, kdy v roce 2030 je očekáváno, že za jinak 

nezměněných okolností budou obyvatelé této věkové kategorie tvořit 30,1 % populace města. Obyvatelé ve 

věku 80 a více let by pak dle provedené predikce představovali 9,5 % z celkové populace města. 

Tabulka 4 Predikovaný vývoj podílu obyvatel podle věkových skupin 

Věková skupina 

Rok 

2020 2025 2030 

0 – 14 let 13,4 % 12,2 % 11,4 % 

15 – 49 let 62,2 % 60,7 % 58,5 % 

65 a více let (z toho 80 a více let) 24,3 % (5,3 %) 27,1 % (6,9 %) 30,1 % (9,5 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Následující grafické znázornění prezentuje predikovaný vývoj celkové populace města Moravská Třebová. 

Je zřejmé, že ve sledovaném období je při stávající úrovni negativní migrační bilance a demografickém 

stárnutí populace města očekáván pokles počtu obyvatel. Predikce vývoje počtu obyvatel předpokládá, 

že v roce 2030 by se měl počet obyvatel snížit na 9 011 obyvatel. 

Graf 3 Predikovaný vývoj celkové populace města Moravská Třebová do roku 2030 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 
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Grafické znázornění zobrazené níže ilustruje predikovaný vývoj dvou klíčových demografických ukazatelů, 

a to podílu dětí a podílu osob v postproduktivním věku na celkové populaci. Podíl dětí na celkové populaci 

města by měl dle provedené predikce konstantně klesat po celé sledované období. Naopak podíl obyvatel 

ve věku 65 a více let by měl dle této předpovědi po celé sledované období narůstat a v roce 2030 by měl 

překročit hodnotu 30 %. Pokračující trend snižujícího se podílu dětí a rostoucího podílu obyvatel 

v postproduktivním věku lze očekávat i v letech následujících. 

Graf 4 Predikovaný vývoj podílu počtu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci města 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

4.2.3 Závěry demografické analýzy a její implikace v oblasti sportu 

Dle závěrů předchozích analytických prací lze předpokládat, že do roku 2030 se sníží počet obyvatel 

ve městě Moravská Třebová. Zásadním problémem je pak snižující se podíl dětské a produktivní věkové 

skupiny. V následujících letech bude možné sledovat stárnutí v současnosti nejpočetnějších ročníků, což 

znamená, že v delším časovém horizontu je očekáván výrazný nárůst obyvatel v postproduktivním věku. 

Predikce, je však velmi ovlivněna migračními vlivy, resp. negativní migrační bilancí, které město čelí 

posledních pět let.  
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Trendu demografického stárnutí čelí řada měst v České republice. Vzhledem k této skutečnosti bude 

udržení pohybových schopností zejména starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout 

problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. Na základě prezentovaných skutečností lze konstatovat, že by 

se město mělo nejvyšší měrou zasadit o vytváření takových podmínek, které budou vytvářet zázemí pro 

využití sportu jakožto nástroje rozvoje komunitního života, a to zejména na lokální úrovni.  

Je vhodné dát významný prostor nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit 

nejširší komunita obyvatel, tedy i starší věkové kategorie. Zároveň je vhodné vytvořit odpovídající 

podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny, kdy převážná 

většina sportovních aktivit je zároveň vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální 

rozdíly a podporuje spolupráci a soudržnost. Potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci 

všech sociálních skupin. Cílem strategie v oblasti sportu je rovněž narovnávání podmínek pro pohybové 

aktivity všech obyvatel bez rozdílu věku a ekonomického a sociálního statusu, a to jak pro organizované, 

tak neorganizované sportovce. 
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Předmětem této kapitoly je analýza současného stavu nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury 

města Moravská Třebová. Předmětem zájmu jsou zejména sportovní kluby a sdružení na území města, 

sportovní infrastruktura v majetku města, která je dostupná výkonnostním sportovcům, ale i široké 

veřejnosti. Rovněž jsou sledována sportovní zařízení, která jsou spravována školami (příspěvkovými 

organizacemi), sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby poskytované soukromým sektorem.  

5.1 Analýza současného stavu nabídky sportu 

Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních klubech a sdruženích na území 

města Moravská Třebová. Předmětem zájmu je analýza současné nabídky sportu a členské základny 

jednotlivých oddílů. Následující tabulka prezentuje sportovní spolky a sdružení, které jsou Městským 

úřadem města Moravská Třebová podporovány a evidovány k roku 2018. Velikost členské základy byla 

získána prostřednictvím komunikace Zpracovatele se zástupci sportovních organizací, popřípadě 

z oficiálních stránek nadřazených sportovních asociací a svazů, nebo sledovaných sportovních organizací. 

Vzhledem k fluktuaci počtu členů má následující tabulka spíše orientační charakter. Vzhledem k níže 

uvedeným počtům registrovaných členů lze konstatovat, že počet členů v rámci sledovaných sportovních 

spolků a sdružení je 1 989 osob.  

Lze však očekávat, že členské základny sportovních klubů a spolků se budou překrývat, tedy celkový počet 

těch aktivních obyvatel, kteří jsou členy sportovních klubů a spolků, je reálně nižší. S ohledem na městem 

podporované sportovní organizace a význam Moravské Třebové pro sledovaný region lze zároveň 

konstatovat, že aktivními členy níže uvedených sportovních organizací jsou i obyvatelé z okolních obcí, 

tedy reálný počet sportovně aktivních osob v Moravské Třebová je nižší. 

Tabulka 5 Seznam spolků a sdružení města Moravská Třebová 

Sportovní kluby a sdružení  

(počet členů k roku 2018) 

Celkový 

počet 

členů 

Provozované sporty 

TJ Slovan Moravská Třebová 
1 314 

členů 

• Atletika 

• Cyklistika 

• Fotbal 

• Horolezectví 

• Kulturistika 

• Lední hokej 

• Lyžování 

• Stolní tenis 

• Šachy 

• Tenis 

• Turistika 

• Volejbal 

• Sport pro všechny 

(ASPV) 

Junák 160 členů • Skaut  
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Sportovní kluby a sdružení  

(počet členů k roku 2018) 

Celkový 

počet 

členů 

Provozované sporty 

Spolek branných sportů Moravská Třebová, 

zájmový spolek pro branné činnosti, 

praktickou, sportovní a obrannou střelbu 

100 členů • Sportovní střelba  

TJ Sokol Boršov 94 členů • Fotbal  

AG-FIT 73 členů 
• Gymnastika 

• Aerobik 

• Skoky na trampolíně 

• Sport pro 

předškoláky 

Aeroklub Moravská Třebová 82 členů • Sportovní létání  

Pobočný spolek Asociace víceúčelových 

základních organizací technických sportů 

a činností Moravská Třebová 

82 členů • Technické sporty  

Autoklub Moravská Třebová  30 členů • Motokárové závody 

Čochtani Moravská Třebová 20 členů 
• Turistika 

• Sjezd řeky 
 

Jezdecký klub Útěchov 16 členů • Jezdectví  

RC Autoklub České republiky 18 členů • Závody modelů  

NoGravity N/A • Bojová umění  

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, vlastní šetření 

V rámci této podkapitoly jsou představeny jednotlivé sportovní spolky a sdružení působící na území města 

Moravská Třebová. 

TJ Slovan Moravská Třebová  

TJ Slovan Moravská Třebová je tradiční sportovním klubem v Moravské Třebové založeným v roce 1956, 

který v současnosti sdružuje třináct sportovních oddílů, které poskytují širokou nabídku sportovních aktivit, 

a to jak organizovaných ve sportovních klubech, tak příležitostí pro individuální sportovní vyžití. TJ Slovan 

Moravská Třebová s členskou základnou 1 314 členů je největším subjektem organizující sportovní aktivity 

na území města v roce 2018. Z hlediska věkové segmentace tato sportovní organizace k roku 2016 evidovala 

727 dospělých členů a 590 členů v rámci mládežnických kategorií. Největšími oddíly této tělovýchovné 

jednoty jsou fotbal, lední hokej a lyžování. Následující tabulka přináší přehled ohledně počtu členů v rámci 

jednotlivých sportovních oddílů. 
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Tabulka 6 Počet členů v oddílech TJ Slovan Moravská Třebová v roce 2016 

Oddíl Počet členů Oddíl Počet členů 

Atletika 105 Stolní tenis 34 

Cyklistika 48 Šachy 12 

Fotbal 216 Tenis 119 

Horolezectví 37 Turistika 67 

Kulturistika 96 Volejbal 57 

Lední hokej 205 Sport pro všechny (ASPV) 122 

Lyžování 141 Celkem 1 259 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová 

Junák 

Skautské středisko Junák v Moravské Třebové v současné době eviduje zhruba 160 členů. Středisko 

je základní organizační jednotkou Junáka a je tvořeno celkem pěti oddíly. Oddíly jsou členěny podle 

pohlaví (3 chlapecké a 2 dívčí oddíly). Hlavní náplní tohoto spolku jsou pravidelné schůzky výchovných 

jednotek, čímž jsou zajišťovány sportovní, kulturní a volnočasové aktivity pro děti zejména ve věku  

od 6 do 15 let. Členové starší 15 let se scházejí v nepravidelných intervalech. Členové tohoto spolku 

v průběhu pohybových her rozvíjí fyzickou kondici i schopnost spolupráce a komunikace.  

Spolek branných sportů Moravská Třebová  

Hlavní činností spolku je rozvoj ranně sportovních a branně technických aktivit dětí, mládeže a dospělých. 

Spolek využívá pro svoji činnost střelnici v obci Linhartice, v těsné blízkosti města Moravské Třebové. Tato 

sportovní organizace nabízí komplexní střelecký výcvik a připravuje zájemce k získání odborné způsobilosti 

na zbrojní průkaz v teorii i praxi. Tato sportovní organizace v roce 2018 eviduje přibližně 100 aktivních 

členů.  

TJ Sokol Boršov  

Fotbalový klub TJ Sokol Boršov je tradičním sportovním klubem v Moravské Třebové, resp. části města 

Boršov, jenž byl založen již v roce 1946. Tuto tělovýchovnou jednotu tvoří pouze fotbalový oddíl, jehož 

seniorský mužský tým hraje fotbalovou okresní soutěž. Domácím hřištěm je fotbalové hřiště v Boršově. 

Dle České unie sportu tato sportovní organizace registruje 94 aktivních členů. 

AG-FIT 

AG-FIT je klubem gymnastických sportů, který sdružuje sportovce a vytváří podmínky pro provozování 

sportovní činnosti, a to jak na rekreační, tak i na vrcholové úrovni. Cílem tohoto spolku je propagovat 

a popularizovat gymnastické sporty v Moravské Třebové a okolí. Tato sportovní organizace se zaměřuje 

na sportovní gymnastiku, aerobik, skoky na trampolíně a sportovní přípravu předškoláků. Tréninkové 
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jednotky probíhají v  tělocvičnách gymnázia, ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní náměstí. Dle České unie sportu 

tato sportovní organizace registruje 73 aktivních členů. 

Aeroklub Moravská Třebová  

Činností Aeroklubu Moravská Třebová je organizace a podpora parašutismu, sportovního a rekreačního 

létaní. Klub je organizován do Plachtařského odboru, Ultralehkého odboru a Motorového odboru. Aeroklub 

sídlí na letišti v Moravské Třebové. Tato sportovní organizace registruje 82 řádných členů, z čehož 21 členů 

je členem Leteckého akrobatického centra ČR o.s.  

AVZO Technické sporty 

Jedná se o pobočný spolek Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností, jenž 

sídlí ve městě Moravská Třebová. Klub organizuje tréninky sportovní střelby a potápění. Tento spolek se 

snaží o komplexně účelné využití volného času dětí a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti růstu nových 

úspěšných sportovců, rozvoje fyzické zdatnosti a boji proti sociálně patologickým jevům. Dle dat AVZO TSČ 

ČR z.s. tento pobočný spolek eviduje 82 aktivních členů.  

Autoklub Moravská Třebová  

Autoklub Moravská Třebová je dlouholetým pořadatelem motokárových závodů Mistroství České republiky 

a Poháru Autoklubu České republiky. Závody pořádané touto sportovní organizací neprobíhají ve městě 

Moravská Třebové, které nedisponuje nutnou sportovní infrastrukturou. Dle informací od předsedy tohoto 

sportovního spolku Autoklub Moravská Třebová eviduje k roku 2018 přibližně 30 aktivních členů.  

Klub českých turistů  

Čochtani Moravská Třebová je pobočným spolkem Asociace turistických oddílů mládeže a zároveň členem 

Klubu českých turistů. Jedná se o turistický a vodácký oddíl, jehož účelem je smysluplné naplňování volného 

času dětí a výchova členů v oblasti turistiky, sportovních, kulturních a sociálních aktivit. Mezi formy 

činností organizované tímto pobočným spolkem lze zařadit také výpravy a výlety, vzdělávací akce, tábory 

či turistické závody. 

Jezdecký klub Útěchov  

Jezdecký klub Útěchov sídlící v těsné blízkosti města Moravská Třebová se věnuje zejména chovatelské 

činnosti a přípravě jezdců a koní pro sportovní a rekreační účely a účasti v jezdeckých závodech. Tento 

jezdecký klub byl založen v roce 2009. Jeho cílem je sdružovat zájemce o koně a jezdectví. Důležitou 

činností je rovněž pořádání letních táborů, výcvikových kurzů a dalších akcí pro děti a mladistvé. Dle České 

jezdecké federace tento jezdecký klub eviduje 16 členů. 

RC Autoklub České republiky  

RC Autoklub České republiky organizuje pro zájemce a kluby závody rádiem řízených modelů aut v České 

republice. Tento spolek pořádá mistroství České republiky v různých kategoriích a je členem evropské 

i mezinárodní federace rádiem řízených modelů aut. V Moravské Třebové a jejím okolí tento spolek 

registruje přibližně 18 aktivních členů. 
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5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury 

Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku města 

Moravská Třebová, která je dostupná široké veřejnosti. Součástí analýzy jsou dále sportovní zařízení, která 

jsou spravována školami, jejichž zřizovatelem je město Moravská Třebová (příspěvkovými organizacemi), 

dále sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby soukromých subjektů.  

5.2.1 Sportovní infrastruktura v majetku města 

Město Moravská Třebová disponuje širokou nabídkou sportovní infrastruktury, jež je prezentována v tabulce 

níže. V tabulce jsou zaznamenána i dětská hřiště nebo volnočasové areály, které tvoří doplňkové sportovní 

a volnočasové zázemí města. 

Tabulka 7 Sportovní infrastruktura v majetku města 

Sportovní zařízení Ulice Sportovní zařízení Ulice 

Tenisová hala Tyršova 240/41 Fit stezka Křížový vrch 

Tenisový kurt (umělý povrch) Tyršova 240/41 Dětské hřiště Jiráskova 

Herna stolního tenisu  Tyršova 240/49 Dětské hřiště Holandská 

Aquapark Tyršova 240/41 Dětské hřiště Sportovní 

Zimní stadion Nádražní 1145/12 Dětské hřiště Hřebečská 

Víceúčelové atletické hřiště Boženy Němcové Dětské hřiště Sušice 

Víceúčelové hřiště Západní Dětské hřiště Gorazdova 

Víceúčelové hřiště  Jiráskova Dětské hřiště Zámecké zahrady 

Rekreační areál Knížecí louka Dětské hřiště Svitavské předměstí 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová; Technické služby Moravská Třebová 

Správu převážné většiny sportovišť zajišťuje obchodní společnost města Technické služby Moravská Třebová 

s.r.o. (dále také „TS MT“), která kromě sportovních areálů a dětských hřišť ve vlastnictví města spravuje 

také některá sportoviště ve vlastnictví sportovní organizace TJ Slovan Moravská Třebová, a to tenisové 

a volejbalové kurty. 

Sportovní areál v  ulici Tyršova  

Centrum sportovní infrastruktury města Moravské Třebové se nachází v Tyršově ulici, jehož sportovní 

zařízení jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová a sportovní organizace TJ Slovan Moravská Třebová. 

Tato sportovní zařízení jsou spravována TS MT:  
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Sportovní infrastruktura v Tyršově ulici v majetku města Moravská Třebová 

 Objekt zimního stadionu nabízí zázemí pro sportovní aktivity 

sportovního oddílu HC Slovan Moravská Třebová a široké veřejnosti 

celého moravskotřebovského a jevíčského regionu. Díky modernizaci 

stadionu z roku 2010 je možné sportovní zařízení využívat i mimo zimní 

sezónu. V objektu zimního stadionu se pravidelně pořádají nejrůznější 

sportovní akce či kulturní akce. Z uvedeného plyne, že objekt 

je zaměřen na širokou sportovní veřejnost města a celého regionu.  
 

 Moravskotřebovský aquapark s plaveckým bazénem se čtyřmi drahami 

a vodními atrakcemi je otevřen každodenně široké veřejnosti od května 

do září. V areálu aquaparku si mohou návštěvníci pronajmout kurt na 

nohejbal, kurt na beachvolejbal nebo tenisový kurt s umělým 

povrchem. Rovněž lze využít služeb půjčovny sportovního náčiní 

a lehátek. 
 

 Nafukovací hala na tenis je v provozu od října do března a ve zbylých 

měsících je plocha nafukovací haly využívána k pronájmu jako hřiště 

pro návštěvníky aquaparku. Nafukovací hala je využívána především ke 

hraní tenisu a nohejbalu. 

 Herna stolního tenisu vlastní město a provozuje sportovní organizace 

TJ Slovan Moravská Třebová. Nachází se zde hrací sál se dvěma hracími 

stoly, šatny a sociální zařízení pro hráče. 

Sportovní infrastruktura v majetku TJ Slovan Moravská Třebová 

 Volejbalové hřiště disponuje dvěma venkovními kurty. Vlastníkem 

tohoto sportovního zařízení je TJ Slovan Moravská Třebová a správu 

zajišťuje TS MT. Hřiště se nachází vedle Moravskotřebovského 

aquaparku a tenisových kurtů v klidném prostředí zahrádkářské kolonie. 

Členové volejbalových družstev využívají venkovní hřiště v období 

od dubna do října. 

 Tenisové kurty vlastní a využívá tenisový oddíl TJ Slovan Moravská 

Třebová. Celkem se zde nachází 5 antukových kurtů, tréninková stěna 

a sociální zařízení. Areál kurtů spravuje TS MT. 

 Fotbalový stadion vlastní a pro domácí zápasy a tréninky využívá 

sportovní klub SKP Slovan Moravská Třebová. Stadion se skládá 

z hlavního travnatého hřiště s tribunou o kapacitě 780 diváků. Dále se 

v areálu nachází tréninkové travnaté hřiště s tribunou o kapacitě 100 

diváků a hřiště s pískovým povrchem. Součástí stadionu jsou šatny, 

sociální zařízení a restaurace. Město Moravská Třebová podporuje 

modernizaci a rekonstrukci fotbalového stadionu. 



           Analýza současného stavu        

 

 

 
Stránka | 20 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

 

Víceúčelové atletické hřiště  

Další významnou sportovní lokalitou pro sportovní vyžití širokého spektra 

obyvatel města a potřeby sportovních organizací nebo Domu dětí a mládeže 

Moravská Třebová je víceúčelové atletické hřiště v ulici Boženy Němcové, které 

přímo navazuje na Základní školu Palackého. Atletické hřiště se skládá 

z atletické dráhy o délce 300 metrů s umělým povrchem, sektoru pro skok 

daleký a vysoký, sektoru pro vrh koulí a kladivem. Tento areál dále disponuje 

víceúčelovým hřištěm na míčové sporty s povrchem umělé trávy. Všechna hřiště 

jsou zpřístupněna pro veřejnost a jejich uživatelé mají možnost výpůjčky 

sportovního náčiní. 

5.2.2 Školy a školská zařízení a jejich sportovní infrastruktura 

Tato podkapitola se zabývá sportovní infrastrukturou spravovanou školskými zařízeními. Dle odborné 

skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské unie až 85 % 

pohybových aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách4. Z tohoto závěru je patrné, že význam 

školních zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na území města Moravská Třebová 

je 11 školských zařízení, z toho pět je zřizováno městem Moravská Třebová. 

V následující tabulce jsou zobrazeny školy a školská zařízení na území města Moravská Třebová, jejich 

kapacita a sportovní zařízení náležící těmto školským zařízením. Nejkomplexnější sportovní infrastrukturou 

disponuje Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany. Ze školských zařízení 

zřizovaných městem Moravská Třebová nejvíce sportovišť náleží Základní škole Palackého, která přímo 

sousedí s víceúčelovým atletickým hřištěm v ulici Boženy Němcové, které je spravované obchodní 

společností města Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Školní sportovní infrastruktura je využívána 

i mimo hodiny tělesné výchovy, a to sportovními kluby. Dochází tak k využití vysokého potenciálu těchto 

sportovišť. 

Tabulka 8 Seznam škol a školských zařízení na území města Moravská Třebová 

Název školského zařízení 
Druh školského zařízení 

(kapacita) 
Sportoviště Zřizovatel 

Vojenská střední škola a Vyšší odborná 

škola Ministerstva obrany 

Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová 

• Vyšší odborná škola 

(N/A) 

• Střední škola (N/A) 

• Fotbalové hřiště 

• Víceúčelové hřiště 

• Beachvolejbalový kurt 

• Posilovna 

Ministerstvo 

obrany  

                                                 

4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-

1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025. 
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Název školského zařízení 
Druh školského zařízení 

(kapacita) 
Sportoviště Zřizovatel 

Gymnázium, Moravská Třebová, 

Svitavská 310 

Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová 

• Střední škola (360) 
• Dvě tělocvičny 

• Posilovna 

Pardubický 

kraj 

Integrovaná střední škola Moravská 

Třebová 

Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová 

• Střední škola (480) 

• Domov mládeže (108) 

• Školní jídelna (900) 

• Tělocvična 

• Posilovna 

Pardubický 

kraj 

Základní škola Palackého 

Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová 

• Základní škola (900) 

• Školní družina (170) 

• Školní klub (55) 

• Školní jídelna (1100) 

• Dvě tělocvičny 

• Víceúčelová hřiště 

• Bazén 

Město 

Moravská 

Třebová 

Základní škola Čs. armády 

Čs. Armády 179, 571 01 Moravská Třebová 

• Základní škola (249) 

• Školní družina (50) 

• Školní jídelna (200) 

• Dvě tělocvičny5 

• Hřiště 

Město 

Moravská 

Třebová 

Základní škola Kostelní náměstí 

Kostelní nám. 21, 571 01 Moravská Třebová 

• Základní škola (360) 

• Školní družina (75) 
• Tělocvična 

Město 

Moravská 

Třebová 

I. Mateřská škola Piaristická 

Piaristická 137, 571 01 Moravská Třebová 
• Mateřská škola (190) - 

Město 

Moravská 

Třebová 

II. Mateřská škola Jiráskova 

Jiráskova 1141, 571 01 Moravská Třebová 
• Mateřská škola (210) - 

Město 

Moravská 

Třebová 

Dětský domov Moravská Třebová 

J. K. Tyla 570, 571 01 Moravská Třebová 
• Dětský domov (21) • Sportovní hřiště 

Pardubický 

kraj 

Speciální základní škola, mateřská škola 

a praktická škola Moravská Třebová 

Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová 

• Střední škola (35) 

• Základní škola (136) 

• Mateřská škola (30) 

• Internát (30) 

• Sportovní hřiště 

s umělým povrchem 

Pardubický 

kraj 

                                                 

5 Školské zařízení má ve správě druhou tělocvičnu ve vlastnictví města, která není přímou součástí areálu školy, ale je na adrese 

Olomoucká 2. 
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Název školského zařízení 
Druh školského zařízení 

(kapacita) 
Sportoviště Zřizovatel 

Základní umělecká škola Moravská 

Třebová 

Zámecké nám. 185, 571 01 Moravská Třebová 

• Základní umělecká 

škola (600) 
- 

Pardubický 

kraj 

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení; oficiální internetové stránky školských zařízení 

5.2.3 Sportovní infrastruktura sportovních organizací a komerčního sektoru 

V rámci této podkapitoly je představena sportovní infrastruktura, která je v majetku sportovních 

organizací, nebo soukromého sektoru. Předmětem této podkapitoly jsou sportovní zařízení ve vlastnictví 

sportovních klubů (TJ Slovan Moravská Třebová), a komerčních subjektů. Z níže uvedeného je zřejmé, že 

sportovní infrastrukturu města dovytváří právě soukromý sektor. Cílem komerčního sektoru je maximalizace 

čistého ekonomického zisku. Z toho důvodu jsou komerční subjekty zpravidla orientovány na určitý segment 

sportovních aktivit, který má potenciál vytvářet zisk. V České republice se komerční sektor v oblasti 

sportovní nabídky zaměřuje především na sportovní služby individuálního charakteru, jako jsou fitness, 

squash, tenis, golf, bowling a jiné. 

V tabulce níže jsou vyjmenována sportovní zařízení ve vlastnictví komerčních subjektů. 

Tabulka 9 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví komerčních subjektů 

Subjekt Adresa Sportovní infrastruktura 

Bonus Gym Josefská 29, Moravská Třebová  Tělocvična 

Prcek Fitness Gorazdova 8, Moravská Třebová  Posilovna 

U Kalvárie Strážnického 41, Moravská Třebová 
 Squashové kurty 

 Ricochetové kurty 

Bowling bar Ohnivá koule Lanškrounská 562/68, Moravská Třebová  Bowlingové dráhy 

Spinning Centrum Káča Komenského 20, Moravská Třebová  Spinningová kola 

Rekreační středisko Srnčí Srnčí 326/1, Moravská Třebová 

 Venkovní bazén 

 Venkovní sportoviště 

 Minigolf 

Zdroj: Vlastní šetření 
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V tabulce níže jsou vyjmenována sportovní zařízení ve vlastnictví sportovních organizací. 

Tabulka 10 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví sportovních organizací 

Subjekt Adresa Sportovní infrastruktura 

TJ Slovan Moravská Třebová Nádražní 1145/12, Moravská Třebová 

 Fotbalové hřiště 

 Tenisové kurty 

 Volejbalové kurty 

SBS Moravská Třebová Linhartice 237  Střelnice 

TJ Sokol Boršov Boršov, Moravská Třebová  Fotbalové hřiště 

Zdroj: Vlastní šetření 

Sportovní organizace uvedené na předchozí straně vhodně doplňují nabídku sportovních zařízení v Moravské 

Třebové. Obce a města v okolí pak disponují sportovním zázemím, které rozšiřuje některé chybějící prvky 

sportovní infrastruktury, které město Moravská Třebová postrádá. Takovým příkladem je letiště Moravská 

Třebová, které se nachází na území obce Staré Město a slouží především pro aktivity Aeroklubu Moravská 

Třebová (viz podkapitola 5.1 Analýza současného stavu nabídky sportu).  

Okolní region Hřebečska rozkládající se v okolí Moravské Třebové pak nabízí vhodné podmínky pro turistiku 

a cykloturistiku. Rozmanitost reliéfu okolní krajiny umožňuje uspokojit požadavky i zkušenějších 

a náročnějších cyklistů. Celkem se v okolí města nachází více než 200 km6 značených cyklotras, které 

prochází i samotným centrem městem. Naprostá většina cyklotras směřuje kolem přírodních a historických 

památek.  

Tabulka 11 Seznam cyklotras ve městě Moravská Třebová a okolí 

Číslo trasy Průběh cyklotrasy Délka trasy 

182 Cyklotrasa Moravská Třebová - Choceň 55 km 

506 Cyklotrasa Mezihoří - Moravská Třebová 14 km 

521 Cyklotrasa Moravská Třebová - Štíty 33 km 

4029 Cyklotrasa Moravská Třebová - Křenov 23 km 

4030 Cyklotrasa Moravská Třebová - Dlouhá Loučka-Křenov 10,5 km 

4031 Cyklotrasa Boršov – Boršov nadjezd 5,5 km 

4147 Cyklotrasa Moravská Třebová - Arnoštovské sedlo 11 km 

Zdroj: Region Moravskotřebovska a Jevíčska  

Město Moravská Třebová spolu s dalšími členskými obcemi v rámci svazku obcí (dále také jako „SO“) 

Českomoravské pomezí napomáhají již několik let k rozvoji cykloturistiky a cestovního ruchu projektem 

                                                 

6 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 – 2020. 



           Analýza současného stavu        

 

 

 
Stránka | 24 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

Cyklobusy Českomoravským pomezím. Obce za finančního přispění Pardubického kraje organizují v roce 

2018 provoz pěti pravidelných linek cyklobusů. Snahou projektu je umožnit návštěvníkům navštívit 

turisticky hodnotná místa v regionu v období od června do září. Moravskou Třebovou projíždí dvě linky 

cyklobusu. Autobusy na Růžové lince vyjíždí z Moravské Třebové a pokračují dále přes Svitavy, Poličku, 

Proseč, Litomyšl, Českou Třebovou do Vysokého Mýta. Dále Moravskou Třebovou projíždí cyklobusy 

na Modré lince vedoucí z Poličky na Dolní Moravu. 

Následující obrázek znázorňuje mapu sportovní infrastruktury města Moravská Třebová. Formální sportovní 

infrastruktura v majetku a správě města je označena červenou barvou (téže barvou jsou označeny 

i tělovýchovné prostory školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Moravská Třebová, Pardubický 

kraj, nebo Ministerstvo obrany). Sportovní infrastruktura v majetku jiných subjektů (soukromých subjektů, 

sportovních organizací, nebo neziskových a příspěvkových organizací) je označena barvou modrou. Do mapy 

nejsou z důvodu přehlednosti zaznamenána dětská hřiště a neformální sportovní infrastruktura, která tvoří 

doplňkové sportovní a volnočasové zázemí.  
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Obrázek 2 Mapa sportovní infrastruktury města Moravská Třebová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3 SWOT analýza 

V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu města Moravská 

Třebová. Analýza je zaměřena na hodnocení: 

S ‒ silných stránek (Strengths);    O ‒ příležitostí (Opportunities); 

W ‒ slabých stránek (Weaknesses);   T ‒ hrozeb (Threats). 

Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá 

současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci 

jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu 

nabídky sportu a sportovní infrastruktury a z jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo dne 

23. 8. 2018. Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy. 

Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány dále. 

Tabulka 12 SWOT analýza 

Siné stránky Příležitosti 

 

 Podpora sportu a poskytování grantových 

příspěvků a dotací města sportovním 

organizacím. 

 Tradice sportování ve městě a zkušenost 

s pořádáním významných sportovních akcí. 

 Vhodné podmínky pro neorganizované 

formy sportovních aktivit (turistiku, 

cykloturistiku). 

 Sportovní organizace s vysokým počtem 

oddílů a významným regionálním dosahem. 

 Zájem obyvatel o sportovní a volnočasové 

aktivity. 

 Aktivní politika města v oblasti rozvoje 

sportovní infrastruktury a spolupráce se 

školskými zařízeními. 

 

 

 

 Výstavba absentující sportovní infrastruktury 

(sportovní víceúčelové haly, hřiště s umělým 

povrchem). 

 Obnova a modernizace nevyhovující sportovní 

infrastruktury (plaveckého bazénu, osvětlení 

zimního stadionu). 

 Zkvalitnění hustoty a návaznosti sítě 

cyklostezek (Moravská Třebová-Útěchov, 

Moravská Třebová-Staré Město). 

 Zatraktivnění cyklistické dopravy (výstavba 

uzamykatelných stojanů na kola). 

 Rozvíjet spolupráci a komunikaci města 

a sportovních organizací. 

 Využití státní politiky v oblasti sportu a možné 

využití operačních programů ke krytí zejména 

investičních nákladů do sportovní 

infrastruktury. 
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Slabé stránky Hrozby 

 

 Absentující nebo nevyhovující prvky 

sportovní infrastruktury (víceúčelová 

sportovní hala, plavecký bazén, hřiště 

s umělou trávou). 

 Nízká hustota a návaznost sítě cyklostezek. 

 Nevyužívání nového sportovního areálu 

Vojenské střední školy a Vyšší odborné 

školy Ministerstva obrany veřejností. 

 

 Vandalismus a ničení sportovních zařízení. 

 Stárnutí obyvatelstva a snižující se počet 

obyvatel. 

 Nedostatek finančních prostředků na provoz 

a údržbu sportovní infrastruktury. 

 Nedostatek dobrovolných trenérů v oblasti 

výkonnostního i masového sportu. 

Zdroj: Jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová (23. 8. 2018) 

Silné stránky  

Mezi silné stránky sportu ve městě Moravská Třebová lze zařadit sportovní tradici a výborné podmínky 

pro neorganizované formy sportovních aktivit, jako je turistika a cykloturistika. Výhodou jsou rovněž 

bohaté zkušenosti s pořádáním akcí regionálního a nadregionálního rozsahu. Další silnou stránkou je aktivní 

politika města v oblasti zkvalitňování sportovní infrastruktury a přímá podpora sportovních spolků 

a sdružení v podobě poskytování grantových příspěvků. Město má rovněž zájem se aktivně podílet na rozvoji 

školního sportu a podporovat talentovanou mládež, školní soutěže nebo sportovní třídy. Významným 

pozitivem je rovněž zájem obyvatel o sportovní a volnočasové aktivity, které se ve městě Moravská Třebová 

pořádají.  

Slabé stránky  

Ke slabým stránkám města patří zejména nízká hustota a návaznost sítě cyklostezek, jež plně nevyužívá 

potenciál města Moravská Třebová a jeho okolí. Jejich budování je jednou z priorit města, která je však 

podmíněna možnostmi financování a existencí vhodného dotačního programu. Další slabou stránku 

představují plné kapacity vnitřních sportovních prostor, a to zejména v zimním období, které nedovolují 

rozvíjet nabídku sportovních aktivit a vyšší sportovní participaci občanů ve městě Moravská Třebová.  

To je způsobeno absencí víceúčelové haly, kterou město významně postrádá a jejíž vybudování je jednou 

z hlavních priorit Moravské Třebové. Mezi absentující nebo nevyhovující prvky sportovní infrastruktury lze 

dále zařadit nevyhovující plavecký bazén v areálu Základní školy Palackého, nebo absentující hřiště 

s umělou trávou. Další slabou stránkou, jež byla identifikována na základě jednání pracovní skupiny, 

je nedostatečné vytížení nového sportovního areálu Střední technické školy a Vyšší odborné školy 

Ministerstva obrany veřejností. 

Příležitosti  

Příležitostí města, jež reaguje na identifikované slabé stránky, je výstavba absentující sportovní 

infrastruktury (sportovní víceúčelové haly, hřiště s umělým povrchem) a obnova/modernizace nevyhovující 

sportovní infrastruktury (plaveckého bazénu, osvětlení zimního stadionu). V současnosti je zároveň vhodné 

politické prostředí pro rozvoj sportovní infrastruktury města, kdy prostřednictvím operačních programů 

dochází k přerozdělení finančních zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů alokovaných 

mimo jiné na podporu sportu a do rozvoje sportovní infrastruktury. Město má za cíl tohoto politického 
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klimatu využít a modernizovat současnou a budovat chybějící sportovní infrastrukturu (viz výše). Další 

příležitostí, která reaguje na nízkou hustotu a návaznost sítě cyklostezek je výstavba nových cyklostezek, 

kdy záměrem města je vybudování cyklostezek Moravská Třebová – Útěchov a Moravská Třebová - Staré 

Město). Příležitostí a záměrem města je rovněž dále zkvalitňovat a zatraktivňovat cyklistickou dopravu, 

ať už instalací uzamykatelných stojanů na kola na strategických místech, nebo revitalizací doprovodné 

infrastruktury (altánky apod.). 

Hrozby 

Významnou hrozbou pro rozvoj sportu je stárnutí obyvatelstva a snižující se počet sportovně aktivních 

obyvatel (viz podkapitola 4.2 Demografická analýza). Vzhledem k této skutečnosti bude udržení pohybových 

schopností zejména starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené 

se stárnutím obyvatelstva. Obecným problémem města, který postihuje nejen oblast sportu, je vandalismus 

na infrastruktuře. Venkovní sportovní a volnočasové areály v majetku města jsou z vyšší části volně 

přístupné veřejnosti, stávají se tak více dostupné, ale také méně chráněné proti útokům vandalů. Druhou 

obecnou hrozbou může být nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu a údržby sportovních 

zařízení a podpory sportovních spolků a sdružení.  
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6. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Předmětem této kapitoly je ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu města Moravská Třebová. 

Kapitola se blíže věnuje rozpočtu města a jeho základním parametrům, principům financování a vývojové 

analýze financování sportu a distribuci prostředků sportovním organizacím, které na území města aktivně 

působí. V rámci této kapitoly je dále provedena analýza vývoje investičních a neinvestičních (provozních) 

výdajů na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury. V závěru této kapitoly je věnován významný prostor 

komparativní analýze financování sportu s obdobnými, populačně a socio-demograficky srovnatelnými 

městy. 

6.1 Současný stav financování sportu 

Podkapitola shrnuje základní principy financování, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky 

na podporu sportu veřejnosti, sportovním spolkům a dalším subjektům v oblasti sportu. Následující graf 

znázorňuje celkovou strukturu rozpočtu města Moravská Třebová. Roky 2013 až 2017 vychází ze skutečných 

rozpočtů pro dané kalendářní roky.  Údaje za rok 2018 odpovídají schválenému rozpočtu pro rok 2018.  

Graf 5 Struktura rozpočtu města Moravská Třebová 

 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 
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Následující grafické znázornění prezentuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní 

infrastruktury města mezi lety 2013 až 2017. Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora sportu se v rámci 

sledovaného období významně měnila zejména v závislosti na výši investičních výdajů do sportu a sportovní 

infrastruktury, pro které je typická vysoká proměnlivost v čase. Nejvýznamnější výdaje do rozvoje sportovní 

infrastruktury byly realizovány v roce 2014. V tomto roce byly realizovány rozsáhlé investiční aktivity města 

do volnočasového areálu Knížecí louka a investice do vybavení zimního stadionu. Výše finančních prostředků 

alokovaných na neinvestiční dotace sportovním subjektům a provozní výdaje na sport ve sledovaném období 

mírně rostly.  

V následujících letech lze dle vyjádření zástupců města předpokládat významné investiční výdaje v oblasti 

rozvoje sportovní infrastruktury, kdy je naplánována rekonstrukce atletického stadionu, rekonstrukce 

a pořízení technického vybavení fotbalového stadionu, rekonstrukce plaveckého bazénu v areálu Základní 

školy Palackého, výstavba víceúčelové sportovní haly a dalších sportovních zařízení (více viz kapitola 

7.3 Rozvoj sportovní infrastruktury). 

Graf 6 Struktura výdajů města Moravská Třebová na rozvoj sportu v letech 2013 až 2018 (v Kč) 

 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová 
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sportovním spolkům a sdružením, které získaly v rámci sledovaného období finanční podporu ve formě 

neinvestičních dotačních prostředků z rozpočtu města Moravská Třebová.  
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Město Moravská Třebová finančně podporuje činnost sportovních spolků a sdružení prostřednictvím 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová. V rámci tohoto programu lze žádat 

o finanční podporu aktivit v oblasti kultury, sociálních služeb, životního prostředí, sportu a turistiky7. 

Pro rok 2018 bylo umožněno sportovním subjektům žádat o finanční podporu města v maximální výši 

70 tis. Kč. Město tímto způsobem podpořilo činnost deseti sportovních subjektů o celkové finanční alokaci 

301 tis. Kč. 

Nejvyšší finanční podporu ze strany města Moravské Třebová každoročně získává TJ Slovan Moravská 

Třebová, což koresponduje i s velikostí členské základny této sportovní organizace. Město podporuje 

TJ Slovan Moravská Třebová přímo z rozpočtu města, a to z důvodu rozsáhlé členské základny a finanční 

náročnosti údržby a správy sportovišť v majetku této tělovýchovné jednoty. TJ Slovan Moravská Třebová 

vlastní a provozuje mnoho sportovišť (fotbalové hřiště, tenisové kurty, volejbalová hřiště), které jsou 

využívány jednotlivými sportovními oddíly. Mimo to se tato sportovní organizace podílí na financování 

provozu zimního stadionu, jenž je ve vlastnictví města. 

Tabulka 13 Vývoj neinvestiční finanční podpory města Moravská Třebová (v tis. Kč) 

Podpořené sportovní 

subjekty 
Účel finanční podpory 

Neinvestiční výdaje v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TJ Slovan Moravská 

Třebová 

Činnost, provoz, údržba, 

pronájem, opravy. 
7 326  7 386 7 519 7 479 8 493 8 977 

TJ Sokol Boršov Činnost, provoz, údržba. 75  95 75 70 70 70 

SBS Moravská Třebová Činnost, provoz, údržba. 35 45 45 45 70 50 

Zdeněk Kopetzký 
Organizace cyklistického 

závodu. 
40  40 40 40 70 70 

AVZO Technické sporty  
Činnost a organizace 

běžeckého závodu. 
41  51 51 51 76 56 

Autoklub Moravská Třebová 

v AČR  

Pořádání kartingových 

závodů. 
30  30 30 - - - 

TJ Cykloklub Jevíčko 
Organizace cyklistického 

závodu. 
10  10 10 15 15 15 

AG-FIT 
Nájem, materiální vybavení, 

osobní náklady. 
- - - 10 30 30  

                                                 

7 Městský Úřad Moravská Třebová. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová.  

Dostupné z: http://www.moravskatrebova.cz/redakce/index.php?clanek=128258&lanG=cs&slozka=128256&list_from=100& (2.8.2018) 
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Podpořené sportovní 

subjekty 
Účel finanční podpory 

Neinvestiční výdaje v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aeroklub Moravská Třebová 
Organizace závodů 

v plachtění. 
- - - 30 40 - 

Moravskotřebovské 

víceboje 

Organizace atletických 

vícebojů. 
9  10 10 10 12 15 

Regionální sdružení sportů 

Svitavy 

Vyhlášení sportovce regionu. 
10 10 10 10 10 10 

Lukáš Komprda  

(motokros a downhill) 

Startovné, cestovné, 

materiální vybavení. 
10  10 10 10 10 5 

RC Autoklub ČR Činnost, materiální vybavení.  - - - - 25 25 

Mgr. Martin Komoň  Organizace letního táboru. 12 12 12 12 - - 

DECARO RMG s.r.o.  Organizace soutěže OVOV. 20 20 - - - - 

Vojtěch Plát (šachy) Startovné v soutěžích. 5 - - - - - 

TJ Sokol Městečko Trnávka  
Organizace fotbalového 

turnaje. 
5 5 - - - - 

NoGravity  Materiální vybavení. - - - 8 - - 

Luboš Crha (downhill) 
Startovné, materiální 

vybavení. 
- - - - - 5 

Jan Sýkora (kulturistika) Startovné v soutěžích. - - - 5 - - 

Roman Langr  

(horolezectví) 

Příprava na MS 

vysokohorských nosičů. 
- 5 - - - - 

HIC BIC 
Organizace projektu  

„Na kolech dětem 2013“. 
5 - - - - - 

Bonus Gym Startovné v soutěžích. 5 - - - - - 

Pavel Legát 
Organizace koloběžkových 

závodů. 
5 - - - - - 

Celkem neinvestiční výdaje 7 608 7 684 7 767 7 750 8 856 9 278 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová 
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Následující tabulka zobrazuje finanční investice do sportovišť z rozpočtu města Moravská Třebová v období 

let 2013 až 2018. Město Moravská Třebová má za cíl zvyšovat kvalitu a vybavenost jednotlivých sportovišť. 

Město tímto způsobem připravuje vhodné podmínky pro sportovní aktivity sportovních subjektů a široké 

veřejnosti. Největší objem financí ve sledovaném období bylo investováno do Rekreačního areálu Knížecí 

louka. Dalšími sportovišti, do kterých město Moravská Třebová investovala více, než 1 mil. Kč je 

víceúčelové atletické hřiště, zimní stadion, fotbalový stadion a bazén ZŠ Palackého. V roce 2014, především 

díky realizaci hlavní části areálu Knížecí louka, město věnovalo do sportovišť nejvyšší položku ve 

sledovaném období. Roky 2017 a 2018 byly dalšími roky, kdy město věnovalo více než 1 mil. na investice do 

sportoviště. Především rok 2018 by měl podle schváleného rozpočtu města přinést finanční investice do 

Víceúčelového atletického hřiště. 

Tabulka 14 Vývoj investiční finanční podpory města Moravská Třebová (v tis. Kč) 

Předmět investice 

Investiční výdaje do sportovní infrastruktury v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Rekreační areál Knížecí louka 38 6 204 214 - - - 6 456 

Víceúčelové atletické hřiště - - - 57 59 2 900 3 016 

Rekonstrukce stadionu  - - - - 59 2 900 - 

Oplocení - - - 57 - - - 

Zimní stadion 280 2 455 503 - - - 3 238 

Odvlhčování včetně napojení 280 - - - - - - 

Rozšíření vybavení posilovny - 39 - - - - - 

Obnova solankovodu 

a defibrilátor 
- 2 417 - - - - - 

Vestavba šaten do východní 

tribuny zimního stadionu 
- - 503 - - - - 

Fotbalový stadion SKP Slovan - - - 300 260 900 1 460 

Ozvučení stadionu, vybavení 

atletického stadionu, sekačka na 

fotbalový stadion 

- - - - 260 - - 

Solární ohřev vody - - - 300 - - - 

Pořízení vřetenové sekačky 

a oplocení areálu 
- - - - - 900 - 
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Předmět investice 

Investiční výdaje do sportovní infrastruktury v tis. Kč 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Rekonstrukce bazénu ZŠ 

Palackého (pořízení projektové 

dokumentace a zadávací řízení) 

- - - - 998 400 1 398 

Singletrack Glacensis - - 61 333 - - 394 

Fit stezky Křížový vrch  108 257 - - - - 365 

Fotbalové hřiště TJ Sokol Boršov 50 - - 67 75 84 276 

Oplocení areálu 50 - - - 75 - - 

Rekonstrukce fasády objektu - - - 47 - - - 

Kanalizační přípojka - - - 20 - - - 

Ochoz pro diváky a opěrná zeď - - - - - 84 - 

Víceúčelové hřiště sídliště Západní  - 92 - - - - 92 

Celkem investiční výdaje 477 9 009 777 757 1 393 4 284 16 696 

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová 

6.2 Komparativní analýza 

Předmětem této podkapitoly je srovnání podpory sportu ve městě Moravská Třebová se srovnatelnými městy 

obdobné velikosti, které se nacházejí v socioekonomických podmínkách, které jsou blízké městu Moravská 

Třebová. Výsledky této analýzy přináší ucelený obraz o postavení sportu ve městě Moravská Třebová 

v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni municipalit České republiky.  

V následující tabulce jsou porovnávány neinvestiční výdaje města Moravská Třebová s vybranými městy 

Pardubického a Olomouckého kraje, které se vyznačují obdobnou velikostí. Níže uvedené hodnoty jsou 

platné k roku 2017 tak, aby byla dodržena místní a časová porovnatelnost sledovaných charakteristik. 

Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Moravská Třebová alokuje na rozvoj sportu a sportovní 

infrastruktury města přibližně 8,8 % z celkových ročních neinvestičních výdajů města. Z pohledu podílu 

neinvestičních výdajů určených na sport z celkového objemu neinvestičních výdajů se jeví být město 

Moravská Třebová městem, které v porovnání s komparovanými městy podporuje sport na svém území 

nadprůměrně. Pohledem na neinvestiční výdaje alokované na rozvoj sportu, které jsou přepočítané 

na jednoho obyvatele města, vychází město Moravská Třebová s 1 803 Kč/obyv. jako město, které v rámci 

neinvestičních finančních prostředků alokuje na rozvoj sportu nejvíce z porovnávaných měst.  

 



  Financování sportu        

 

 

 
Stránka | 35 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

Do neinvestiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky: 

 běžné výdaje na tělovýchovnou činnost;  

 běžné výdaje na využití volného času dětí a mládeže; 

 běžné výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci; 

 běžné výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst a obcí. 

Tabulka 15 Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Moravská Třebová (2017) 

Město / parametr 

Počet 

obyvatel 

(2017) 

Neinvestiční 

výdaje na sport 

v tis. Kč 

Celkové 

neinvestiční 

výdaje v tis. Kč 

Podíl 

neinvestičních 

výdajů na sport 

Neinvestiční 

výdaje na sport 

v Kč na obyv. 

Moravská Třebová 10 111 18 230 206 438 8,8 %  1 803 Kč/obyv.     

Svitavy 16 937 23 082 294 456 7,8 %  1 363 Kč/obyv.     

Česká Třebová 15 512 7 202 215 741 3,3 %  464 Kč/obyv.         

Zábřeh 13 666 3 209 183 586 1,8 %  235 Kč/obyv.         

Litomyšl 10 278 14 047 221 060 6,4 %  1 367 Kč/obyv.         

Lanškroun 10 000 11 404 166 405 6,9 %  1 140 Kč/obyv.         

Boskovice 11 639  12 280    214 739 5,7 %  1 055 Kč/obyv.      

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, MONITOR – informační portál Ministerstva financí  

Níže uvedená tabulka srovnává výši investovaných finančních prostředků do rozvoje sportovní 

infrastruktury. Z důvodu, že investiční finanční prostředky do rozvoje sportovní infrastruktury nejsou 

zpravidla alokovány v pravidelném intervalu, tj. mají nárazový charakter, je v následující tabulce uvedena 

průměrná hodnota za posledních 5 let (tj. roky 2013 až 2017). Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, 

že město Moravská Třebová v porovnání s obdobnými, populačně a socio-demograficky srovnatelnými 

městy, která v posledních pěti letech investovala finanční prostředky do rozvoje své sportovní 

infrastruktury, investuje 5,1 % z celkových ročních investičních výdajů do rozvoje sportovní infrastruktury, 

což je z hlediska relativního vyjádření méně, než je průměr komparovaných měst. 

Do investiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky: 

 investiční výdaje na tělovýchovnou činnost;  

 investiční výdaje na využití volného času dětí a mládeže; 

 investiční výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci; 

 investiční výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst a obcí. 
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Tabulka 16 Komparativní analýza investiční podpory sportu města Moravská Třebová (2013-2017) 

Město / parametr 

Počet 

obyvatel 

(2017) 

Investiční 

výdaje na sport 

v tis. Kč 

Celkové 

investiční 

výdaje v tis. Kč 

Podíl 

investičních 

výdajů na sport 

Investiční 

výdaje na sport 

v Kč na obyv. 

Moravská Třebová 10 111 2 482 48 999 5,1 % 246 Kč/obyv.     

Svitavy 16 937 3 845 125 672 3,1 % 227 Kč/obyv.     

Česká Třebová 15 512 2 214 33 506 6,6 % 143 Kč/obyv.     

Zábřeh 13 666 7 657 63 454 12,1 % 560 Kč/obyv.     

Litomyšl 10 278 1 518 102 930 1,5 % 148 Kč/obyv.     

Lanškroun 10 000 1 697 52 751 3,2 % 170 Kč/obyv.     

Boskovice 11 639  9 412   78 576 12,0 %  809 Kč/obyv.      

Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 

Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které jsou prezentovány v rámci 

předcházejících tabulek. Je zřejmé, že město Moravská Třebová v rámci komparovaných měst alokuje 

na rozvoj sportu spíše nadprůměrnou částku. Průměrné roční neinvestiční výdaje sledovaných měst jsou 

na úrovni 1 061 Kč/obyv., zatímco město Moravská Třebová podporuje rozvoj sportu v rámci tohoto 

sledovaného parametru částkou 1 803 Kč/obyv. Naopak je tomu u průměrných ročních investičních výdajů, 

kdy průměr investiční podpory města Moravská Třebová byl v letech 2013-2017 na úrovni 246 Kč/obyv., 

zatímco průměrná hodnota investičních výdajů sledovaných měst v téže období byla na úrovni 329 Kč/obyv. 
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Graf 7 Srovnání investiční a neinvestiční podpory města Moravská Třebová s vybranými městy 

 
Zdroj: Městský úřad Moravská Třebová, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 
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7. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU 

V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, cíle 

a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden 

předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. Nositelem opatření 

je zejména Městský úřad Moravská Třebová (dále také jako „MěÚ MT“). V rámci této kapitoly je vycházeno 

ze strategických dokumentů města, z provedených analytických prací a ze závěrů jednání pracovní skupiny 

města Moravská Třebová pro oblast sportu, jež se uskutečnilo dne 23. 8. 2018. 

Plán rozvoje sportu je kompatibilním doplňkem ke Strategickému plánu města Moravská Třebová, který 

oblast sportu analyzuje v hlubším detailu.  Následující schéma prezentuje prioritní osy, které jsou v přímém 

souladu s Koncepcí podpory sportu 2016 – 2015 a jež byly definovány na základě jednání pracovní skupiny 

konaného dne 23. 8. 2018. 

Obrázek 3 Prioritní osy města Moravská Třebová v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

Na následující straně je uvedeno schéma prioritních os, strategických cílů a jednotlivých opatření, které 

má město Moravská Třebová v plánu do roku 2025 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti 

rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 

g 1: Rozvoj organizovaného sportu  

2: Rozvoj sportu pro všechny 

3: Rozvoj sportovní infrastruktury 
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Obrázek 4 Prioritní osy a cíle města Moravská Třebová v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018
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7.1 Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Moravská Třebová v oblasti 

rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 1: Rozvoj organizovaného sportu. Ke každému opatření jsou 

určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel 

opatření, předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, 

pakliže je dané opatření spojeno s  investičními výdaji. 

Na základě jednání pracovní skupiny Moravské Třebové pro oblast rozvoje sportu konaného dne 23. 8. 2018 

byly navrženy následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka 

prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportovních organizací, která jsou následující:  

 poskytování grantových příspěvků a dotací města sportovním organizacím; 

 poskytování sportovních zařízení v majetku města sportovním organizacím za zvýhodněných 

podmínek; 

 monitoring a komunikace se sportovními organizacemi. 

Tabulka 17 Prioritní osa 1 – Cíl 1 

Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu 

 Cíl 1: Podpora sportovních organizací 

Opatření 1: Poskytování grantových příspěvků a dotací města  

                   sportovním organizacím 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Město Moravská Třebová podporuje sportovní organizace 

prostřednictvím přímé materiální podpory. Ta je sportovním 

organizacím přidělována na základě veřejnoprávních smluv na 

zajištění běžného provozu, opakující se činnost sportovních 

organizací a projekty, které rozvíjejí pohybovou gramotnost 

obyvatel. 

Město Moravská Třebová plánuje i nadále pokračovat v této 

přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí 

na území města a tuto podporu kontinuálně navyšovat.  

Očekávaná alokace předpokládaných finančních prostředků na 

podporu sportovních organizací v roce 2019 odpovídá 10 mil. Kč. 

Město má za cíl konstantní roční růst těchto výdajů na cílovou 

hodnotu 12 mil. Kč ročně k roku 2025 s ohledem na dlouhodobou 

udržitelnost.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
10 mil. – 12 mil. Kč  

 Nositel opatření MěÚ MT 
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Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu 

 Cíl 1: Podpora sportovních organizací 

Opatření 2: Poskytování sportovních zařízení v majetku města 

sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví města je sportovním 

spolkům a sdružením ve vyhrazených časech k dispozici k užívání 

za zvýhodněných podmínek, resp. zcela bezplatně. Poskytování 

tohoto druhu podpory je spojeno ze strany města s přímými 

náklady. 

Město i nadále plánuje pokračovat v této materiální podpoře,  

tj. krytí výdajů, které jsou spojené s užíváním sportovní 

infrastruktury sportovními organizacemi, a to bez nároku na 

uhrazení tržní ceny nájemného. 

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí opatření  

č. 1.1.1 a 3.1.8  

 
Nositel opatření 

MěÚ MT 

TS MT 

 

  

Opatření 3: Monitoring a komunikace se sportovními organizacemi 
Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Zajištění pravidelného sběru dat ze sportovního prostředí je 

klíčové s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích procesů města 

a zajištění efektivní dotační politiky v oblasti sportu. Město 

Moravská Třebová má za cíl průběžný sběr informací o vývoji 

sportovních organizací z hlediska velikosti členských základen, 

podílu mládeže apod.  

Město Moravská Třebová si dále klade za cíl rozvíjet komunikaci 

a synergii mezi představiteli města a spolkovým sportovním 

sektorem, tj. pořádat pravidelná setkávání (např. na 3 měsíční 

bázi) se zástupci sportovních organizací. Cílem tohoto opatření 

je pravidelné získávání podnětů a informací o vývoji stavu 

a potřeb sportovních organizací.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
bez dopadu 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Prezentace výkonnostního sportu a podpora 

sportovních akcí, která jsou následující: 

 materiální a nemateriální podpora sportovních akcí; 

 odměňování významných sportovních úspěchů; 

 efektivní prezentace sportovních akcí a výkonnostního sportu. 
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Tabulka 18 Prioritní osa 1 – Cíl 2 

Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu 

 Cíl 2: Prezentace výkonnostního sportu a podpora sportovních akcí 

Opatření 1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí  
Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

  Sportovní akce významně přispívají k propagaci sportu, ale 

i rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů, a to 

jak na místní úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci (město, 

kraj, stát). Rovněž dopomáhají ke zviditelnění města, mohou 

přilákat potenciální investory a zvyšují atraktivitu města 

a celého regionu.  

Město Moravská Třebová je i nadále připraveno poskytovat 

materiální a nemateriální podporu vrcholným sportovním akcím 

i akcím pro širokou veřejnost. Objem uvolněných finančních 

prostředků je závislý na pořadatelství a významu sportovních 

události. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
100 – 200 tis. Kč 

  Nositel opatření MěÚ MT 

  

  

 Opatření 2: Odměňování významných sportovních úspěchů 
Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

  Záměrem města Moravská Třebová je i nadále pokračovat 

v odměňování výjimečných sportovních výkonů jednotlivců, nebo 

sportovních oddílů, které přispívají ke zvýšení povědomí o sportu 

a zvyšují prestiž sportování ve městě. 

Tato forma podpory představuje rovněž vhodný nástroj 

interkulturní výchovy, neboť sport snižuje sociální rozdíly 

a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportu je 

třeba opakovaně využívat pro integraci všech sociálních skupin. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
20 tis. Kč 

  Nositel opatření MěÚ MT 

  

  

 Opatření 3: Efektivní prezentace sportovních akcí a výkonnostního  

             sportu 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

  Cílem tohoto opatření je zajistit efektivní prezentaci 

a komunikaci sportovních akcí, ale i organizovaného 

a neorganizovaného sportu směrem k občanům prostřednictvím 

městských sdělovacích kanálů.  

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

 propagace sportovišť a sportovních akcí; 

 pravidelná aktualizace nástěnek a poutačů přímo  
u sportovišť; 

 prezentace sportovní nabídky a akcí na webových 
stránkách Moravské Třebové a sociálních sítích. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
bez dopadu 

  Nositel opatření MěÚ MT 

  

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 
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7.2 Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Moravská Třebová v oblasti 

rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 2: Rozvoj sportu pro všechny. Ke každému opatření jsou určeny 

prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel 

opatření, předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, 

pakliže je dané opatření spojeno s  investičními výdaji. 

Na základě jednání pracovní skupiny Moravské Třebové pro oblast rozvoje sportu konaného dne 23. 8. 2018 

byly navrženy následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka 

prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu dětí a mládeže, která jsou následující:  

 podpora renovace tělocvičného a sportovního vybavení; 

 podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách a školských zařízeních; 

 efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury škol a školských zařízení. 

Tabulka 19 Prioritní osa 2 – Cíl 1 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 1: Podpora sportu dětí a mládeže 

Opatření 1:  Podpora renovace tělocvičného a sportovního  

                    vybavení 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

  Město Moravská Třebová je připraveno se aktivně podílet na 

spolufinancování renovace tělocvičného a sportovního 

vybavení, které je využíváno školskými zařízeními v rámci 

hodin tělesné výchovy, tělovýchovnými kroužky, sportovními 

organizacemi, ale i širokou veřejností. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
do 15 tis. Kč 

  
Nositel opatření 

MěÚ MT 

Školská zařízení 

   

Opatření 2:  Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách 

                    a školských zařízeních 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví 

podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 % pohybových aktivit 

dětí a mládeže je zajišťováno ve školách. Z tohoto závěru je 

patrné, že význam školských zařízení v oblasti rozvoje sportu 

je zcela výjimečný a nenahraditelný. 

Město má za cíl ve spolupráci se školskými zařízeními 

a Asociací školních sportovních klubů (dále také jako „AŠSK“) 

pokračovat a rozvíjet podporu školního sportu prostřednictvím 

materiální a nemateriální podpory školních sportovních turnajů 

a školních klubů. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
do 30 tis. Kč 

 

Nositel opatření 

MěÚ MT 

Školská zařízení 

AŠSK 
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 1: Podpora sportu dětí a mládeže 

Opatření 3:  Efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury  

                    škol a školních zařízení 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Město Moravská Třebová ve spolupráci se školskými zařízeními 

má za cíl efektivně využívat kapacity škol a školních zařízení. 

Záměrem města je plně využít potenciálu této sportovní 

infrastruktury, a to jak v letním (prázdninovém) provozu, tak 

při realizaci volnočasových, sportovních a relaxačních aktivit 

v sídlech s večerním provozem či o víkendech. 

Město náklady na správu tělocvičen a jiných sportovišť v rámci 

příspěvků na provoz základních škol nerozlišuje. Je však 

zřejmé, že realizace tohoto opatření je spojena ze strany 

města s přímými náklady (například osobní náklady na správce 

školy, energie apod.). 

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí příspěvků  

na provoz škol 

 
Nositel opatření 

MěÚ MT 

Školská zařízení 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny 

obyvatel, které jsou následující: 

 podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel. 

Tabulka 20 Prioritní osa 2 – Cíl 2 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 2: Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro  

                     sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Město Moravská Třebová má za cíl zvyšovat dostupnost 

sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny 

obyvatel, jako jsou senioři, osoby zdravotně postižené nebo 

nízkopříjmové rodiny s dětmi.  

Město si uvědomuje rostoucí velikost cílové skupiny 

a různorodost zdravotních omezení. Proto považuje za jednu 

ze svých priorit pracovat s osobami v důchodovém věku, 

s osobami se zdravotním postižením, nebo nízkopříjmovými 

rodinami a nabídnout jim zapojení do pravidelných sportovních 

akcí konaných ve městě Moravská Třebová.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
do 75 tis. Kč 

 Nositel opatření MěÚ MT 
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 2: Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro  

                     sociálně ohrožené skupiny obyvatel 
  

 Cílem města je reagovat na současné populační trendy 

a alokovat část svých finančních prostředků na zapojení 

cílových skupin obyvatelstva do sportovního života, jenž 

pozitivně přispívá k udržování fyzické a psychické vitality. 

Rovněž přispívá ke zlepšení sociální izolace osob v těchto 

cílových skupinách. 

Město Moravská Třebová má v následujících letech za cíl 

rozvíjet bezbariérovost, poskytovat slevy na vstupném 

a podporovat sportovní aktivity a akce určené pro tyto cílové 

skupiny. Tento přístup je v přímém souladu se státní Koncepcí 

podpory sportu 2016-2025, jejímž strategickým cílem je 

postupné vyrovnávání sociální dostupnosti sportu 

handicapovaných na úroveň běžné populace vytvářením 

příznivějších podmínek pro handicapované, včetně budování 

bezbariérové sportovní infrastruktury. 

  

   

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

7.3 Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Moravská Třebová v oblasti 

rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 3: Rozvoj sportovní infrastruktury. Ke každému opatření jsou 

určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel 

opatření, předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, 

pakliže je dané opatření spojeno s  investičními výdaji. 

Na základě jednání pracovní skupiny Moravské Třebové pro oblast rozvoje sportu konaného dne 23. 8. 2018 

byly navrženy následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka 

prezentuje opatření k dosažení cíle Výstavba, obnova a efektivní správa sportovní infrastruktury, která jsou 

následující: 

 výstavba víceúčelové sportovní haly; 

 modernizace fotbalového areálu a výstavba hřiště s umělou trávou; 

 rekonstrukce plaveckého bazénu v areálu Základní školy Palackého; 

 modernizace atletického stadionu u areálu Základní školy Palackého; 

 výstavba parku pro horská kola v rámci projektu Singletrack Glacensis; 

 modernizace osvětlení krytého zimního stadionu (REHAU aréna); 

 revitalizace víceúčelového sportovního hřiště na Knížecí louce; 
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 efektivní správa a údržba současné sportovní infrastruktury. 

Tabulka 21 Prioritní osa 3 – Cíl 1 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba, obnova a efektivní správa sportovní infrastruktury 

Opatření 1: Výstavba víceúčelové sportovní haly 
Termín zahájení 

realizace 
do 20258 

 Dlouhodobým záměrem Moravské Třebové je výstavba 

víceúčelové sportovní haly, kterou město významně postrádá. 

Víceúčelová sportovní hala by významně přispěla k rozvoji 

sportovních aktivit a uspokojila rostoucí poptávku po tomto 

typu sportovišť ve městě Moravská Třebová. Důležitým 

přínosem plánovaného zařízení by byla jeho využitelnost pro 

soutěžní utkání, tréninkovou činnost, systematickou výchovu 

mládeže a rozvoj klubové činnosti sportovních organizací 

v podmínkách, které stávající nabídka sportovišť neumožňuje. 

Uvažované sportovní zařízení je koncipováno jako krytá 

sportovní hala pro míčové hry. Základním prostorem je 

tělocvičný sál se sportovní plochou, přičemž hrací plocha by 

měla být rozdělitelná na dvě až tři části, a tribuna pro 

veřejnost o celkové kapacitě cca 150 osob. 

Sportovní hala je pro město Moravská Třebová v oblasti rozvoje 

sportovní infrastruktury prioritou.  Město má za cíl do roku 

2020 podniknout první kroky k realizaci tohoto projektového 

záměru, a to zadat vypracování architektonické studie a studie 

proveditelnosti. Rozsah očekávaných výdajů realizace stavby 

vzhledem k obdobným projektům je uvažován v intervalu 80 až 

100 mil. Kč a bude upřesněn na základě realizovaných 

přípravných prací, resp. výše uvedených studií. 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního 

programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
80-100 mil. Kč 

 Roční dopad na 

rozpočet města 
N/A9 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

 

  

                                                 

8 Podmíněno existencí vhodného dotačního programu. 
9 Provozní náklady budou upřesněny na základě přípravných projektových prací. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba, obnova a efektivní správa sportovní infrastruktury 

Opatření 2: Modernizace fotbalového areálu a výstavba hřiště  

                   s umělou trávou 

Termín zahájení 

realizace 
 do 202510 

 Jednou z klíčových priorit města v oblasti rozvoje sportovní 

infrastruktury je výstavba tréninkového hřiště s umělou trávou 

na stávajícím tréninkovém fotbalovém hřišti č. 2, které je 

využíváno sportovním oddílem kopané SKP Slovan Moravská 

Třebová. 

V dalších obdobích je cílem města podílet se na dalším rozvoji 

tohoto klíčového sportovního areálu (instalace mobilní závlahy, 

oprava tribuny a zázemí apod.). Cílem tohoto opatření je 

zvýšit využitelnost současného prostoru zejména v oblasti 

tréninku a rozvoje klubové činnosti sportovních organizací 

v podmínkách, které stávající sportoviště neumožňuje. 

Předpokládaná finanční náročnost výstavby hřiště s umělou 

trávou je cca 15 mil. Kč v závislosti na variantách 

projektového záměru. Realizace tohoto opatření je vzhledem 

k vysoké finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného 

dotačního programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
15 mil. Kč 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Opatření 3: Rekonstrukce plaveckého bazénu v areálu Základní  

                   školy Palackého 

Termín zahájení 

realizace 
do 2019 

 Prioritou města je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 

v areálu Základní školy Palackého, jejímž zřizovatelem je 

město Moravská Třebová. Rekonstrukci si vyžádal v současnosti 

nevyhovující a zhoršující se stav sportovního zařízení. Je 

plánována výměna železobetonových stropů a kompletní 

výměna bazénového tělesa za nerezovou vanu při zachování 

současné délky bazénu, a to 17,5 metrů. Součástí projektu je 

rovněž úprava šaten. Předpokládaná finanční náročnost stavby 

je více než 35 mil. Kč.   

Plánované dokončení rekonstrukce tohoto sportovní zařízení je 

v roce 2019. Provozní režim bude nastaven stejně jako před 

rekonstrukcí, tj. organizovaná veřejnost bude moci bazén 

využívat mimo výuku a o víkendech. 

Předpokládaná 

výše investice 
35 – 40 mil. Kč 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

 

  

                                                 

10 Podmíněno možnostmi financování ze státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba, obnova a efektivní správa sportovní infrastruktury 

Opatření 4: Modernizace atletického stadionu u areálu Základní  

                   školy Palackého 

Termín zahájení 

realizace 
 do 202511 

 Město Moravská Třebová má za cíl modernizovat atletický 

stadion u areálu Základní školy Palackého a přispět tak k jeho 

dalšímu rozvoji. Současná vybavenost stadionu není dostačující 

na pořádání významných sportovních akcí a neumožňuje plně 

využívat významný potenciál tohoto sportovního zařízení.  

Záměrem města je výstavba tribuny, instalace ozvučení 

stadionu a výměna některých sportovních prvků. 

Město má za cíl do roku 2021 podniknout první kroky k realizaci 

tohoto projektového záměru, a to zadat vypracování 

architektonické studie a studie proveditelnosti, na základě 

které bude doplněna předpokládaná finanční náročnost 

investičního záměru. 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem 

k předpokládané vysoké finanční náročnosti podmíněna 

existencí vhodného dotačního programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
N/A12 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Opatření 5: Výstavba parku pro horská kola v rámci projektu  

                   Singletrack Glacensis 

Termín zahájení 

realizace 
2020 

 Moravská Třebová je součástí česko-polského projektu 

Singletrack Glacensis, v rámci kterého je plánováno 

vybudování parků pro horská kola, tzv. singletracků, různé 

obtížnosti, nabízející vyžití širokému spektru návštěvníků. 

Areály budou vzájemně propojeny sítí cyklotras a měly by 

přispět k významnému zvýšení sportovní nabídky a atraktivity 

regionu. 

V rámci tohoto projektu má být sportovní infrastruktura města 

Moravské Třebové rozšířena o park pro horská kola 

a pumptrackovou dráhu.  Předpokládaná výše finančního 

zapojení Moravské Třebové je na úrovni 10 mil. Kč, z čehož 

9 mil. Kč je dotace 1 mil. Kč vlastní zdroje města. Zahájení 

projektu je plánováno na polovinu roku 2019 a dokončení 

v roce 2020. 

Předpokládaná 

výše investice 
10 mil. Kč 

 

Nositel opatření 

MěÚ MT 

Partneři projektu 

Singletrack Glacensis 

 

  

 

  

                                                 

11 Podmíněno možnostmi financování ze státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
12 Bude upraveno v závislosti na studii proveditelnosti. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba, obnova a efektivní správa sportovní infrastruktury 

Opatření 6: Modernizace osvětlení krytého zimního stadionu  
Termín zahájení 

realizace 
 do 202513 

 Záměrem města je kontinuálně modernizovat světelnou 

soustavu krytého zimního stadionu REHAU Arény. Součástí 

opatření je demontáž stávajícího osvětlení a realizace montáží 

moderního typu osvětlení typu LED, včetně zpracování dílčí 

projektová dokumentace. Předpokládaná finanční náročnost 

investičního záměru je vzhledem k veřejným zakázkám 

obdobného předmětu plnění 2,5 mil. Kč včetně DPH. Realizace 

tohoto investičního záměru je vzhledem k předpokládané 

vysoké finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného 

dotačního programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
2,5 mil. Kč14 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Opatření 7: Revitalizace víceúčelového hřiště na Knížecí louce 
Termín zahájení 

realizace 
do 2025 

 Moravská Třebová má za cíl rekonstruovat víceúčelové 

sportovní hřiště na Knížecí louce. Hřiště je situováno 

v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti Zámku Moravská Třebová 

a je zakomponováno v novém sportovním areálu pro  

in-line na Knížecí louce. Toto hřiště disponuje vysokým 

potenciálem k rozvoji sportovních aktivit ve městě, kterému 

brání v současnosti nevyhovující stav sportoviště. Město má za 

cíl do roku 2022 podniknout první kroky k realizaci tohoto 

projektového záměru, a to zadat vypracování studie 

proveditelnosti, na základě které bude doplněna 

předpokládaná finanční náročnost investičního záměru. 

Předpokládaná 

výše investice 
N/A15 

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Opatření 8: Efektivní správa a údržba sportovní infrastruktury 
Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Město má v plánu i nadále využívat ke správě své sportovní 

infrastruktury služby obchodní společnosti Technické služby 

Moravská Třebová s.r.o. S ohledem na rozsáhlé investiční 

aktivity, které má město v plánu do roku 2025 realizovat, 

město Moravská Třebová očekává navýšení výdajů na správu, 

provoz a rozvoj svých sportovišť. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
8-10 mil. Kč 

 
Nositel opatření 

MěÚ MT 

TS MT 

   

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

                                                 

13 Podmíněno možnostmi financování ze státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
14 Předpokládaná výše investice bude upřesněna na základě přípravných projektových prací. 
15 Předpokládaná výše investice bude doplněna na základě přípravných projektových prací. 
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Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Rozvoj sítě turistických cest a cyklostezek, která 

jsou následující: 

 výstavba cyklostezky Moravská Třebová – Útěchov; 

 výstavba cyklostezky Moravská Třebová – Staré Město; 

 výstavba cyklostezky Moravská Třebová – Borušov; 

 revitalizace a propagace stávajících turistických cest a cyklostezek. 

Tabulka 22 Prioritní osa 3 – Cíl 2 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest a cyklostezek 

Opatření 1: Výstavba cyklostezky Moravská Třebová - Útěchov 
Termín zahájení 

realizace 
do 202316 

 Město Moravská Třebová má v plánu rozšiřovat a zkvalitňovat síť 

cyklostezek. Za tímto účel město plánuje ve spolupráci 

s Obecním úřadem Útěchov (dále také jako „OÚ ÚT“) a svazkem 

obcí Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska (dále také jako 

„RMTJ“) vybudovat cyklostezku Moravská Třebová – Útěchov.   

V současnosti dochází ke komplexním pozemkovým úpravám ve 

spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. Město plánuje 

vyčlenění cca 6 metrového pásu, na kterém by vznikla 

cyklostezka. Jakmile město bude disponovat potřebnými 

pozemky, pak město ve spolupráci s partnerskými subjekty 

zajistí zpracování analýzy projektového záměru.  

Výstavba této cyklostezky bude závislá na možnostech 

financování z národních dotačních programů nebo ze Státního 

fondu dopravy a infrastruktury (dále jen „SFDI“), který přispívá 

na výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních 

pruhů pro cyklisty. V roce 2018 bylo možné z rozpočtu SFDI 

poskytnout příspěvek na vybranou akci do maximální výše 85 % 

z celkových uznatelných nákladů na stavební části akce. 

Předpokládaná 

výše investice 
15-20 mil. Kč17 

 

Nositel opatření 

MěÚ MT 

OÚ ÚT 

RMTJ 

   

 

  

 

  

                                                 

16 Podmíněno možnostmi financování ze SFDI, státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
17 Bude upřesněno na základě analýzy projektového záměru. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest a cyklostezek 

Opatření 2: Výstavba cyklostezky Moravská Třebová - Staré Město 
Termín zahájení 

realizace 
do 202318 

 Město Moravská Třebová má v plánu rozšiřovat a zkvalitňovat síť 

cyklostezek. Za tímto účel město plánuje ve spolupráci 

s Obecním úřadem Staré Město (dále také jako „OÚ SM“) 

a dobrovolným svazkem obcí Regionem Moravskotřebovska 

a Jevíčska vybudovat cyklostezku Moravská Třebová – Staré 

Město.   

Dle původního projektu z roku 2008 byl předpokládaný rozpočet 

investičního záměru včetně instalace večerního osvětlení cca 

15 mil. Kč. Lze očekávat, že při současných cenách 

předpokládaná výše investice převyšuje původní rozpočet. 

V současnosti dochází k pozemkovým úpravám ve spolupráci se 

Státním pozemkovým úřadem. 

Výstavba této cyklostezky bude závislá na možnostech 

financování z národních dotačních programů nebo ze Státního 

fondu dopravy a infrastruktury (dále jen „SFDI“), který přispívá 

na výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních 

pruhů pro cyklisty. V roce 2018 bylo možné z rozpočtu SFDI 

poskytnout příspěvek na vybranou akci do maximální výše 85 % 

z celkových uznatelných nákladů na stavební části akce. 

Předpokládaná 

výše investice 
15-20 mil. Kč19 

 

Nositel opatření 

MěÚ MT 

OÚ SM 

RMTJ 

 

  

 

  

                                                 

18 Podmíněno možnostmi financování ze SFDI, státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
19 Bude upřesněno na základě aktualizovaného rozpočtu. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest a cyklostezek 

Opatření 3: Výstavba cyklostezky Moravská Třebová - Borušov 
Termín zahájení 

realizace 
do 202520 

 Město Moravská Třebová má v plánu rozšiřovat a zkvalitňovat síť 

cyklostezek. Za tímto účel město plánuje ve spolupráci 

s  Obecním úřadem Borušov (dále také jako „OÚ BO“) 

a dobrovolným svazkem obcí RMTJ vybudovat cyklostezku 

Moravská Třebová – Borušov. 

Město Moravská Třebová má v plánu iniciovat komunikaci mezi 

partnerskými subjekty a realizovat první kroky v realizaci tohoto 

investičního záměru.  

Výstavba této cyklostezky bude závislá na možnostech 

financování z národních dotačních programů nebo ze Státního 

fondu dopravy a infrastruktury (dále jen „SFDI“), který přispívá 

na výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních 

pruhů pro cyklisty. V roce 2018 bylo možné z rozpočtu SFDI 

poskytnout příspěvek na vybranou akci do maximální výše 85 % 

z celkových uznatelných nákladů na stavební části akce. 

Předpokládaná 

výše investice 
N/A21 

 

Nositel opatření 

MěÚ MT 

OÚ BO 

RMTJ 

 

  

Opatření 4: Revitalizace a propagace stávajících turistických cest  

                   a cyklostezek 

Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Město Moravská Třebová má za cíl zasadit se o revitalizaci 

a prezentaci stávajících turistických cest a cyklostezek. V rámci 

tohoto opatření je plánována efektivní prezentace směrem 

k občanům a průběžné zvyšování atraktivity sítě turistických cest 

a cyklostezek (např. Hřebečské důlní stezky).  

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

 propagace sítě turistických cest a cyklostezek 

prostřednictvím městských sdělovacích kanálů; 

 instalace uzamykatelných stojanů na kola na 

strategických místech ve městě a blízkém okolí; 

 revitalizace doplňují infrastruktury (odpočívadla pro 

cyklisty apod.). 

Roční dopad na 

rozpočet města 
do 50 tis. Kč  

 Nositel opatření MěÚ MT 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Moravská Třebová konaného dne 23. 8. 2018 

 

                                                 

20 Podmíněno možnostmi financování ze SFDI, státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod. 
21 Bude upřesněno na základě analýzy projektového záměru. 



  Implementace a evaluace plnění plánu       

 

 

 
Stránka | 53 

 

 

Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých 

členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235. 

8. IMPLEMENTACE A EVALUACE PLNĚNÍ PLÁNU 

Na základě schváleného Plánu rozvoje sportu města Moravská Třebová na období 2018-2025 pověří Rada 

města Moravská Třebová osobu, která bude zodpovědná za implementaci této strategie. Nástrojem 

implementace Plánu rozvoje sportu města Moravská Třebová na období 2018–2025 bude pravidelná 

formulace akčního plánu a evaluace jeho plnění. 

Akční plán, který bude formulován pro každý rok sledovaného období, bude operativně upřesňovat 

opatření, která mají být s ohledem na ekonomické možnosti města, dotačním programy a jiné faktory 

realizované v daném kalendářním roce. Každý rok dojde k vyhodnocení tohoto akčního plánu, jeho 

aktualizaci s ohledem na nové skutečnosti a formulaci akčního plánu pro rok následující. 

9. ZÁVĚR 

Plán rozvoje sportu města Moravská Třebová, je koncipován na období let 2018 až 2025 a jeho časový 

horizont je identický s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, která je klíčovým strategickým dokumentem 

určujícím směr státní politiky v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. Na základě 

předpokládaného demografického vývoje, který je předmětem podkapitoly 4.2 Demografická analýza, 

je cílem města zasadit se o vytváření vhodných podmínek jak pro rozvoj organizovaného a výkonnostního 

sportu, tak využít jeho potenciálu v oblasti rozvoje komunitního života. Město má za cíl efektivně 

a transparentně rozvíjet sport a sportovní infrastrukturu na svém území a zvýšit tak svou atraktivitu pro 

sportovně aktivní skupiny obyvatel. Za tímto účelem město definovalo prioritní osy, strategické cíle 

a vymezilo adekvátní opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů města Moravská Třebová 

v oblasti podpory sportu a sportovní infrastruktury.  

První prioritní osou tohoto plánu je rozvoj organizovaného sportu, a to zejména prostřednictví přímé 

materiální podpory sportovních organizací. Záměrem města je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj 

výkonnostního sportu a zajistit sportovcům odpovídající podmínky pro kvalitní trénink. Organizovaný sport 

je závislý na aktivitě místních komunit směřujících k aktivnímu životnímu stylu, přičemž v Moravské 

Třebové je významná členská základna takto organizovaných sportovců. Cílem města je tento stav udržet 

a dále jej rozvíjet.  

Druhou prioritní osou je rozvoj sportu pro všechny. V rámci této prioritní osy je záměrem města Moravská 

Třebová zapojit do sportování nejširší veřejnost. Základním cílem je rozvíjet pohybovou gramotnost dětí 

a mládeže a zapojit do sportování všechny skupiny obyvatel bez ohledu na sociální či ekonomický status. 

Z tohoto důvodu je město připraveno rozvíjet princip bezbariérovosti v oblasti sportu s ohledem na cílové 

skupiny obyvatel, jako jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo nízkopříjmové rodiny s dětmi. 

Tento přístup je v přímém souladu se státní Koncepcí podpory sportu 2016-2025, jejímž strategickým cílem 

je vyrovnávání sociální dostupnosti sportu pro všechny a vytváření příznivějších a bezbariérových podmínek 

ve sportu. 

Poslední prioritní osu tvoří rozvoj sportovní infrastruktury, v rámci které má město za cíl obnovu a budování 

sportovních zařízení. Město má za cíl do roku 2025 realizovat významné kroky v oblasti výstavby a obnovy 

sportovní infrastruktury a rozvoji sítě turistických cest a cyklostezek (viz podkapitola 7.3 Prioritní osa 

3: Rozvoj sportovní infrastruktury). 

Vypracováním plánu rozvoje sportu město Moravská Třebová prokazuje svůj dlouhodobý cíl, a to efektivně 

a transparentně rozvíjet a podporovat sport na svém území v souladu s veřejným zájmem a státní politikou 

v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 
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10. SEZNAM ZKRATEK 

Tabulka 23 Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AŠSK Asociace školních sportovních klubů 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DSO Dobrovolný svazek obcí 

MěÚ MT Městský úřad Moravská Třebová 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OÚ BO Obecní úřad Borušov 

OÚ ST Obecní úřad Staré Město 

OÚ ÚT Obecní úřad Útěchov 

RMTJ Region Moravskotřebovska a Jevíčska 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

TJ Tělovýchovná jednota 

TS MT Technické služby Moravská Třebová 
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