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1 ÚVOD 

Plán rozvoje sportu města Jevíčko na období 2022 – 2025 vznikl v návaznosti na předchozí Plán rozvoje 

sportu, který byl určen na období 2018 – 2020. Jedná se o strategický dokument města, jenž komplexně 

řeší oblast sportu. Jeho cílem je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob 

financovaní podpory sportu ve městě. Plán rozvoje sportu města Jevíčko je otevřeným dokumentem, 

který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách města. 

Plán rozvoje sportu musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit priority 

v jednotlivých oblastech podpory sportu. Úkolem sportovní politiky České republiky na všech úrovních 

je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, 

vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce. 

Pro účely tohoto dokumentu bude pojem sport chápán jako souhrn „veškerých forem tělesné aktivity, 

které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice 

a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ 

(Bílá kniha o sportu, 2007). 

Město Jevíčko usiluje o vytvoření podmínek podporujících zájem o sport a aktivní způsob života. Sport 

je významným prostředkem pro integraci a soudržnost obyvatel města. Sportovní aktivity vedou nejen 

ke zvyšování kvality života obyvatel, ale u dětí a mládeže plní také významnou roli v prevenci sociálně 

patologických jevů.  

Dostatečnou pozornost je rovněž potřeba věnovat propagaci sportu, při které je nutná informovanost 

veřejnosti a spolupráce s místními spolky. Velmi důležitá je také spolupráce  s místními školami, neboť 

tyto instituce mají významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a mládeže. Další cílovou skupinou s kterou 

je vhodné spolupracovat jsou firmy působící na území města, které mohou své zaměstnance motivovat 

k aktivnímu pohybu formou benefitů.  

1.1 Úloha obcí v zajišťování sportu 

Péče o sportovní vyžití občanů patří mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Sportovní 

politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí 

nejen na financovaní sportu, ale zároveň koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, 

respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. 

Legislativní podmínky pro rozvoj sportu jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona 

o podpoře sportu, která ukládá obcím povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své území 

vlastní plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění. 

Definice zajištění plnění plánu rozvoje sportu v obci definuje § 6a odstavec (2) zákona 115/2001 Sb. 

o podpoře sportu: 

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení 

priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních 

zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo 

kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 
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1.2 Související strategické dokumenty 

1.2.1 Pokyny EU 

Evropská unie zpracovává dokument Physical Activity Guidelines1 (dále jen Pokyny EU), který, mimo 

jiné, vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu. Hlavním cílem sportovní politiky by mělo být 

zvýšení účasti ve sportu všech skupin obyvatel. Předpokladem je efektivní provoz sportovních zařízení 

s eliminováním bariér vstupu, financování jejich výstavby, rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně 

využití volně přístupných ploch pro neformální aktivity. Za tímto účelem by měly být určeny potřebné 

zdroje a definováni klíčoví aktéři rozvoje sportu. 

EU tak vymezuje kroky, které mají obce a města provádět k zajištění výše definovaných záměrů: 

• vypracovat soupis všech sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat, 

eventuálně společně se sportovními organizacemi, 

• zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit 

(infrastruktura a veřejná doprava), 

• zabezpečit otevřený přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost 

pohlaví a na rovné příležitosti pro každého, 

• podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, například 

specifických sportovních akcí a různých alternativ k organizovanému sportu, 

• organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků 

k pravidelné pohybové aktivitě, 

• pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených na podporu 

pohybové aktivity a účasti ve sportu ve skupinách obyvatelstva se sedavým způsobem života, 

• rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat podporu, 

poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity, se zaměřením na podporu pohybové 

aktivity a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života. 

1.2.2 Koncepce podpory sportu 2016 – 2025  (Sport 2025) 

Sport 20252 je strategickým dokumentem ČR, jenž bych schválen vládou v červnu 2016. Koncepce 

prezentuje „směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky 

naplnění“ v období 2016 – 2025. Cílem koncepce je zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci 

ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní 

politiku EU. 

Sport 2025 je postaven na následujících hodnotových pilířích společenských aspektů sportu: 

1) Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů. 

2) Sport a prevence zdraví. 

                                                             

1 https://www.msmt.cz/sport/pokyny-eu-pro-pohybovou-aktivitu 
2 https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025 
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3) Sport jako prostředek seberealizace. 

4) Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost. 

5) Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní 

prestiže. 

Koncepce dále definuje horizontální priority, které by „měly být zohledněny, mimo jiné, při tvorbě 

strategických záměrů samospráv“. Jedná se o následující priority: 

a) zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,  

b) zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže, 

c) zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,  

d) snižovat ekonomickou spoluúčast rodin, 

e) transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,  

f) aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, 

g) rovné příležitosti,  

h) meziresortní a mezisektorový přístup, 

i) spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,  

j) zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv, 

k) podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti. 

1.2.3 Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018 – 2025 

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018 – 20253 byl schválen Radou Pardubického kraje dne 

25. 6. 2018. Jeho cílem je zkvalitnit a rozšířit podmínky pro sport, tělovýchovu a volnočasové pohybové 

aktivity v Pardubickém kraji. Za tímto účelem stanovuje pět priorit: 

1) Rozvoj sportu pro všechny  

2) Podpora organizovaných sportovců  

3) Obnova a budování sportovních zařízení  

4) Ekonomické zajištění  

5) Institucionální zajištění 

Z Plánu rozvoje sportu v Pardubickém kraji vyplývá závazek, že kraj podpoří každoročně sport celkově 

v minimální výši 20 mil. Kč. 

 

  

                                                             

3 https://www.pardubickykraj.cz/plan-rozvoje-sportu/99310/plan-rozvoje-sportu-v-pardubickem-

kraji-2018-2025 
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1.3 Vymezení základních pojmů 

Sport, všeobecné sportovní činnosti  

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují 

o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.  

Sport pro všechny  

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, 

soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované 

i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní 

i psychické kondice.  

Tělesná výchova a sport ve škole 

Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové 

soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, 

ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.  

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota 

Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit 

občanů.  

Sportovní akce  

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.  

Sportovní infrastruktura 

Veškerá sportovní zařízení, nacházející se v daném územním celku. 

Dobrovolník a dobrovolnictví 

Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se 

na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně 

zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, 

bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou 

kvalifikaci.  

Komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 

Komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu je iniciativním a poradním orgánem Rady města 

Jevíčko. Členové komise se zabývají plánováním a pořádáním akcí pro veřejnost, spolupodílí se 

na hodnocení grantových žádostí žadatelů, dávají náměty a návrhy pro činnost Rady města Jevíčko atd. 

Komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu má k 1. 6. 2018 celkem 13 členů, kteří se schází 

4x – 6x za rok dle potřeby.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Základní údaje o městě 

Město Jevíčko leží v severní části malebného úrodného kraje Malá Haná a stalo se přirozeným centrem 

této oblasti. Nachází se asi 19 km jižně od Moravské Třebové a zhruba 28 km jihovýchodně od Svitav 

v Pardubickém kraji. Střed města je tvořen rozlehlým čtvercovým náměstím, ze kterého vybíhají cesty 

do čtyř světových stran, a je po obvodu uzavřen okružními ulicemi. Historické jádro města je 

prohlášeno městskou památkovou zónou. 

Tab. č. 1: Základní kontaktní a statistické údaje 

Název obce: Jevíčko 

Statut: město 

Typ sídla: pověřený obecní úřad 

Kontaktní adresa: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 

Telefon: 461 327 810 

E-mail: jevicko@jevicko.cz 

Datová schránka: behbdug 

Oficiální web: www.jevicko.cz 

IČ: 00276791 

DIČ: CZ00276791 

ZUJ (kód obce): 578193 

Počet částí obce: 2 (Jevíčko, Zadní Arnoštov) 

Počet katastrálních území: 3 (Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí, Zadní Arnoštov) 

Počet obyvatel: 2 790 obyvatel (k 1. 1. 2021) 

Rozloha: 2 322,03 ha 

Nadmořská výška: 366 m (u městské věže) 

Zeměpisné souřadnice: 16° 42' 41'' E , 49° 37' 56'' N 

Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová 

Okres: Svitavy 

Kraj: Pardubický kraj 

 

2.1.1 Demografická charakteristika 

Dle dat z ČSÚ bylo ve městě Jevíčku k 1. 1. 2021 přihlášeno 2 790 osob s trvalým nebo dlouhodobým 

pobytem, z toho 67 obyvatel žije v části obce Zadní Arnoštov. Celková rozloha města činí 2322,03 ha. 

Na jeden kilometr čtverečný tedy připadá 102,2 obyvatel. Hustota zalidnění je v porovnání 

s republikovým (135,7 obyv./km2) i krajským průměrem (115,5 obyv./km2) nižší, ale vyšší v porovnání 

s  okresním průměrem (75,3 obyv./km2). 
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Tab. č. 2: Stav obyvatel města Jevíčka k 1. 1. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvatel celkem 2 840 2 850 2 841 2 801 2 790 

v tom  

podle pohlaví 

muži 1 382 1 392 1 391 1 363 1 356 

ženy 1 458 1 458 1 450 1 438 1 434 

v tom  

ve věku (let) 

0 - 14 425 428 415 404 409 

15 - 64 1 890 1 890 1 876 1 836 1 814 

65 a více 525 532 550 561 567 

Průměrný věk 41,5 41,7 42,1 42,5 42,7 

Zdroj: ČSÚ 

Jak lze vidět z tab. č. 2 v posledních čtyřech dochází k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Nejvíce přibývá 

obyvatel ve věku 65 a více let, jejichž počet se za celé sledované období navýšil o 42. Z hlediska 

procentuálního zastoupení obyvatel v Jevíčku zaujímají děti a mládež (kategorie 0 – 14 let) asi 14,7 % 

z celkového počtu obyvatel. 

2.1.2 Školská zařízení ve městě 

Na území města Jevíčka se nachází čtyři instituce zabezpečující vzdělání – Mateřská škola Jevíčko, 

Základní škola Jevíčko, Základní umělecká škola Jevíčko a Gymnázium Jevíčko. V případě prvních tří je 

zřizovatelem město Jevíčko. 

Mateřská škola Jevíčko, K. H. Borovského 819, 569 43 Jevíčko 

Mateřská škola Jevíčko se nachází v okrajové (západní) části města. Je rozdělena do dvou budov, které 

jsou spojeny chodbou. Oddělena je tak hospodářská část a část, ve které se nacházejí třídy. 

MŠ obklopuje zahrada s pískovišti, průlezkami, 

skluzavkami a houpačkou. 

Provozní doba MŠ Jevíčko je od 6.00 do 16.30. 

Ve školce působí 8 kvalifikovaných učitelek vč. 

ředitelky. Děti jsou rozděleny max. po 28 do čtyř 

tříd. Ve třech třídách jsou děti stejných věkových 

skupin, čtvrtá třída je heterogenní (smíšená). 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo MŠ 

Jevíčko 93 dětí. 

Předškolní vzdělávání je realizováno podle ŠVP PV „Putování se sluníčkem“, který byl vytvořen 

za spolupráce všech učitelek. Tento program doplňují různé zájmové aktivity, jako jsou sportovní hry, 

hra na zobcovou flétnu, šikovné ručičky, kroužek angličtiny, country tance nebo muzikoterapie. 

Od podzimu do jara děti navštěvují solnou jeskyni. 

Základní škola Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko 

Základní škola Jevíčko je od listopadu 2002 sloučena se Zvláštní školou Jevíčko. Od 1. 1. 2003 se tato 

škola stala příspěvkovou organizací pod názvem Základní škola a Zvláštní škola Jevíčko, okres Svitavy. 

Ke změně názvu na Základní škola Jevíčko došlo k 1. 1. 2006. 
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Budova ZŠ má moderní, velmi dobré vnitřní vybavení. Nachází se v ní 16 kmenových tříd, 

5 samostatných odborných pracoven (pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek tříd slouží 

jako kmenová třída), učebna výpočetní techniky a 2 tělocvičny s umělým povrchem. ZŠ Jevíčko nemá 

vlastní venkovní hřiště, pro výuku tělesné výchovy využívá hřiště gymnázia s umělým povrchem 

pro míčové hry a hřiště pro atletiku, které patří městu. 

Základní škola Jevíčko je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, která ve školním roce 2021/2022 

poskytuje základní vzdělání 364 žákům, z nichž asi 40 % dojíždí z okolních obcí. Ve všech ročnících 

1. i 2. stupně probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV č. j. 9-1/2007. Vzdělávání 

je zajišťováno ve dvou paralelních třídách (celkem tedy v 18 třídách). Průměrná naplněnost tříd se 

pohybuje kolem 20 žáků. 

Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko 

Základní umělecká škola Jevíčko vznikla jako právní subjekt od 1. 7. 2000 a byla zřizovaná Pardubickým 

krajem jako příspěvková organizace do 31. 7. 2010. Na základě rozhodnutí Pardubického kraje 

a dohody o převodu mezi městem Jevíčko, Pardubickým krajem a ZUŠ Jevíčko došlo ke změně 

zřizovatele ZUŠ Jevíčko, kterým se od 1. 8. 2010 stalo město Jevíčko. 

ZUŠ Jevíčko má sídlo v prostorách bývalého zámku, který je zařazen mezi kulturní památky Městské 

památkové zóny Jevíčko. V objektu zámku škola využívá celkem 11 učeben, které se nachází ve 2. patře. 

Dále má k dispozici učebnu v 1. patře a prostory reprezentačního sálu v přízemí budovy, které slouží 

ke koncertům žáků a dalším veřejným akcím školy. Od 1. 9. 2011 má ZUŠ Jevíčko pronajatou učebnu 

také v prostorách Gymnázia Jevíčko.  

Výuka je na ZUŠ organizovaná ve třech oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Žáci jsou vyučovaní 

v odpoledních hodinách podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Jevíčko, který vstoupil v platnost 

od 1. 9. 2019. Kapacita ZUŠ Jevíčko je 300 žáků a je již po několik let maximálně naplněna, žádosti 

o navýšení kapacity na 350 žáků však nebylo v minulosti vyhověno. 

Při Základní umělecké škole Jevíčko je zaregistrován spolek 

„Ze Zámečku do světa“, prostřednictvím něhož jsou 

organizovány další kroužky (mažoretky, dramatický kroužek, 

výtvarná přípravka, taneční přípravka, zumba a večerní 

kresba). Vedoucí kroužku mažoretek je Kateřina Felnerová, 

která je několikanásobnou mistryní České republiky a v roce 

2012 stala druhou vicemistryní Evropy. 

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko 

Gymnázium, Jevíčko je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, jako taková byla zřízena Zřizovací 

listinou ze dne 17. 4. 2003. V jeho historické budově probíhá výuka od r. 1899. Gymnázium jako vyšší 

reálka však bylo založeno již v r. 1897. Než byla postavena budova gymnázia, vyučovalo se 

v provizorních prostorách na zámečku. 

Na Gymnáziu Jevíčko jsou tři počítačové učebny, odborné učebny estetické výchovy, přírodních věd, 

cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, 

školní knihovna a bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Pro tělesnou 
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výchovu má gymnázium k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a využívá také hřiště 

pro atletiku, které patří městu. 

Uchazečům o studium jsou nabízeny následující tři studijní obory: 

▪ 79-41-K/41 Gymnázium – humanitní zaměření 

▪ 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (přírodovědné) zaměření 

▪ 78-42-M/06 Kombinované lyceum – přírodovědné nebo technické zaměření 

Obor Kombinované lyceum není vyučován na žádné jiné škole v Pardubickém kraji. Ve školním roce 

2021/2022 je na Gymnáziu Jevíčko vzdělávaných celkem 220 studentů. 

2.1.3 Podnikatelské subjekty ve městě 

V rozvoji města se nepochybně odráží úzká spolupráce s místními podniky a firmami, která vychází 

z dlouholeté tradice pravidelných setkávání se představitelů města s významnými podnikateli, zástupci 

místních firem a veřejné správy, jejichž účelem je vzájemná informovanost a podpora ve všech 

směrech života ve městě.  

K 31. 12. 2020 bylo ve městě Jevíčku registrováno celkem 634 podnikatelských subjektů, ale jen u 322 

z nich byla zjištěna aktivita. Nejčastěji se jednalo o podnikatelské subjekty působící ve stavebnictví, 

v průmyslu a poskytující služby související s velkoobchodem, maloobchodem a opravou či údržbou 

motorových vozidel. Přehled největších zaměstnavatelů v Jevíčku je uveden v tab. č. 3, především se 

jedná o malé a střední podniky. 

Tab. č. 3: Přehled největších zaměstnavatelů v Jevíčku k 31. 12. 2021 

Obchodní společnost / příspěvková organizace Počet zaměstnanců 

REHAU Automotive, s.r.o. 309 

Czech Blades s.r.o. 255 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 250 

Odborný léčebný ústav Jevíčko 182 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. 92 

MarS, a.s. 73 

Město Jevíčko 66 

Základní škola Jevíčko  53 

Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření 

Společnost Rehau Automotive, s.r.o. v Jevíčku otevřela 19. července 2019 novou výrobní a skladovací 

halu s názvem PEPSIN, která je zaměřená především na montáž zadních spoilerů. Rozšířením výroby 

vzniklo ve městě asi 170 nových pracovních míst.  
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2.2 Financování sportu z rozpočtu města 

Město Jevíčko poskytuje finanční prostředky do oblasti sportu na základě několika principů, které jsou 

charakterizovány v následujících odstavcích. 

1) Sportovní investice 

Jako sportovní investice označujeme investiční akce spojeným s budováním vlastní sportovní 

infrastruktury města. Jelikož nové realizace či rekonstrukce sportovních zařízení nejsou uskutečňovány 

pravidelně, lze oddělením této položky lépe charakterizovat skutečný, pravidelný tok finančních 

prostředků na podporu sportu. Součástí položky jsou také náklady na projektové dokumentace. 

2) Sportovní zařízení v majetku města 

Ve vlastnictví města Jevíčka se nachází víceúčelové hřiště s přírodním trávníkem a běžeckým oválem, 

u kterého je třeba zajišťovat především dlouhodobou údržbu. Město Jevíčko toto sportoviště zdarma 

poskytuje k výuce tělesné výchovy Základní škole Jevíčko a Gymnáziu Jevíčko. 

3) Dotace sportovním subjektům 

Město Jevíčko poskytuje sportovním subjektům dotace v rámci grantového systému, případně 

v odůvodněných případech na základě individuální žádosti žadatele.  

Tab. č. 4: Výdaje města Jevíčka do oblasti sportu v letech 2017 – 2021 

Finanční prostředky v Kč 2017 2018 2019 2020 2021 

sportovní investice 0 59 077 1 131 659 0 70 000 

sportovní zařízení v majetku města 47 784 56 842 168 111 72 031 71 800 

dotace sportovním subjektům 491 300 531 979 480 080 428 250 475 900 

celkem do oblasti sportu 539 084 647 898 1 779 850 500 281 617 700 

Zdroj: Městský úřad Jevíčko – odbor finanční 

Jak lze vidět z tab. č. 4 největší investiční akci město Jevíčko realizovalo v roce 2019, kdy byla provedena 

rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu s běžeckým oválem. Dále je z tabulky patrné, že každoročně 

významný podíl finančních prostředků směřuje do dotací, které jsou žadatelům přidělovány 

prostřednictvím grantového systému města Jevíčka.  

2.2.1 Grantový systém města Jevíčka 

Grantový systém města Jevíčka funguje od roku 2009. Jeho účelem je finančně podpořit spolky, obecně 

prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, školské právnické osoby nezřízené městem, zájmová 

sdružení a jiné neziskové organizace se sídlem na území města. Žadatelem o dotaci může být i fyzická 

osoba, která čestným prohlášením potvrdí obecnou prospěšnost akce (aktivity). 

Pro rok 2021 bylo z rozpočtu města na grantový systém vyčleněno 750 000 Kč. Dotace byly/jsou 

žadatelům  poskytovány v následujících čtyřech oblastech. 
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A. Dotace udělené žadatelům na jednorázové akce/celoroční činnost 

V této oblasti jsou podporovány aktivity, které: 

▪ přispívají k výchově a vzdělávání v rámci kulturních, sportovních a volnočasových činností,  

▪ posilují zapojení občanů do veřejného života,  

▪ propagují město Jevíčko, posilují a zvyšují kladný vztah k městu a historické povědomí, 

▪ budují kladné mezilidské vazby ve společnosti. 

Žadatelé mohou podat více žádostí do maximální výše 30 000 Kč na jednorázové akce na jedno IČO 

a do maximální výše 30 000 Kč na celoroční činnost na jedno IČO. Jeden žadatel může tedy předložit 

žádosti do maximální výše 60 000 Kč celkem.  

V roce 2021 bylo v oblasti A rozděleno 90 800 Kč na jednorázové akce a 278 800 Kč na celoroční 

činnost. Celkem tedy pro oblast A byla určena částka 369 600 Kč, která představuje 49,3 % z celkové 

částky určené na grantový systém z rozpočtu města. Žádosti musely být podány do 16. 1. 2021. 

B. Dotace udělené žadatelům pořádající tábory, soustředění sportovních oddílů, sborů, družstev 

a akcí obdobného typu 

Podporovány jsou volnočasové činnosti dětí a mládeže, prázdninové pobyty v přírodě nebo pohybové 

a dovednostní aktivity.  

Výše dotace je 400 Kč na jednu osobu mladší 18 let, mající trvalé bydliště v Jevíčku, Zadním Arnoštově 

nebo Maříně. 

Pro oblast B je v roce 2018 vyčleněno max. 30 000 Kč, tj. max. 4 % z celkové částky určené na grantový 

systém z rozpočtu města. Žádosti mohou být podávány do 30. 9. 2021. 

C. Dotace určené na úhradu provozních nákladů sportovišť a jiných společenských míst 

Finanční prostředky v této oblasti musí být určené na provozní zajištění prostor a sportovišť, sloužících 

k volnočasovým a pohybovým aktivitám. Určené jsou pro neziskové organizace se sídlem v Jevíčku. 

Maximální výše dotace je 100 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele je 20 %. 

V roce 2021 bylo v oblasti C přiděleno 230 000 Kč, což představuje 30,7 % z celkové částky určené 

na grantový systém z rozpočtu města. Žádosti musely být podány do 16. 1. 2021. 

D. Dotace určené na úhradu výdajů na dopravu soutěžních oddílů, kolektivů a spolků na soutěže 

nadregionálního významu 

Uznatelnými náklady jsou náklady na dopravu kolektivů, družstev a spolků na soutěže nadregionálního 

významu. 

V oblasti D bude v roce 2021 rozděleno max. 50 000 Kč, tj. max. 6,7 % z celkové částky určené 

na grantový systém z rozpočtu města. Žádosti mohou být podávány do 30. 9. 2021. 
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V tab. č. 5 je uveden přehled sportovních subjektů, kterým byl v letech 2019 – 2021 schválen finanční 

příspěvek na jednorázovou akci, celoroční činnost nebo provozní náklady z grantového systému města 

Jevíčko. 

Tab. č. 5: Dotace přidělené z grantového systému města Jevíčka v letech 2019 – 2021  

Subjekt Účel 
Dotace (v Kč) 

2019 2020 2021 

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko 

jednorázové akce 29 400 29 100 28 300 

celoroční činnost 26 100 24 900 28 800 

provozní náklady - - - 

Tělovýchovná jednota Jevíčko, z.s. 

jednorázové akce 2 200 2 600 5 000 

celoroční činnost 22 200 20 000 17 300 

provozní náklady 100 000 100 000 100 000 

Tělocvičná jednota SOKOL Jevíčko 

jednorázové akce 6 400 2 800 3 500 

celoroční činnost 10 400 6 600 9 200 

provozní náklady 30 000 30 000 30 000 

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 

jednorázové akce 7 600 6 100 - 

celoroční činnost - - - 

provozní náklady - - - 

TJ SK Jevíčko, z.s. 

jednorázové akce 23 000 28 100 24 800 

celoroční činnost - - - 

provozní náklady 100 000 100 000 100 000 

Tenis - Club Jevíčko, z.s. 

jednorázové akce 2 400 5 900 5 600 

celoroční činnost 20 900 20 000 17 300 

provozní náklady - - - 

Basketbalový klub Jevíčko, z.s. 

jednorázové akce - - - 

celoroční činnost 24 800 22 500 27 400 

provozní náklady - -  

Šachový klub Jevíčko 

jednorázové akce - - - 

celoroční činnost 9 200 8 300 2 700 

provozní náklady - - - 

SSSČR 18. oddíl skautek 

„Veronika" Jevíčko 

jednorázové akce - - - 

celoroční činnost - 24 900 28 800 

provozní náklady - -  

SSSČR 28. oddíl skautů "Petra 

Müllera" Jevíčko 

jednorázové akce - - - 

celoroční činnost - 24 900 28 800 

provozní náklady - - - 

SSSČR 88. oddíl RS "Tečka" Jevíčko 

jednorázové akce - - - 

celoroční činnost - 24 900 28 800 

provozní náklady - - - 

Zdroj: www.jevicko.cz/grantovy-system-mesta 
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2.3 Sportovní infrastruktura ve městě 

Jako sportovní infrastrukturu označujeme objekty, pozemky, vodní plochy, budovy a jejich soubory, 

které slouží výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Na území města Jevíčka se nachází 

několik míst vhodných pro aktivní trávení volného času. 

2.3.1 Sportovní areály a hřiště 

Ve městě Jevíčku se nachází následující sportovní areály: 

Sportovní areál Žlíbka 

Sportovně rekreační areál Žlíbka je lokalizován na severním okraji města. Jeho součástí je přírodní 

koupaliště, tři tenisové kurty, hřiště a krytá hala, která je rozdělena na malou a velkou tělocvičnu. 

V malé tělocvičně (fotografie vlevo) je k dispozici pingpongová herna. Velká tělocvična (fotografie 

vpravo) se dá využít k těmto sportům: fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal, tenis, ping pong, 

badminton nebo florbal.  

Kromě množství sportovních aktivit, které je možné v areálu provozovat, je zde možné navštívit také 

kavárnu nebo využít jednu z možností ubytování ve městě. 

Obr. č. 1: Malá a velká tělocvična v areálu Žlíbka 

 
 

Tab. č. 6: Přehled sportovních ploch v areálu Žlíbka 

Sportovní zařízení Typ Povrch Rozměry Plocha 

tenisový kurt venkovní antuka 34 x 13 m 459 m2 

tenisový kurt venkovní antuka 20 x 10 m 200 m2 

tenisový kurt venkovní antuka 34 x 13 m 459 m2 

přírodní koupaliště venkovní uprav. voda 96 x 43 m 4 151 m2 

hřiště venkovní asfalt 29 x 55 m 1 595 m2 

velká tělocvična vnitřní palubky 29 x 18 x 7 m 522 m2 

Zdroj: Informační systém České unie sportu 

V současné době je areál Žlíbka vlastnicky rozdělen mezi čtyři subjekty – vlastníkem přístupové cesty 

a přírodního koupaliště je město Jevíčko, odkalovací nádrž je v majetku České republiky, pozemky 

v areálu jsou vlastnictvím Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko a budovu sportovní haly vlastní 

Tělovýchovná jednota Jevíčko. Zastupitelstvo města Jevíčko již v červnu 2014 schválilo záměr převodu 
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majetku obou tělovýchovných organizací do svého vlastnictví. Hlavní motivací bylo získání stabilního 

a seriózního partnera jevíčské tělovýchově v osobě města, který by byl nositelem rozvoje tohoto 

jedinečného sportovního a volnočasového areálu. Důležitým faktorem pak je i skutečnost, že stavba 

sportovní haly TJ Jevíčko stojí na pozemku jiného vlastníka, a to Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko, která 

jej 28. 6. 2012 převzala do svého vlastnictví od České obce sokolské (ČOS). V řešení je nyní záměr města 

Jevíčka odkoupit pozemky za cenu stanovenou znaleckým posudkem od ČOS. 

Obr. č. 2: Sportovní areál Žlíbka 

 

Město Jevíčko si nechalo zpracovat studii na vytvoření velkého přírodního koupacího biotopu 

pro veřejnost. Plocha vodní hladiny zaujímá cca 3 550 m2 vč. čistících zón, což při průměrné hloubce 

2,5 m znamená přibližně 8 875 m3. Biologické čištění tohoto objemu vody je navrženo pomocí dvou 

samostatných čistících okruhů ve vegetační zóně – hada a spirály. Kromě čistících okruhů má být celý 

systém doplněn o další dva technologické okruhy, a to okruh odkalovací a okruh s vodními atrakcemi. 

Obr. č. 3: Vizualizace biotopu Žlíbka 

 

Zdroj: Studie od Ing. arch. Romana Svojanovského a Ing. arch. Oldřicha Mervarta, červen 2020 
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Fotbalový stadion „U Nádraží“  

p. č. 1115/3, k. ú. Jaroměřice 

Fotbalové hřiště o rozměrech 96 x 60 m se sice nachází až za hranicí katastrálního území města Jevíčka, 

nicméně tradičně je spjat se spolkem T.J. SK Jevíčko, z.s., který jej vlastní. V uplynulých letech bylo 

dokončeno nové oplocení areálu podél cesty, rekonstrukce šaten hostí a vnější omítky všech budov. 

Postupně se budují venkovní komunikace a parkovací plochy a probíhá příprava na vybudovaní 

tréninkového hřiště na místě bývalého koupaliště, které již delší dobu není v provozu. 

Obr. č. 4: Fotbalový stadion „U Nádraží“ 

 

Sportovní hřiště u Gymnázia Jevíčko  

p. č. 175/9, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Sportovní hřiště s umělým povrchem (obr. č. 5) je určené pro sportovní aktivity jako jsou např. fotbal, 

nohejbal, volejbal, tenis, basketbal apod. Vybudované bylo v roce 2004 firmou Matoušek CZ a.s. 

za částku 2,3 mil. Kč. Vlastníkem tohoto hřiště je Pardubický kraj, který je zřizovatelem Gymnázia 

Jevíčko. Hřiště slouží především pro výuku tělesné výchovy studentům gymnázia a žákům Základní 

školy Jevíčko. V odpoledních hodinách může hřiště po předchozí domluvě využívat i veřejnost. Děti 

a mládež do 18 let zdarma, pro dospělé sportovce je stanoven poplatek 200 Kč/hod.  

Atletické hřiště s běžeckým oválem  

p. č. 175/3, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Vedle sportovního hřiště s umělým povrchem se nachází atletické hřiště s přírodním trávníkem 

a běžeckým oválem, které je ve vlastnictví města Jevíčka. Tyto prostory město zdarma poskytuje 

Základní škole Jevíčko a Gymnáziu Jevíčko pro výuku tělesné výchovy. Mimo dobu školní výuky mohou 

atletické hřiště využívat místní sportovní spolky. 
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V roce 2013 byla provedena oprava běžeckého oválu firmou M-SILNICE, a.s. za částku 600 000 Kč. 

Město Jevíčko na tuto opravu obdrželo grant z Pardubického kraje ve výši 80 000 Kč. Předmětem 

zakázky bylo nahrazení škváry na běžeckém ovále za povrch z přírodní antuky vč. položení nových 

obrub, podkladních vrstev a zhotovení nového doskočiště. 

Obr. č. 5: Sportovní hřiště s umělým povrchem a atletické hřiště s běžeckým oválem 

 
 

Další rekonstrukce atletického hřiště byla uskutečněna v roce 2019 firmou EKOTERM CZ s.r.o. Letovice. 

Provedeny byly zemní práce – odtěžení stávajících podkladních vrstev oválu a zeminy v prostoru 

travnaté plochy (v minulosti byla kontaminována navážkou). Dále byla uskutečněna demolice sektoru 

skoku vrhu koulí, likvidace stávající zavlažovací šachty a části betonových obrubníků. Provedeno bylo 

také odvodnění plochy a drenážní vrstvy se založením nového trávníku do hlinitopísčité směsi. 

Na novém oválu byla realizována montáž části nových betonových obrubníků kvůli rozšíření rovinky 

na 5 m a dále položení vodopropustných podkladních vrstev a umělého povrchu (stříkaného tartanu). 

Došlo k vybudování nového vrhačského kruhu a revitalizaci sektoru skoku dalekého. Jako příprava 

pro trasu budoucího umělého osvětlení byly položeny také PE chráničky v počtu šesti kusů. 

Celkové náklady na realizaci této rekonstrukce představovaly částku 3 681 284 Kč. Městu Jevíčko však 

byla přiznána dotační podpora ve výši 2 549 625 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury.  

Ve spolupráci se společností BEZVASTAVBY s.r.o. revitalizovalo město Jevíčko také stávající sklad nářadí 

– střechu, dřevěné podhledy, omítky, otvorové prvky, ochoz a schodnice (v částce do 100 000 Kč). 

Do areálu byla rovněž vybudována nová elektro přípojka a vodovodní přípojka. 

Plánováno je ještě dokončit sektor pro vrh koulí, kde současná travnatá dopadová plocha bude 

nahrazena mlátovou plochou. 
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Obr. č. 6: Atletické hřiště s přírodním trávníkem a běžeckým oválem 

 
 

2.3.2 Tělocvičny na místních školách 

Na místních školách se nachází tělocvičny, které jsou vhodné pro pořádání různých sportovních soutěží, 

turnajů a akcí. 

Základní škola Jevíčko  

Základní škola Jevíčko disponuje dvěma tělocvičnami. Rozměry větší tělocvičny jsou 24 x 12 m a menší 

tělocvičny 18 x 12 m. Povrch tělocvičen je umělý, značky PULASTIC. V tělocvičnách jsou nalajnovaná 

hřiště na basketbal, volejbal, florbal a v malé tělocvičně hřiště na badminton. U každé tělocvičny je 

nářaďovna, která je vybavena základním nářadím pro gymnastiku. K tělocvičnám patří 4 šatny se dvěma 

umývárnami a sprchami. Na chodbě jsou dámské a pánské toalety.  

Tělocvičny využívají žáci ZŠ, studenti Gymnázia Jevíčko a v odpoledních hodinách i různé organizace 

a tělovýchovné spolky.  

Gymnázium Jevíčko 

V budově Gymnázia Jevíčko se nachází tělocvična o rozměrech 16,6 x 8 m s umělým povrchem. 

Nalajnovaná jsou v ní hřiště na basketbal a volejbal. Z vybavení jsou v tělocvičně k dispozici: koše 

na basketbal, ribstol, hrazda, bradla, švédská bedna, kůň a koza. Součástí tělocvičny jsou dvě šatny se 

sociálním zařízením (WC, sprchy). 

Tělocvična je kromě výuky tělesné výchovy využívána také veřejností (např. na cvičení pilates).  
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2.3.3 Dětská hřiště 

Ve městě jsou veřejnosti přístupné tři moderní dětská hřiště. První z nich bylo vybudované v roce 2012 

na sídlišti K. Čapka. Herní prvky a mobiliář z akátového dřeva na toto hřiště dodala firma TR Antoš. 

Celkové náklady na pořízení dětského hřiště činily částku 424 000 Kč, kterou město uhradilo z vlastního 

rozpočtu. 

Obr. č. 7: Dětské hřiště na sídlišti K. Čapka 

 

Druhé  dětské hřiště s fitness prvky určenými například k posilování rukou, nohou, zad a břicha bylo 

zhotovené firmou hřiště.cz, s.r.o. v roce 2015. Hřiště se nachází v zahradě u zámečku a jeho realizace 

vyšla na částku 586 000 Kč. Město Jevíčko na vybudování hřiště získalo dotaci ve výši 400 000 Kč 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova. Zbývající částku pak 

doplatila jevíčská firma Czech Blades s.r.o. 

Obr. č. 8: Dětské hřiště u zámečku 
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Na základě žádosti maminek,  které se setkávají s dětmi v Rodinném centru Palouček, pořídilo město 

Jevíčko v květnu 2018 herní prvky určené pro děti předškolního věku. Jednalo se o dvojhoupačku 

a skluzavku. Prvky byly objednány u osvědčeného českého dodavatele herních prvků BONITA GROUP 

s.r.o. v kovovém provedení, aby odolaly povětrnostním podmínkám a intenzivnímu užívání. Celkové 

náklady pořízení činily 79 077 Kč, z toho přispěla částkou 20 000 Kč společnost Czech Blades s.r.o. 

Obr. č. 9: Herní prvky u Rodinného centra Palouček v Jevíčku 

 

 

2.3.4 Pěší turistické trasy, naučné stezky 

V centru města na Palackého náměstí se sbíhají tři značené pěší trasy – zelená, žlutá, červená. Zelená 

pěší trasa orientovaná severozápadně prochází Trnáveckou vrchovinou přes vrchol Hušák až 

do Moravské Třebové. Žlutá trasa prochází západní částí města kolem kostela sv. Bartoloměje 

do Zadního Arnoštova, přes Mařínské hradisko až do obce Křenov. Červeně značená pěší trasa protíná 

město směrem na jihozápad (Velké Opatovice). 

Tab. č. 7: Pěší turistické trasy procházející městem Jevíčko 

Trasa číslo Průběh pěší trasy Délka 

4301 

 

Jevíčko - Víska u Jevíčka - Hřbitov ruských zajatců - Pod Hušákem - 
Hušák - V Rejdu - Pacov - Pod spáleným vrchem - Na Kvíčalce - V Pekle 
- Moravská Třebová 

18 km 

7336 

 

Jevíčko - Na dálnici - Sv. Bartoloměj - Zadní Arnoštov - Mařín - 
Křenovské hradisko - Křenov 

10 km 

0482 

 

Jevíčko - Na Dálnici - Červený kopec - Smolná - Velké Opatovice 5,5 km 

Zdroj: mapy.cz, KČT 
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Další pěší turistické trasy v okolí města Jevíčka byly vytvořeny v rámci projektu Cyklookruhy, jehož je 

město Jevíčko partnerem. Tištěné mapy jsou k dispozici v Turistickém informačním centru Jevíčko. 

Obr. č. 10: Pěší okruhy  

 

Zdroj: https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/pesimapa/map.html 

Městský okruh Jevíčko (délka trasy 2,5 km) – byl zprovozněn v červenci 2008 u příležitosti oslav 750 let 

od povýšení Jevíčka na město královské. Okruh tvoří 7 stanovišť s informačními tabulemi popisujícími 

pamětihodnosti v konkrétní lokalitě, některé úseky bohaté historie města a významné osobnosti spjaté 

s Jevíčkem. V TIC Jevíčko je pro zájemce k dispozici tištěný „Průvodce městským okruhem Jevíčko“. 

Obr. č. 11: Průvodce městským okruhem Jevíčko 

 
 

Vydat se také lze na literární stezku „Putování za Krchomilkou“ (délka trasy 6,1 km) – v některých svých 

zastaveních kopíruje trasu Městského okruhu Jevíčko, ale koncipována je jako samostatný okruh. 

Stezka překonává celkem 7 zastavení, které jsou označeny obeliskem z přírodního kamene. Na panelu 

je na laminátové ceduli umístěn úryvek s ilustrací z knihy „Muřinoh a Krchomilka“ autora profesora 

Milana Valenty uvozující úkol pro absolventy trasy. Nezbytný bedekr s trasou a úkoly k jednotlivým 

zastavením si lze buď vytisknout z webových stránek města, nebo vyzvednou v TIC Jevíčko, kde je 

k zakoupení i kniha „Muřinoh a Krchomilka“. Slavnostní otevření literární stezky proběhlo v pátek 

3. 6. 2016 v rámci multižánrového festivalu Jevíčkovění. 

https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/pesimapa/map.html
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Obr. č. 12: Náhled na bedekr s Krchomilčiným úkolníčkem a mapou trasy 

 

V rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová“ vznikly na území města 

Jevíčka také dvě tzv. hledačky (angl. quest), které jsou založené na procházení konkrétní trasy a hledání 

indicií pro vyluštění tajenky. Za správně vyluštěnou tajenku čeká řešitele odměna (poklad). Průvodce 

s mapou k oběma hledačkám lze získat v TIC Jevíčko. 

Prstenec příběhů v kameni (délka trasy 2 km) – jde o poznávací trasu, která má celkem 9 zastavení 

a zábavnou formou mapuje sousoší v Jevíčku. Hledačka je popsána formou veršů, začíná u zámečku 

a končí na Palackého náměstí. Poklad je přístupný pouze v době, kdy je otevřeno TIC Jevíčko. Hledačka 

byla vytvořena v říjnu 2019. 

Obr. č. 13: Průvodce s mapou k hledačce Prstenec příběhů v kameni 

 

Putování za židovskou hvězdou (kratší trasa 2 km, delší 3 km) – trasa je zaměřená na památky a život 

původního židovského obyvatelstva. Má celkem 7 zastavení, poklad je ukrytý na posledním z nich. 

Hledačka vznikla v září 2020 v rámci „Roku židovské paměti v Jevíčku“. 

Obr. č. 14: Hledačka Putování za židovskou hvězdou 
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2.3.5 Cyklotrasy, cyklostezky 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole 2.3.4, město Jevíčko je zapojeno do projektu Cyklookruhy, 

jehož cílem je tvorba tras pro silniční a horská kola za účelem podpory 

cestovního ruchu v dané oblasti. Trasy jsou tvořeny tak, aby obsáhly 

nejzajímavější místa regionu a také místa, která nejsou příliš známá, ale 

určitě stojí za to je navštívit. 

Tištěné mapy k jednotlivým trasám si lze vyzvednout v Turistickém 

informačním centru Jevíčko. 

Obr. č. 15: Cyklookruhy pro silniční kola 

 

Zdroj: https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/mapa/map.html 

Obr. č. 16: Cyklookruhy pro horská kola 

 

Zdroj: https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/mapa/map.html 

https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/mapa/map.html
https://www.cyklookruhy.cz/jevicske/mapa/map.html
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Cyklotrasa „Skrz Maló Hanó“ o celkové délce cca 23 km prochází regionem Malé Hané a je zaměřena 

na významná a památná místa – bývalá sýpka v Jevíčku, pomník obětem napoleonských válek, Odborný 

léčebný ústav Jevíčko, obec Bělá u Jevíčka, osada Mařín, pomník partyzánů v Předním Arnoštově, osada 

Lípa, zajatecký pracovní tábor ve Vísce u Jevíčka a rozestavěná německá dálnice. Vznikla v roce 2019 

z iniciativy TJ Cykloklubu Jevíčko, z.s. Město Jevíčko na její realizaci získalo dotaci z Pardubického kraje 

z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ ve výši 97 000 Kč. 

Celkové náklady dosáhly částky 132 196 Kč. V rámci projektu byly osazeny směrové cedule, informační 

tabule k významným místům a vydána propagační mapka.  

Obr. č. 17: Mapka k cyklotrase Skrz Maló Hanó 

 

Kromě cyklotrasy „Skrz Maló Hanó“ prochází územím města ještě další tři cyklotrasy, které jsou 

uvedené v tab. č. 8. Obtížnost všech uvedených cyklotras je střední. 

Tab. č. 8: Cyklotrasy procházející městem Jevíčko 

Trasa číslo Průběh cyklotrasy Délka 

4065 Křenov - Zadní Arnoštov - Jevíčko - Biskupice - Nectava 16 km 

4066 Jevíčko - Smolná - Velké Opatovice 7 km 

4067 Přední Arnoštov - Zadní Arnoštov 3,5 km 

Zdroj: vlastní šetření 

Po několika letech projektových příprav, řešení majetkových vztahů na pozemcích a dotačního řízení 

dojde v roce 2022 k výstavbě cyklostezky, která bude spojovat města Jevíčko a Velké Opatovice. 

Společná stezka mezi oběma městy bude vybudována jako 

smíšená, tedy pro pěší a cyklisty v šířce 2,50 m v provedení 

asfaltového povrchu a nezpevněnou krajnicí širokou 0,5 m. 

Celková délka cyklostezky činí 3 072,80 m. Z celkových 

nákladů 33,6 mil. Kč byly uznatelné náklady stanoveny 

na 29 mil. Kč se spolufinancováním 24,6 mil. Kč ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury (tedy 85 %). Cyklostezku 

bude realizovat v časovém horizontu od 1. 4. - 20. 10. 2022 

společnost EUROVIA CS a.s. 
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Také Region Moravskotřebovska a Jevíčska si nechal zpracovat Studii koncepce rozvoje cyklostezek 

v regionu MTJ. Navržené trasy jsou rozděleny do 6-ti samostatných úseků (viz tab. č. 9), které tvoří 

celistvou trasu propojující Moravskou Třebovou a Jevíčko včetně přilehlých obcí k této trase. 

Tab. č. 9: Nově uvažované cyklostezky v regionu MTJ 

Označení Trasa cyklostezky Délka trasy  

Trasa 1 Staré Město – Rychnov na Moravě – Mladějov na Moravě 2,57 km 

Trasa 2 Moravská Třebová – Staré Město – Třebařov 3,18 km 

Trasa 3 
Jevíčko – Bělá u Jevíčka – Březina – Šnekov–  Křenov – Dlouhá Loučka – 

Útěchov – Moravská Třebová 
7,54 km 

Trasa 4 Městečko Trnávka – Vranová Lhota 4,18 km 

Trasa 5 Jevíčko – Chornice – Městečko Trnávka – Linhartice – Moravská Třebová 8,74 km 

Trasa 6 Jevíčko – Jaroměřice 5,01 km 

Zdroj: Studie koncepce rozvoje cyklostezek v regionu MTJ, 3/2021 

2.4 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

Na území města Jevíčka působí řada subjektů realizujících volnočasovou a výkonnostní sportovní 

činnost (viz tab. č. 10). Tyto organizace mají k 1. 1. 2022 registrováno celkem 706 členů, z nichž je 

288 mladších 18 let (tj. 40,1 %). 

Tab. č. 10: Přehled organizací zabývajících se sportem k 1. 1. 2022 

Název organizace IČO Sídlo 
Počet reg. členů 

celkem do 18 let 

Tělovýchovná jednota Jevíčko, z.s. 43509495 Okružní I 637 95 40 

Tělocvičná jednota SOKOL Jevíčko 70857067 Okružní I 637 46 12 

Tenis - Club Jevíčko, z.s. 47487437 Okružní I 637 95 40 

T.J. SK Jevíčko, z.s. 60121670 Palackého nám. 1 127 75 

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 43509509 A. K. Vitáka 597 18 5 

Motocyklový klub Jevíčští orli 26515229 M. Mikuláše 747 26 5 

Basketbalový klub Jevíčko, z.s. 04693914 M. Mikuláše 552 70 59 

Hokejový tým HC Blades Jevíčko − − 19 0 

SHS ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Jevíčko 
64210693 Svitavská 466 120 26 

Šachový klub Jevíčko − K. Appla 704 21 11 

AVZO TSČ ČR Jevíčko 49328603 Palackého nám. 15 69 15 

Zdroj: Vlastní šetření 

Tělovýchovná jednota Jevíčko, z.s. 

Tělovýchovná jednota Jevíčko byla založena v roce 1920. V současné době má 95 členů tvořených 

převážně členy Tenis − Clubu Jevíčko, z.s. Největším úkolem a posláním TJ Jevíčko není bohužel jen 

sportovní a kulturní činnost, ale převážně činnost hospodářská. Na několika členech této organizace je 

zajištění provozu a údržby celého objektu haly i celého areálu pro všechny uživatele a návštěvníky. Daří 
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se to jen díky tomu, že některé místnosti v hale fungují i jako ubytovna, kde jsou ubytovaní převážně 

zahraniční pracovníci, pracující pro místní firmy. Bez těchto příjmů by provoz sportovní haly i celého 

areálu nebyl možný. I tak se daří v hale i v areálu pořádat spoustu sportovních i kulturních akcí 

pro veřejnost, která o to má zájem. Z těch tradičních sportovních akcí lze jmenovat např. turnaj 

v halové kopané „Jevíčko CUP“, nohejbalový turnaj trojic  „Noheccup“, „Velikonoční turnaj v ping 

pongu“, „Míčový sedmiboj dvojic“, volejbalový turnaj „Jevíčko Srstka Open“ atd. 

Jevíčko CUP Míčový sedmiboj dvojic 

 
 
Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko 

Založení Sokola v Jevíčku je datováno k 1. 1. 1893. Po zrušení Československé obce sokolské v roce 

1948 přešla řada členů do nově vzniklých tělovýchovných jednot. V Jevíčku tradice Sokola pokračovala 

v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol Jevíčko, která postupně sdružovala různé formy rekreačních 

a sportovních aktivit pro občany města.  

K obnovení činnosti České obce sokolské došlo v roce 1990. Po dlouhém váhání bylo dne 28. 8. 2000 

rozhodnuto o znovuobnovení Tělocvičné jednoty Sokol Jevíčko, která v současné době patří 

pod Východočeskou – Pippichovu župu4. T.J. Sokol Jevíčko nyní sdružuje tři oddíly – oddíl všestrannosti, 

oddíl florbalu a oddíl tenisu. Členové oddílu všestrannosti vystupují se sokolskými sletovými skladbami 

při významným regionálních akcích, každoročně organizují „Noční pochod na Hušák“ a účastní se 

různých dalších turistických pochodů. Oddíl florbalu má dvě družstva hráčů, kteří pravidelně trénují 

a účastní se turnajů ve florbale. Oddíl tenisu je tvořen několika členy Tenis - Clubu Jevíčko, z.s. 

Noční pochod na Hušák Župní přebor ve florbalu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

4 Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup (územních celků). 
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Tenis - Club Jevíčko, z.s. 

Tenis v Jevíčku má dlouholetou tradici naplněnou bohatou činností a sportovními úspěchy. První 

tenisový oddíl v Jevíčku vznikl kolem roku 1955 pod Tělovýchovnou jednotou Sokol Jevíčko. V roce 

1970 se konal první ročník tenisového turnaje „O Jevíčskou věž“. Dne 15. 10. 1992 byl založen 

TJ Tenisclub Jevíčko, který byl 1. 2. 2017 přejmenován na Tenis - Club Jevíčko, z.s. Tento klub má 

v současné době 95 registrovaných členů rozdělených do tří družstev − dorostenců, dospělých 

a seniorů. Jeho členové o prázdninách pravidelně pořádají dva tenisové turnaje. První z nich, 

„O Jevíčskou věž − Memoriál Přemysla Ryše“, je věnovaný památce dlouholetého tenisového nadšence 

Přemysla Ryše a je určen pro veteránské čtyřhry. Druhý turnaj nazývaný „Jevíčská věž o pohár města“ 

se koná týden po prvním turnaji a je určen mužským dvouhrám a čtyřhrám. 

O Jevíčskou věž − Memoriál Přemysla Ryše Jevíčská věž o pohár města 

 
 

T.J. SK Jevíčko, z.s. 

Fotbalový oddíl SK Jevíčko byl založen v roce 1920. K 1. 1. 2022  má 127 členů registrovaných v IS FAČR, 

kteří působí v těchto družstvech: přípravka, žáci, dorost a muži. Hlavní činnost oddílu spočívá v zajištění 

pravidelné tréninkové činnosti všech družstev (2 - 3 x týdně) v průběhu celého roku, pořádání domácích 

mistrovských utkání všech družstev (13 víkendů v roce), zajištění dopravy na zápasy na hřištích soupeřů 

(13 víkendů v roce), údržbě areálu v provozuschopném stavu, zajištění všech povinnosti kladených 

na oddíl ze strany FAČRu i ČUSu. V zimním období oddíl pořádá tradiční halové turnaje: Mikulášský 

turnaj mužů a Vánoční turnaj žáků. Dále T.J. SK Jevíčko každoročně pořádá fotbalové šibřinky, 

rozloučení s prázdninami a pomáhá při zajišťování společenských akcí pořádaných městem nebo jinými 

organizacemi. 
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TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 

První zmínka o cyklistech v Jevíčku je tradována do začátků dvacátých let minulého století, kdy parta 

kolem p. Svojanovského začala podnikat organizované cyklistické vyjížďky. Následně došlo 

k zaregistrování do Českého svazu cyklistů. V roce 1927 měl klub tři registrované závodníky a dne 

5. 7. 1927 uspořádal 1. ročník cyklistického závodu všech kategorií, na trase Chornice, Městečko 

Trnávka, Moravská Třebová a zpět o délce 46 km pro dospělé. 

Činnost cyklistů se podařilo obnovit až v roce 1975, kdy se za přispění TJ Favoritu Brno začaly pořádat 

náborové závody žáků z Jevíčka a okolních obcí. V roce 1977 byl v Jevíčku uspořádán 1. ročník „Závodu 

míru nejmladších“ (ZMN), s mezinárodní účastí. Startovalo celkem 41 cyklistů z Finska, Polska a ČSSR. 

V letech 1979 – 2006 se v Jevíčku, kromě ZMN, každoročně konal také „Závod českého poháru mužů“, 

pod patronací DIU Jevíčko (nyní Czech Blades s.r.o.). Z ekonomického hlediska se však pořadatelé, 

společně se sponzory, rozhodli soustředit veškeré síly na pořádání ZMN a „Závod českého poháru 

mužů“ přestali organizovat. V současnosti TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. pořádá mimo uvedeného ZMN 

i „Závod škol“, který je určen pro dívky a chlapce ze základních a mateřských škol (neregistrované 

cyklisty) a  „Jevíčko MTB open“ – závod horských kol. 

Závodu míru nejmladších Jevíčko MTB open 

 
 

Motocyklový klub Jevíčští orli 

Neoficiální klub Jevíčští orli byl založen již v létě roku 1996. O oficiální registraci požádali členové klubu 

v prosinci 2000 na Ministerstvo vnitra ČR. Oficiálně byl tedy Motocyklový klub Jevíčští orli (zkráceně 

MKJO) založen dne 9. 2. 2001, na první, zakládající schůzi, konané v salonku Hotelu Morava v Jevíčku. 

Počet zakládajících členů byl 18. Nyní má MKJO 26 řádných členů a 5 členů mladších 18 let, kteří mají 

tzv. studentské členství (bez hlasovacího práva). Motocyklový klub Jevíčští orli je provozovatelem 

motokrosové trati v Bělé u Jevíčka, kde dva dny v týdnu (středa, sobota) trénují. V roce 2022 členové 

MKJO v Bělovské rokli pořádají motokrosové závody ze seriálu „NOVA MOTOCROSS CUP“. 
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Basketbalový klub Jevíčko, z.s. 

Dne 1. 9. 2015 zahájil svoji činnost Basketbalový klub Jevíčko, z.s. za účelem podpory sportovních 

aktivit mládeže v rozmezí od 1. třídy základní školy až po závodní hráčky a hráče v dospělých 

kategoriích. Ustavující oficiální schůze klubu proběhla v prosinci 2015 s následným zápisem 

do veřejného spolkového rejstříku. Od 6. 1. 2016 je klub členem České basketbalové federace. 

Trénink probíhá ve dvou sportovních zařízeních – v tělocvičně ZŠ Jevíčko (mladší tréninkové skupiny) 

a ve sportovní hale na Žlíbkách (starší tréninkové skupiny). Jednotlivé skupiny (nejmladší děti, mladší 

děvčata, mladší chlapci, starší děvčata, starší chlapci) mají tréninky 2x týdně, nejmladší hodinové, 

ostatní skupiny po 1,5 h. 

Basketbalový klub Jevíčko, z.s. několikrát během roku pořádá tzv.  „Basketbalové soboty“ (s podporou 

projektu „Sportuj s námi“). Jedná se o rodinné akce, které jsou určené pro všechny členy klubu a jejich 

hosty. Dále každý rok v červnu organizují „Noc s basketbalem“ – 12 hodinový NON STOP turnaj, 

podporovaný trenéry a zástupci města Jevíčka. 

Basketbalová sobota 

 
 

HC Blades Jevíčko 

Hokejový tým HC Blades Jevíčko nejsou oficiálně zaregistrovaným spolkem. Jde o skupinu dlouholetých 

amatérských hráčů ledního hokeje, kteří se v závěru sezóny 2013/2014 rozhodli odtrhnout od mužstva  

„Amatérů Velkých Opatovic“ a vytvořit pro nadcházející sezónu vlastní hokejový tým, který v současné 

době čítá 19 členů. Vybraní hráči hrají amatérskou Městskou hokejovou ligu v Moravské Třebové. 
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SHS ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko 

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko (SDH Jevíčko) je registrován jako pobočný spolek Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. Založen byl dne 20. 11. 1870 a ke dni 1. 1. 2022 eviduje celkem 120 členů 

vč. dětí a mládeže. SDH Jevíčko se zabývá především požárním sportem, historickou technikou, 

výchovou mládeže a pořádáním soutěží. Každoročně organizuje soutěž mladých hasičů „O pohár Malé 

Hané“, kde se soutěží v požárním útoku a běhu na 60 metrů s překážkami. 

O pohár Malé Hané 

 
 

Šachový klub Jevíčko 

Šachový klub Jevíčko (ŠK Jevíčko) je sportovní klub, který byl založený v roce 1992 Pavlem Lieblem 

za účelem hraní deskové hry zvané šachy. Šachové tréninky se dříve konaly na základní škole, nyní se 

odehrávají na gymnáziu. V roce 2002 založil pan Jaroslav Hrbata šachový kroužek a práce s mládeží se 

pro klub stala hlavní prioritou. ŠK Jevíčko pořádá každoročně v dubnu „Šachový turnaj mládeže“, 

kterého se účastní šachisté z širokého okolí. K 1. 1. 2022 má Šachový klub Jevíčko 21 registrovaných 

členů + průměrně 11 dětí se schází v šachovém kroužku. 

Šachový turnaj mládeže 

 
 

AVZO TSČ ČR Jevíčko 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky Jevíčko 

(dále AVZO TSČ ČR Jevíčko) je spolek, který sdružuje jednotlivé zájmové kluby svých členů (pracující 

v oblastech technických sportů a činností) a poskytuje jim především organizační a materiálové zázemí. 

V současné době jsou v rámci AVZO TSČ ČR Jevíčko sdruženy tyto zájmové kluby: AMK – motoristický 

klub, střelecký klub, modelářský klub a radistický klub. 
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V Jevíčku působí kromě sportovních jednot a klubů uvedených v tab. č. 10 ještě řada dalších, ať již 

registrovaných nebo neformálních uskupení, jejichž činnost není čistě zaměřená jen na sport, ale také 

organizují řadu sportovních aktivit. 

Skautské oddíly Jevíčko 

V Jevíčku působí čtyři skautské oddíly (viz tab. č. 11), které spadají pod organizaci Svaz skautů a skautek 

České republiky. Dohromady je v těchto oddílech zaregistrováno 93 členů, z nichž je 56 mladších 18 let. 

Organizace pracuje převážně s dětmi a dospívajícími, ale také sdružuje dospělé, kteří mají chuť mládež 

motivovat a učit hodnotám, skrze hru i práci. 

Tab. č. 11: Přehled oddílů SSSČR v Jevíčku k 1. 1. 2022 

Název oddílu Svazu skatů a skautek České republiky IČO 
Počet reg. členů 

celkem do 18 let 

18. dívčí oddíl Veronica Jevíčko, z.s. 70919763 39 32 

28. chlapecký oddíl Petra Müllera Jevíčko, z.s. 70893306 26 22 

88. roverský oddíl Tečka Jevíčko, z.s. 01915339 17 2 

98. oddíl oldskautů Františka Plecha ̶ 11 0 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Jevíčští turisté 

Nejsou zapsaný spolek. Jde o skupinu 15 – 35 mladých seniorů z Jevíčka a okolí, kteří se začali v roce 

2007 pravidelně scházet a pořádat středeční pěší túry o délce 7 – 20 km. Jevíčští turisté se rovněž  

zúčastňují turistických zájezdů a pochodů okolních turistických oddílů. 

 

2.5 Sportovní akce a události 

Následující tabulka neuvádí všechny sportovní akce, které se během roku ve městě konají, ale výčet 

těch tradičních, pravidelně se opakujících každý rok. 

Tab. č. 12: Přehled tradičních sportovních událostí konaných ve městě 

Termín Sportovní událost Pořadatel/é 

únor Jevíčko CUP – turnaj v halové kopané TJ Jevíčko, z.s. 

únor − březen Noheccup – nohejbalový turnaj trojic TJ Jevíčko, z.s. 

březen - duben Velikonoční turnaj v ping pongu TJ Jevíčko, z.s. 

duben Šachový turnaj mládeže Šachový klub Jevíčko 

květen Závod škol – závod pro neregistrované cyklisty 
TJ Cykloklub Jevíčko, z.s., 

Město Jevíčko, 

květen 
Závod míru nejmladších – mezinárodní cyklistický 

závod 

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s., 

Město Jevíčko, 

TJ Favorit Brno, a.s. 

květen O pohár Malé Hané – soutěž hasičské mládeže 
Sbor dobrovolných hasičů 

Jevíčko 

květen Atletický dvojboj – skok daleký, sprint 
Město Jevíčko, 

Skautské oddíly Jevíčko 

červen Noc s basketbalem – 12 hodinový turnaj 
Basketbalový klub 

Jevíčko, z.s. 

červen Noční pochod na Hušák TJ Sokol Jevíčko 

červenec 

Míčový sedmiboj dvojic – disciplíny: tenis, ping-

pong, nohejbal, pétanque, basketbal (hod na koš), 

házená (hod na bránu), fotbal (kop na přesnost) 

TJ Jevíčko, z.s. 
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Termín Sportovní událost Pořadatel/é 

červenec 
O Jevíčskou věž − Memoriál Přemysla Ryše – 

tenisový turnaj 
Tenis - Club Jevíčko, z.s. 

srpen Jevíčská věž o pohár města – tenisový turnaj Tenis - Club Jevíčko, z.s. 

srpen Pouťový nohejbalový turnaj dvojic TJ Jevíčko, z.s. 

srpen Jevíčko MTB Open – závod horských kol TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 

září – říjen  Den pohybu – sportovní den 
Město Jevíčko a všechny 

sportovní organizace 

listopad Jevíčko Srstka Open – volejbalový turnaj TJ Jevíčko, z.s. 

prosinec Mikulášský turnaj mužů v kopané T.J. SK Jevíčko, z.s. 

prosinec Vánoční turnaj žáků v kopané T.J. SK Jevíčko, z.s. 

prosinec Vánoční turnaj v ping pongu TJ Jevíčko, z.s. 

Zdroj: Vlastní šetření 

2.5.1 Výroční ocenění města 

Město Jevíčko poprvé ocenilo významné osobnosti a kolektivy sportovního, kulturního a spolkového 

života za rok 2015. Kandidáti na toto ocenění jsou v prvním kole nominováni formou veřejného návrhu 

pomocí anketního lístku, který musí být potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem 

nebo jednotlivými občany. Na základě veřejných návrhů komise kulturní a komise pro výchovu 

a vzdělávání, mládeže a sportu zredukuje počet navržených kandidátů na pět a tyto kandidáty 

v navrženém pořadí předloží ke schválení Radě města Jevíčko. 

Tab. č. 13: Oceněné významné osobnosti a kolektivy sportovního života 

Rok Osobnost sportovního života Kolektiv sportovního života 

2015 

Jakub Vrbický – fotbal, stolní tenis,  
David Dvořák – SDH Jevíčko,  
Natálie Zikmundová - mažoretka,  
Radomil Sedlák – kroužek tenisu, organizace 
sportovních akcí,  Antonín Dostál – cyklistika  

SDH Jevíčko – požární sport 

2016 
Leopold Továrek – trenérská činnost TJ SK Jevíčko 
Vilém Němec – dlouholetá činnost a podpora TJ 
SK Jevíčko 

TJ SK Jevíčko – fotbalový oddíl 
Basketbalový klub Jevíčko 

2017 
Tomáš Bubeník – Vícemistr světa 2017 sportovní 
modely lodí  

TJ Cykloklub Jevíčko – organizace ZMN, 
šíření dobrého jména města 

2018 
Natálie Zikmundová – za sportovní úspěchy 
v mažoretkovém sportu Twirling a X-Strut 

TJ SK Jevíčko – za činnost s fotbalovou 
mládeží a spolkovou činnost 

2019 

Mgr. Josef Huf – za svoji aktivitu pro fotbalový 
oddíl TJ SK Jevíčko a zejména práci s mládeží Basketbalový klub Jevíčko – za činnost 

a úspěchy klubu v celorepublikovém 
turnaji i nadregionální lize 

Natálie Zikmundová – Mistryně ČR v rytmickém 
tanečním sólu a X-Strutu, nejlepší sólová 
choreografie 

2020 anketa byla omezena kvůli epidemiologické situaci 

2021 bez nominace 

Zdroj: Vlastní šetření  
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Vize 

Město Jevíčko chce být místem s dostatečnou nabídkou sportovních zařízení, která poskytnou 

občanům města i návštěvníkům různorodé možnosti pro aktivní trávení volného času včetně 

odpovídajících zázemí. 

3.2 Priority podpory a rozvoje sportu 

Město Jevíčko podporuje zájem občanů o sport a také samo usiluje o uspokojování těchto potřeb jako 

přirozené součásti zdravého životního stylu.  

3.2.1 Priorita 1 − Sport dětí a mládeže 

Podpora sportovního vyžití dětí a mládeže je jednoznačně prioritou města Jevíčko. Cílem je vyvolat 

u dětí a mládeže zájem o sport a podpořit jejich potřebu sportu jako samozřejmou součást zdravého 

životního stylu. Sport je nejen zábavné trávení volného času, ale pěstuje v dětech také žádoucí 

vlastnosti, jako vytrvalost, odvaha, kolegialita a další. Zároveň je sport pro děti a mladé lidi nejlepší 

způsob prevence sociálně patologických jevů u této věkové skupiny. 

Opatření: 

▪ Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města 

▪ Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení vč. jejich zázemí v souladu 

s potřebami města  

▪ Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města 

▪ Vybudování nových dětských hřišť na území města 

▪ Podpora a organizační zajištění tradičních i nových sportovních akcí a soutěží pro dětí a mládež 

▪ Podpora a propagace sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží 

▪ Spolupráce se sportovními subjekty pracujícími s dětmi a mládeží 

▪ Příprava a realizace projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu města 

a dotačních možností 

▪ Propagace sportovních akcí a soutěží pro dětí a mládež 

 

3.2.2 Priorita 2 − Sport pro všechny 

Sportovními aktivitami všech občanů jsou různé organizované i neorganizované sporty a sportovní 

volnočasové aktivity bez rozdílu věku, rasy, národnosti, pohlaví, společenského postavení či vyznání. 

Sportovní aktivity jsou vedeny myšlenkou pomáhat naplňovat podstatu zdravého životního stylu, 

sociálního kontaktu, smysluplně trávit volný čas, seberealizovat se a současně aktivně odpočívat. 
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Opatření: 

▪ Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města 

▪ Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení vč. jejich zázemí v souladu 

s potřebami města  

▪ Rekonstrukce koupaliště a vytvoření vhodných podmínek pro venkovní koupání 

▪ Pořádání sportovních akcí 

▪ Podpora tradičních i nových sportovních akcí pořádaných organizacemi na území města 

▪ Spolupráce se sportovními i podnikatelskými subjekty na území města 

▪ Příprava a realizace projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu města 

a dotačních možností 

▪ Propagace sportovních akcí a soutěží 

 

3.2.3 Priorita 3 − Sportovní infrastruktura a její dostupnost 

Sportovní infrastruktura zahrnuje zbudování a následnou správu sportovních zařízení jako jsou např. 

různé sportovní objekty a pozemky nebo víceúčelová sportoviště či hřiště, díky jimž město vytváří 

základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. V tomto směru je role města 

jedinečná a nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe nutnost udržitelnosti pohybových aktivit 

a sportu napříč celou populací, a proto se snaží stabilizovat sportovní zázemí a infrastrukturu dle 

potřeb jeho obyvatel. Stabilizace v sobě zahrnuje rovněž zajištění dostatečné dostupnosti sportovních 

zařízení pro občany. 

Opatření: 

▪ Údržba a rozšiřování stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města 

▪ Modernizace a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu 

s potřebami města  

▪ Snížení provozních nákladů u sportovních zařízení ve vlastnictví města 

▪ Rekonstrukce koupaliště a vytvoření vhodných podmínek pro venkovní koupání 

▪ Příprava a realizace nových projektů zaměřených na sport dle možností rozpočtu města 

a dotačních možností 

▪ Výstavba nových sportovních zařízení 

▪ Pořízení nového sportovního vybavení 

▪ Propagace sportovních zařízení na území města 
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3.3 Formy podpory sportu ve městě 

Přímá podpora (finanční): 

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města  

▪ na opravy a modernizace sportovních zařízení ve vlastnictví města, 

▪ na sportovní investice. 

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

▪ z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičen ZŠ Jevíčko. 

c) poskytovaná jako dotace v rámci grantového systému 

▪ na jednorázové akce/celoroční činnost, 

▪ na pořádání táborů, soustředění sportovních oddílů, sborů, družstev a akcí obdobného typu, 

▪ na úhradu provozních nákladů sportovišť a jiných společenských míst, 

▪ na úhradu výdajů na dopravu soutěžních oddílů, kolektivů a spolků na soutěže nadregionálního 

významu. 

 

Nepřímá podpora: 

a) propagační forma podpory 

▪ zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím: 

o webových stránek města (www.jevicko.cz), 

o měsíčníku „Jevíčský zpravodaj“, 

o hlášení městského rozhlasu. 

▪ možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí v měsíčníku 

„Jevíčský zpravodaj“. 

b) společenská forma podpory 

▪ výroční ocenění města za daný kalendářní rok v kategoriích: 

o osobnost sportovního života, 

o kolektiv sportovního života. 

▪ přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě, umožnění užívání symbolů 

města. 

▪ zviditelnění organizací a firem (sponzorů), které podporují sport ve městě. 

c) technická forma podpory 

▪ údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města, 

▪ možnost bezplatného využívání sociálního zázemí (objekt v Panském dvoře) ve vlastnictví 

města při pořádání sportovních akcí, 

▪ možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví města při pořádání sportovních 
akcí.  

http://www.jevicko.cz/
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3.4 Plán investic do rozvoje sportu (2022 – 2025) 

Následující tabulky shrnují investiční akce, které plánuje realizovat město Jevíčko v následujících letech 

a také plány a záměry, které by dle finančních možností chtěly uskutečnit sportovní spolky. 

Tab. č. 14: Investiční akce, které plánuje město Jevíčko realizovat v letech 2022 – 2025  

Název aktivity 
Období 

realizace 

Předpokládané 

náklady 

Zdroje 

financování 

Výstavba cyklostezky mezi městy Jevíčko – 

Velké Opatovice 
2022 

15,2 mil. Kč 
(pouze úsek 

na katastru Jevíčka) 

vlastní + externí 

(SFDI) 

Převod pozemků a sportovní haly v areálu 

Žlíbek (z majetku SOKOL a TJ) 
2022 − 2025 

3,5 mil. Kč 
(odhad kupní ceny) 

vlastní 

Revitalizace přírodního koupaliště − biotop 

v areálu Žlíbek  
2022 − 2025 Nespecifikováno vlastní + externí 

Rekonstrukce sektoru pro vrh koulí 

na atletickém hřišti 
2022 − 2025 Nespecifikováno vlastní 

Příprava studie proveditelnosti Skate a Free 

Time Parku ve vhodné lokalitě ve městě 
2022 – 2025 Nespecifikováno vlastní + externí 

 

Tab. č. 15: Plány a záměry sportovních spolků 

Název spolku Název aktivity Očekávané náklady 

TJ Jevíčko, z.s. 
Oprava svislé stěny ze skleněných 

kopilitů ve sportovní hale 
cca 500 tis. Kč 

Tenis - Club Jevíčko, z.s. 

Rekonstrukce povrchu tenisových 

kurtů č. 1, 2 a 3 v areálu Žlíbek, 

vč. závlahy 

cca 1,4 mil. Kč 

T.J. SK Jevíčko, z.s. 
Rekonstrukce hracích ploch a zázemí 

fotbalového oddílu 
cca 1,5 mil. Kč 

T.J. SK Jevíčko, z.s. Výstavba zastřešené tribuny v areálu zatím bez bližší specifikace 

SHS ČMS - SDH Jevíčko 
Výstavba tréninkového zázemí 

pro požární sport 
zatím bez bližší specifikace 

SHS ČMS - SDH Jevíčko Pořízení nové motorové stříkačky zatím bez bližší specifikace 

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. Vybudování Pumptrackové dráhy zatím bez bližší specifikace 
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4 ZÁVĚR 

Bílá kniha o sportu5 (2007) začíná citátem barona Pierre de Coubertina, zakladatele moderních 

Olympijských her, podle něhož: „Sport tvoří součást dědictví každého muže a ženy a nelze jej ničím 

nahradit“. Dokument tímto mottem dokládá, že sport je vnímán jako společensky významný jev, jemuž 

je nutné věnovat pozornost, a je zapotřebí vytvářet podmínky pro jeho rozvoj. Za tímto účelem byl také 

zpracován tento Plán rozvoje sportu města Jevíčko pro období 2022 – 2025, který vymezuje priority 

a opatření pro rozvoj sportu v  Jevíčku, neboť vedení města si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu 

v životě obyvatel města.  

Poděkování patří všem aktérům, kteří se přímo či nepřímo podíleli na realizaci tohoto dokumentu. 

Především pak představitelům sportovních klubů a tělovýchovných jednot nejen za poskytnuté 

informace, ale také za všechny sportovní aktivity, které v Jevíčku organizují a přispívají tak nejen 

ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel, ale také k rozvoji společnosti, podpoře sounáležitosti občanů 

a ke zlepšení jejich vztahu k městu. 

Plán rozvoje sportu města Jevíčko pro období 2022 – 2025 bude v elektronické podobě zveřejněn 

na webových stránkách města www.jevicko.cz a bude fyzicky dostupný na Městském úřadu Jevíčko. 

  

                                                             

5 Dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu dne 11. 7. 2007. Dostupný zde: 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu.  

http://www.jevicko.cz/
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