STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
VE MĚSTĚ BŘECLAVI

Zpracováno v červnu 2018 na období 2018–2022
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ÚVOD
Město Břeclav (dále jen „město“) si je vědomo nezastupitelnosti sportu v životě dětí a mládeže,
jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů. Zároveň chce město
umožnit sportovní vyžití jak aktivním sportovcům, tak i všem občanům a návštěvníkům města
provozujícím sport na rekreační úrovni či jako způsob trávení volného času s rodinou a dětmi.
Město vytváří materiálně technické podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity svých
občanů a návštěvníků především péčí o stávající sportovní infrastrukturu a poskytováním dotací
na činnost sportovních oddílů či jednotlivců.
Péče o sportovní vyžití občanů je jedním z úkolů obcí. Legislativní podmínky pro rozvoj
a podporu sportu v obci jsou vymezeny v § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, jehož
novela z roku 2016 nabyla účinnosti dne 01.01.2017.
Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb a vychází z jejich kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce a svých občanů. Důležitou činností obcí je péče o sportovní
infrastrukturu – vlastní majetek – s péčí řádného hospodáře a kontrola efektivnosti
vynaložených veřejných zdrojů.
Základní úkoly obcí, jak jsou definovány v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů:
§ 6 Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.
§ 6a Plány v oblasti 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

MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU

Sport je činnost, která má základy ve společenských, výchovných a kulturních hodnotách
civilizace. Dopad sportu je do téměř všech oblastí lidského života. Přestavuje společenský
fenomén s neustále vzrůstajícím významem.

1.1 Zdravotní dopady
Nedostatek tělesné aktivity prokazatelně zvyšuje výskyt nadváhy, obezity, kardiovaskulárních
chorob, diabetes a dalších civilizačních chorob. Jejich výskyt má negativní dopad nejen
do kvality života jednotlivce, ale negativně se odráží i v ekonomické sféře, neboť léčba
chronických i akutních nemocí vyžaduje nákladnou léčbu. Obecně lze říci, že každá koruna
investovaná do sportu šetří mnohonásobně vyšší prostředky ve zdravotnictví.

1.2 Rekreace
Rekreace a aktivní odpočinek, je důležitou součástí životního stylu. Je předpokladem
pro kvalitní lidský život a pozitivně se projevuje i následně v pracovních výkonech. Má rovněž
kladný vliv na prevenci pracovních úrazů a tím i pozitivní vliv na ekonomiku. Sport je jednou
z nejčastějších forem rekreace.

1.3 Socializace
Nezanedbatelnou úlohu má sport a tělovýchova v oblasti formální a neformální výchovy. Sport
zprostředkovává rozvoj vědomostí, dovedností, motivace, formování charakteru, odpovědnosti,
sebehodnocení, smyslu pro povinnost, cílevědomost a mnoha dalších osobních charakteristik
jedince. Zároveň má sport potenciál lidi sdružovat a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, sociální
původ apod. Tím výrazně podporuje toleranci k odlišnostem a snižuje xenofobní tendence.

1.4 Občanství
Sounáležitost k týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína –
to vše jsou jevy, které sport vytváří či podporuje. Dochází tak k interiorizaci návyků, které jsou
důležité pro odmítnutí sociálně nežádoucího chování. Sport tak má pozitivní dopad v rámci
nespecifické prevence společensky nežádoucího chování. Příslušnost k určité skupině také
posiluje pocit sounáležitosti. Nezanedbatelným přínosem sportu v oblasti občanství je také
veliká míra dobrovolnosti, které je součástí každé moderní společnosti.

1.5 Zdatnost
Sport je dominantním prostředkem tělesného rozvoje člověka a zvyšování jeho fyzické
zdatnosti, výkonnosti a psychické odolnosti. To má dopad nejen do ekonomiky a zdravotnictví,
ale velmi úzce souvisí např. s obranyschopností státu.
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1.6 Seberealizace
Sport umožňuje každému jedinci seberealizaci, čímž výrazně obohacuje jeho život.
Seberealizaci zprostředkovává sport prostřednictvím uspokojení z pohybu, sociálního kontaktu,
úspěšného překonání překážek, uspokojením z vítězství a mnoha dalších faktorů.

1.7 Ekonomika
O přínosu sportu do ekonomiky existuje celá řada studií. Některé dopady do ekonomiky jsou
naznačeny i ve výše uvedených multiplikačních efektech sportu. Sport je dynamickým a velmi
rychle rostoucím hospodářských odvětvím. Může být nástrojem pro rozvoj mikroregionů,
regionů i celého státu. Vztah mezi ekonomikou a sportem je obousměrný. Ekonomika vytváří
prostor pro příznivé podmínky a naopak sport napomáhá rozvoji ekonomiky (na všech
úrovních).
1.7.1 Přínos sportu do ekonomiky
Přínos sportu do ekonomiky spočívá zejména v následujících oblastech:
 organizace sportovních akcí,
 výstavba sportovních objektů a zařízení,
 výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní,
 obchod se sportovním zbožím,
 služby (např. fitcentra, posilovny, organizace kurzů pro všechny věkové kategorie),
 doprava sportovců a diváků,
 modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem,
 mediální sféra.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA SPORTOVNÍCH KLUBŮ

V městě Břeclav působí sportovní kluby a spolky:
Pozn.: Nejedná se o kompletní výčet
Odvětví sportu

Sportovní klub/spolek

TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
Bc. Věra Krásná, Soukromá škola bojových
sportů Břeclav
Cyklistika
SPORTCOMPLEX, z. s.
Městský sportovní klub Břeclav, z. s.
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s.
Fotbal
FAK Břeclav
OLYMPIA Stará Břeclav, z. s.
Golf
Golf klub Břeclav, z. s.
Hokej
HC Lvi Břeclav, z. s.
Jezdecký klub Poštorná, z. s.
Jezdectví
SK ZLATANA, z. s.
Krasobruslení
KRASO Břeclav, z. s.
Letectví
Aeroklub Břeclav, z. s .
Klub sportovního plavání „DELFÍN“
Plavání
Spolek pro akvabely, z. s.
Rugby
Rugby Club Břeclav, z. s.
Junák – český skaut, středisko Svatopluk
Skauting
Břeclav, z. s.
Softball
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
Sportovní gymnastika Sportovní klub moderní gymnastiky, z. s.
Sportovní potápění
Klub sportovního potápění NAUTILUS
Břeclav, pobočný spolek SPMS
Sportovní všestrannost Tělocvičná jednota Sokol Břeclav
Stolní hokej
GUNNERS BŘECLAV, z. s.
Stolní tenis
Městský sportovní klub Břeclav, z. s.
„Morava“ spolek příznivců sportovního
tance jižní Moravy, z.s.
Tanec (společenský,
Duhovka – středisko volného času Břeclav,
moderní, country)
příspěvková organizace
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s.
Jihomoravská sportovní, z. s.
Tenis
Slovácký tenisový klub v Břeclavi, z. s.
Turistika
Klub českých turistů, odb. Slovan Břeclav
Veslování
Slovácký veslařský klub, spolek
TJ Lokomotiva Břeclav, volejbalový oddíl,
pobočný spolek
Volejbal
SK Duhovka Břeclav, z. s.
Atletika
Badminton
Basketbal
Bojové sporty

Členská základna/
z toho děti a mládež
(stav k 01.01.2018)
316/250
80/67
35/35
133/120
53/25
196/143
202/102
31/0
40/0
19/5
251/217
3/0
10/1
25/19
66/7
122/121
43/36
50/25
142/113
100/90
67/51
76/49
151/48
71/70
51/30
42/40
724/724
46/6
27/27
115/18
36/4
98/59
196/182
88/44
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FINANČNÍ PODPORA SPORTU

3.1 Dotace z rozpočtu města Břeclavi
Město Břeclav poskytuje dotace v oblasti sportu na základě vyhlášených dotačních titulů.
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města
Břeclavi.
Vyhlášený dotační program:
„Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy, sportu a turistického ruchu“
Cíl/účel programu:
a) Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti, kterou zajišťují sportovní a zájmové
organizace na území města Břeclavi.
b) Rozvoj materiálně technické základny, který je základním předpokladem úspěšné činnosti
v oblasti sportovního využití volného času.
c) Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území města Břeclavi.
d) Podpora jednorázových sportovních akcí sportovních i zájmových organizací na území města
Břeclavi.
e) Podpora v oblasti turistického ruchu.
Okruh způsobilých žadatelů:
subjekty (fyzická nebo právnická osoba):
a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území města Břeclavi;
b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis);
d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových výjimek;
e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý projekt v termínu dle smlouvy.
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3.1.1 Dotace poskytnuté z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu v roce 2017

Poř.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
.24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Příjemce dotace
Aeroklub Břeclav, z. s.
Československá obec legionářská, z. s.
Burián, Ladislav
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
GENA-G, o. p. s.
GUNNERS BŘECLAV, z. s.
HC Lvi Břeclav, z. s.
Holobrádek, Michal
Hrušecký, Kamil
Jezdecký klub Poštorná, z. s.
Jihomoravská sportovní, z. s.
Junák – český skaut, středisko Svatopluk Břeclav, z. s.
Kamenský, Zdeněk, Ing.
Klub českých turistů, odbor Slovan Břeclav
Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek
SPMS
Klub sportovního plavání „DELFÍN“ Břeclav, z. s.
Krásná, Věra, Bc. – Bojové sporty
KRASO Břeclav, z. s.
Kratochvílová, Martina
Městský sportovní klub Břeclav, z. s. – stolní tenis
Městský sportovní klub Břeclav, z. s. – fotbal
„Morava“ spolek příznivců sportovního tance jižní Moravy, z. s.
OLYMPIA Stará Břeclav, z. s.
PRO-HOCKEY CZ, s. r. o.
Rugby Club Břeclav, z. s.
SK Duhovka Břeclav, z. s.
SK ZLATANA, z. s.
Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav, z. s.
Slovácký tenisový klub v Břeclavi, z. s.
Slovácký veslařský klub, spolek
Spolek neslyšících Břeclav, z. s.
Spolek pro akvabely, z. s.
SPORTCOMPLEX, z. s.
Sudín, Petr
Tělocvičná jednota Sokol Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – volejbal
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – badminton
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – atletika

Výše dotace
130.000 Kč
20.000 Kč
5.700 Kč
35.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
4.900.000 Kč
10.000 Kč
50.000 Kč
25.000 Kč
50.000 Kč
40.000 Kč
10.000 Kč
9.500 Kč
95.000 Kč
200.000 Kč
40.000 Kč
700.000 Kč
40.000 Kč
700.000 Kč
3.225.000 Kč
30.000 Kč
50.300 Kč
200.000 Kč
50.000 Kč
90.000 Kč
25.000 Kč
200.000 Kč
20.000 Kč
370.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
50.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
550.000 Kč
50.000 Kč
750.000 Kč
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – softbal
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – basketbal
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s. – fotbal
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s. – country tanec
Třináctý, Jiří, DiS.
YMCA T. S.
Zajíc, Libor

45.000 Kč
45.000 Kč
165.000 Kč
50.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč

3.1.2 Dotace poskytnuté z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu v roce 2018

Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Příjemce dotace

Výše dotace

Aeroklub Břeclav, z. s.
Československá obec legionářská, z. s.
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
FAK Břeclav
Golf klub Břeclav, z. s.
GUNNERS BŘECLAV, z. s.
HC Lvi Břeclav, z. s.
Jezdecký klub Poštorná, z. s.
Jihomoravská sportovní, z. s.
Jonáš, Vít
Junák – český skaut, středisko Svatopluk Břeclav, z. s.
Kamenská, Veronika
KČT, odbor Slovan Břeclav
Klub sportovního plavání „DELFÍN“ Břeclav, z. s.
Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek
SPMS
Krásná, Věra, Bc. – Soukromá škola bojových sportů Břeclav
KRASO Břeclav, z. s.
Kurial,Zbyněk, Ing.
Městský sportovní klub Břeclav, z. s. - fotbal
Městský sportovní klub Břeclav, z. s. – stolní tenis
"MORAVA" spolek příznivců sportovního tance jižní Moravy, z. s.
Moravský rybářsky svaz, z. s. pobočný spolek Břeclav
OLYMPIA Stará Břeclav, z. s.
Rugby Club Břeclav, z. s.
SK Duhovka Břeclav, z. s.
SK ZLATANA, z. s.
Slovácký tenisový klub v Břeclavi, z. s.
Slovácký veslařský klub, spolek
Spolek neslyšících Břeclav, z. s.
Spolek pro akvabely, z. s.

80.000 Kč
30.000 Kč
115.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
4.750.000 Kč
25.000 Kč
50.000 Kč
10.000 Kč
60.000 Kč
10.000 Kč
9.000 Kč
200.000 Kč
95.000 Kč
50.000 Kč
700.000 Kč
10.000 Kč
3.250.000 Kč
700.000 Kč
30.000 Kč
10.000 Kč
17.500 Kč
50.000 Kč
100.000 Kč
25.000 Kč
20.000 Kč
400.000 Kč
10.000 Kč
40.000 Kč
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

SPORTCOMPLEX, z. s.
Sportovní klub moderní gymnastiky, z. s.
Sudín, Petr
Suský, Aleš
Tělocvičná jednota Sokol Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – atletika
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – badminton
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – basketbal
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s. – softball
TJ Lokomotiva Břeclav volejbalový oddíl, pobočný spolek
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s. – country tanec
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s. – kopaná

100.000 Kč
200.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
40.000 Kč
700.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
250.000 Kč
550.000 Kč
50.000 Kč
180.000 Kč
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4

SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA BŘECLAVI

4.1 Veřejná sportoviště
Město Břeclav hradí ze svého rozpočtu vybavení hřišť, provoz a údržbu. Uvedená hřiště jsou
umístěná v jednotlivých městských částech a jsou veřejnosti volně přístupná.
Druh sportoviště
Malá hřiště vybavená cvičebními prvky
Sportovní hřiště
Veřejná hřiště
Skatepark

Umístění
Tyršův sad, Tylova, Pod Zámkem, Na Pastvisku
sídliště Na Valtické – 3x
sídliště Na Valtické, areál Na Pastvisku
sídliště Na Valtické

Město Břeclav vlastní zimní stadion, krytý bazén, letní koupaliště a fotbalové areály
v městských částech Poštorná a Charvátská Nová Ves. Provoz a údržbu zajišťuje příspěvková
organizace města Břeclavi Tereza Břeclav, příspěvková organizace, se sídlem Pod Zámkem
2881/5, Břeclav.
Druh sportoviště
Zimní stadion
Krytý plavecký bazén
Letní koupaliště
Fotbalový areál

Umístění
Pod Zámkem, 2881/5, Břeclav
Fibichova 3385/1, Břeclav
Fibichova 3385/1, Břeclav
Lesní, Poštorná
Charvátská Nová Ves

Roční náklady na údržbu
(rozpočet 2018)
7.088.000 Kč
7.440.000 Kč
1.380.000 Kč
1.816.000 Kč
307.000 Kč

4.2 Školní tělocvičny a školní hřiště v majetku města Břeclavi
4.2.1 Školní tělocvičny
Škola
Základní škola Břeclav, Komenského 2,

příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Břeclav,
Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Rozměry
Zázemí
9,05 x 14,6 x 4,84 m není
6,57 x 15,05 x 4,9 m šatna, 1 WC, umývadlo
28 x 18 x 13 m

8,9 x 16,1 x 5,6 m
7,9 x 18,4 x 4,4 m
8,2 x 23,6 x 3,85 m
18 x 11,5 x 6,8 m
Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A,
příspěvková organizace
24,5 x 11,5 x 6,8 m
24 x 12 x 7 m
Základní škola Břeclav, Slovácká 40,
18 x 12 x 7 m
příspěvková organizace
Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, 17,5 x 7,5 x 3,7 m
příspěvková organizace
Mateřská škola Břeclav Na Valtické 727,
11,5 x 11,5 x 4,5 m
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Břeclav,
Kupkova 1, příspěvková organizace

šatna, sprcha
šatna, sprcha, WC
šatny, WC
šatny, sprchy, WC
není
šatny, sprchy, WC
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Uvedené školy jsou příspěvkovými organizacemi města Břeclavi. Prostory tělocvičen slouží
primárně pro potřeby škol (výuka tělesné výchovy, pohybové hry apod.). Tělocvičny ve všech
uvedených školách lze v rámci hospodářské (doplňkové) činnosti organizace za úplatu
pronajmout pro sportovní vyžití jednotlivců i kolektivů.
Náklady na provoz a údržbu jsou hrazeny z rozpočtu příspěvkové organizace z provozního
příspěvku zřizovatele, tj. města Břeclavi.
4.2.2 Školní hřiště
Škola
Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková

organizace
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.
Nálepky 7, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace (budova Sovadinova)
Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková
organizace
Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková
organizace
Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16,
příspěvková organizace
Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková
organizace

Rozměr hřiště v m2
434; 200; 300
580
512
13 860
13 880
400
900

Školní hřiště jsou také využívána především k výuce tělesné výchovy, dále je využívají školní
družiny či školní kluby k volnočasovým aktivitám žáků (sportovní hry, pohybové hry apod.).
Náklady na provoz a údržbu jsou hrazeny z rozpočtu příspěvkové organizace z provozního
příspěvku zřizovatele, tj. města Břeclavi.
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5

SPORTOVIŠTĚ SPOLKŮ A KLUBŮ

Uvedená sportoviště jsou majetkem sportovních klubů. V přehledu jsou vyčísleny dotace
na provoz a údržbu, které poskytuje město Břeclav ze svého rozpočtu.
Pozn.: Nejedná se o kompletní výčet

Druh sportoviště
(provozovaný sport)
Atletický sportovní areál
Sportovní hala (badminton,
basketbal, volejbal)
Veslařský areál (veslování)
Tenisové kurty (tenis)
Tenisové kurty + hala (tenis)
Sportovní areál (stolní tenis,
šachy)
Sportovní areál (tenis, golf,
fitness, jumping, spinning,
cvičení s vlastní váhou, fitbox,
jóga, stolní tenis, bodyform)
Badmintonová hala
(badminton)
Krytý sportovní areál (squash,
walleyball, nohejbal, sbadminton, aerobic, power
joga, kickbox)
Krytý sportovní areál (fitness,
jóga, power jóga, ranní
protažení, zdravá záda,
cvičení pro děti, sebeobrana)

Vlastník

Dotace na provoz a údržbu
z rozpočtu města Břeclavi
2017

2018

TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
800.000 Kč

1.300.000 Kč

100.000 Kč

120.000 Kč

75.000 Kč

75.000 Kč

xxx

xxx

150.000 Kč

150.000 Kč

Indoorgolf Břeclav

xxx

xxx

Mach aréna Břeclav

xxx

xxx

Relax sport Poštorná

xxx

xxx

Vitální svět Čechovka

xxx

xxx

TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
Slovácký veslařský klub,
spolek
Slovácký tenisový klub
v Břeclavi, z. s.
Jihomoravská sportovní, z. s.
TJ Tatran Poštorná, z. s.
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6

SPECIFIKACE SPORTOVIŠŤ SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Pozn.: Nejedná se o kompletní výčet
Aeroklub Břeclav,
z. s.

Spolek využívá veřejné vnitrostátní letiště Břeclav. Vzletová
a přistávací dráha a pojížděcí plochy jsou v majetku města Břeclavi.
Letištní budovy jsou spolu s pozemky pod nimi a v okolí majetkem
spolku.
Plán investičních akcí:
 zvětšení kapacity hangáru,
 nákup sportovního letounu,
 vybudování sportovní ubytovny.

FAK Břeclav

Spolek využívá fotbalové hřiště (bývalý Slovan) Třída 1. máje
a také fotbalové hřiště (bývalý Tatran) na ulici Lesní 10. Sportoviště
využívají na základě nájemní smlouvy se spolkem Městský
sportovní klub Břeclav, z. s., který je má ve své správě.
Fotbalový areál bývalého Slovanu je v majetku spolku Městský
sportovní klub Břeclav, z. s. a fotbalový areál – bývalý Tatran – je
majetkem města Břeclavi. Areál má ve výpůjčce př. org. Tereza
Břeclav a v dlouhodobém pronájmu jej má spolek Městský
sportovní klub Břeclav, z. s.

Golf Klub Břeclav,
z. s.

Spolek využívá jako zázemí pro tréninkové účely cvičnou louku
(odborně se nazývá Driving range) prostor bývalé zrekultivované
skládky v Charvátské Nové Vsi při výjezdu směr Lednice. Tyto
pozemky má v dlouhodobém pronájmu od města Břeclavi.
Spolek plánuje vybudovat Tréninkové golfové centrum včetně
klubového zázemí, což představuje vybudování infrastruktury
v podobě přivedení elektrické sítě, vodovodní přípojky a odpadních
vod, včetně srovnání terénu v celé ploše zrekultivované skládky.

GUNNERS
BŘECLAV, z. s.

Spolek využívá místnost školního klubu při Základní škole Břeclav,
Slovácká 40, příspěvková organizace.

HC Lvi Břeclav, z. s. Spolek využívá na základě nájemního vztahu zimní stadion
(Břeclav, Pod Zámkem 2881/5).
Vlastníkem zimního stadionu je město Břeclav. Tento majetek má
ve výpůjčce př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace.
Spolek upozorňuje na nutnou rekonstrukci zimního stadionu,
především vzduchotechniky, šaten pro hráče atd.
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Jezdecký klub
Poštorná, z. s.

Jezdecký klub je sdružení zabývající se výcvikem jezdců a koní,
provozují hippoježdění a jiné aktivity spojené s jezdeckým sportem.
Spolek využívá následující sportoviště:
Jezdecký klub využívá stáje, kde jsou koně ustájeni. V této budově
jsou také šatny a sociální zázemí. Majitelem budovy jsou SJM
Eliška a Libor Stránský. Pozemky pod budovou patří Jezdeckému
klubu (č. 3311/2).
Písková jízdárna o rozloze 22x75m se zrcadly, majitel: Bc. Eliška
Stránská (předsedkyně spolku Jezdecký klub Poštorná, z. s.)
a výběhy (č. 3304/44).
Ve výstavbě je krytá jízdárna o rozloze 25x28m, majitel pozemku
pod halou je spolek Jezdecký klub Poštorná, z. s. (č.3304/30),
majitel haly je Bc. Eliška Stránská (předsedkyně spolku Jezdecký
klub Poštorná, z. s.).

Jihomoravská
sportovní, z. s.

Spolek využívá ke své činnosti sportovně-relaxační centrum
Na Valtické 650/85, Břeclav, 4 venkovní antukové tenisové kurty
a 3 tenisové kurty v kryté tenisové hale na sídlišti Na Valtické.
Sportoviště jsou v majetku spolku. Vše vedené na LV. č. 2750
pro k. ú. Břeclav – Charvátská Nová Ves.
Plán investičních akcí:
1. Sportovně-relaxační centrum
 Fitness – posilovna – nákup posilovacích strojů
(cca 300.000 Kč);
 Fitness – posilovna – doplnění stávajících strojů a vybavení
(cca 200.000 Kč);
 Oprava střechy budovy sportovně-relaxačního centra
(cca 1.500.000 Kč).
2. Antukové tenisové kurty
 Kompletní výměna závlahového systému (cca 220.000 Kč);
 Rekonstrukce oplocení (cca 500.000 Kč);
 Pořízení ukazatelů skóre (cca 20.000 Kč).
3. Tenisová hala - 3 kurty s povrchem Courtsol
 Nákup elektrického zametacího stroje (cca 160.000 Kč);
 Rekonstrukce šaten - výměna nábytku (cca 300.000 Kč);
 Rekonstrukce sociálního zařízení (cca 500.000 Kč) .

Klub sportovního
plavání „DELFÍN“
Břeclav, z. s.

Spolek využívá především krytý bazén v Břeclavi. Bazén je
v majetku města Břeclavi a má jej ve výpůjčce př. org. Tereza
Břeclav, příspěvková organizace.

Klub sportovního
potápění
NAUTILUS
Břeclav, pobočný
spolek SPMS

Spolek využívá pro své sportovní aktivity (tréninky dospělých
a oddílu mládeže) městské koupaliště a krytý bazén v Břeclavi,
které jsou v majetku města Břeclavi. Tato sportoviště má
ve výpůjčce př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace.
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Krásná, Věra, Bc. –
Soukromá škola
bojových sportů
Břeclav

K výuce juda a sebeobrany využívají na základě nájemního vztahu
tělocvičnu Obchodní akademie Břeclav. Tento majetek má
ve výpůjčce př. org. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace.
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Jihomoravský kraj.
O tento sport je stále velký zájem – každoročně mají kolem 40
čekatelů, které přibírají postupně.

KRASO Břeclav,
z. s.

Oddíl KRASO Břeclav si pronajímají ledovou plochu na zimním
stadionu v Břeclavi. Zimní stadion je v majetku města Břeclavi
a má jej ve výpůjčce př. org. Tereza Břeclav, příspěvková
organizace.

Městský sportovní
klub Břeclav, z. s.
 stolní tenis

MSK Břeclav – klub stolního tenisu využívá na základě dlouhodobé
nájemní smlouvy hernu stolního tenisu na ulici Lesní v BřeclaviPoštorné.
Plánované investiční akce:
V součinnosti s vlastníkem herny – spolkem TJ Tatran Poštorná,
z. s. – plánují dokončení prvního patra nad částí herny
a v součinnosti s vlastníkem okolního pozemku městem Břeclav
by rádi realizovali rozšíření herny směrem k fotbalovému hřišti.

Městský sportovní
klub Břeclav, z. s.
 fotbal

Spolek využívá fotbalové hřiště (bývalý Slovan) Třída 1. máje
a také fotbalové hřiště (bývalý Tatran) na ulici Lesní 10.
Fotbalový areál bývalého Slovanu je v majetku spolku Městský
sportovní klub Břeclav, z. s., a fotbalový areál – bývalý Tatran – je
majetkem města Břeclavi. Areál má ve výpůjčce př. org. Tereza
Břeclav, příspěvková organizace a v dlouhodobém pronájmu jej má
spolek Městský sportovní klub Břeclav, z. s.
Plán investičních akcí:
 vybudování nové umělé trávy v areálu bývalého Tatranu
na ulice Lesní 10;
 kompletní rekonstrukce šaten, veškerého zázemí a tribun
v areálu bývalého Slovanu – třída 1. máje.

„Morava“ spolek
příznivců
sportovního tance
jižní Moravy, z. s.

Spolek využívá prostory TJ Sokol Charvatská Nová Ves,
vlastníkem je město Břeclav, dále bývalý Dům školství, vlastníkem
je město Břeclav.

Olympia Stará
Břeclav, z. s.

Spolek provozuje a udržuje na základě nájemních smluv
s vlastníkem – městem Břeclav – městský sportovní areál
na Pastvisko ve Staré Břeclavi. Součástí areálu je travnaté hřiště
používané k fotbalovým i rugbyovým zápasům, budova
sportovního zázemí včetně šaten, sprch a kuchyňky, unimo buňka
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jako provizorní zázemí pro stroje a zařízení pro údržbu areálu,
dětské hřiště a venkovní posilovna (soubor posilovacích strojů).
Areál není oplocen, tím je pozitivně umožněno využití areálu široké
veřejnosti, školám a hlavně mládeži, která z kapacitních důvodů
nemá přístup ke sportovním zařízením tělovýchovných organizací.
Od roku 2012 je areál využíván také klubem Rugby Club Břeclav.
V součinnosti s vlastníkem areálu – městem Břeclav – jsou
plánovány následující investiční akce:
 Vybudování multifunkčního sportovního hřiště s umělým
povrchem
(pro
sportování
v ročních
obdobích
s nepříznivým počasím a rozšíření možností sportovních
aktivit pro veřejnost.
 Přístavba budovy sportovního zázemí (rozšíření sportovních
aktivit po využívání areálu Rugby Clubem)
 Funkční zázemí pro stroje a zařízení na údržbu areálu
Rugby Club Břeclav, Spolek využívá sportovní areál na Pastvisku ve Staré Břeclavi, který
z. s.
je ve vlastnictví města Břeclavi.

SK Duhovka
Břeclav, z. s.

Spolek využívá tělocvičny na základních školách: Základní škola
Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace, Základní škola
a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace.
Tělocvičny jsou v majetku města Břeclavi a školy je mají
ve výpůjčce.
Spolek dále využívá tělocvičnu př. org. Gymnázium a jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková
organizace, zřizované Jihomoravským krajem a antukové kurty,
které má ve vlastnictví spolek TJ Tatran Poštorná, z. s.

SK ZLATANA, z. s.

Spolek využívá ke své sportovní činnost jezdecký areál u Tří Grácií
v Břeclavi – Charvátská Nová Ves, konkrétně venkovní jízdárnu,
vnitřní krytou jízdárnu, stání pro koně, přilehlé pastviny a prostory
jezdeckého areálu. Jedná se pozemky v k. ú. Charvátská Nová Ves,
a to 2055/1 a 2055/3. Spolek využívá tyto prostory na základě
nájemní smlouvy.

Slovácký tenisový
klub v Břeclavi z. s.

Slovácký tenisový klub v Břeclavi se nachází na pravém břehu řeky
Dyje ve sportovním areálu „Nad splavem“, kde sousedí
s veslařským a volejbalovým klubem a badmintonovou halou.
Spolek je vlastníkem areálu tenisového klubu (tzn. pozemků, kurtů,
budov a zařízení), který využívá a udržuje.
Tenis je možno hrát na osmi antukových dvorcích, které byly v roce
2006 kompletně rekonstruovány. Dvorce jsou nyní ve velmi dobrém
stavu. I po silném dešti je možno po pár minutách zahájit hru.
Na dvou dvorcích je vybudováno osvětlení. K dispozici je rovněž
odrazová cvičná stěna s asfaltovým hřištěm pro „minitenis“
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a sklady.
Půjčování
raket
a
míčků
je
bezplatné.
Součástí areálu jsou rovněž nově zrekonstruované šatny
se sprchami, které jsou upraveny i pro vozíčkáře. V klubovně je
zřízen bufet, který je v provozu po celou hrací dobu.
Areál slouží tenistům – členům klubu a za poplatek i veřejnosti.
Je zde provozováno i závodní hraní pod Českým tenisovým
svazem. Probíhají zde náborové tréninky mládeže včetně tenisové
školičky.
Plánované investiční akce:
 Vybudování kryté nebo nafukovací haly (pro hraní
a trénování v zimním období či za nepříznivého počasí).
Slovácký veslařský
klub, spolek

Spolek je vlastníkem veslařského areálu na adrese Haškova
č. p.3376/34 a č. p. 585 zapsané na LV v k. ú. Břeclav. Celková
plocha areálu je 10 797 m2.
V rámci rozvoje areálu vidí spolek jako nanejvýš potřebné rozšíření
loděnice, zvětšení zpevněné plochy se vsakem, vybudování nádrže
na srážkovou vodu a parkoviště, provedení rekonstrukci budovy
č. p. 585 (tzv. německá loděnice) včetně napojení na vodovod
a kanalizaci, vybudování nového hřiště na beachvolejbal, oprava
střechu nové loděnice, dílny a hlavní budovy.

Spolek pro akvabely, Na základě nájemního vztahu využívá spolek krytý bazén, který je
z. s.
v majetku města a ve výpůjčce jej má př. org. Tereza Břeclav,
příspěvková organizace.
Sportovní klub
moderní gymnastiky
Břeclav, z. s.

Pro tréninky využívá spolek čtyřikrát týdně tělocvičnu na Domově
mládeže, Bří Mrštíků 4, Břeclav, která je součástí př. org. Střední
průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace. Zřizovatelem této příspěvkové organizace
je Jihomoravský kraj.
Dvakrát týdně spolek využívá tělocvičnu př. org. Základní škola
a Mateřské škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace
v Charvátské Nové Vsi. Majetek má tato příspěvková organizace
ve výpůjčce od svého zřizovatele – města Břeclavi.
Oba výše uvedené prostory jsou využívány na základě uzavřených
nájemních smluv.

Tělocvičná jednota
Sokol Břeclav

Spolek nevlastní žádná sportoviště. Na základě uzavřených
nájemních smluv využívá: tělocvičny na ul. Kupkova i Sovadinova.
Tělocvičny má ve výpůjčce od města Břeclavi př. org. Základní
škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1. příspěvková
organizace
Dále využívá tělocvičnu př. org. Gymnázium a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace,
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zřizované Jihomoravským krajem a tělocvičnu př. org. Střední
průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace. Zřizovatelem této příspěvkové organizace
je rovněž Jihomoravský kraj.
Spolek využívá také sportovní halu, kterou vlastní TJ Lokomotiva
Břeclav, z. s.

TJ Lokomotiva
Břeclav, z. s.

Spolek disponuje následujícími sportovišti, která má ve svém
majetku: sportovní hala, atletický ovál, fotbalové hřiště,
multifunkční hřiště, beachvolejbalové hřiště (2 kurty), antukové
hřiště.
Na základě dlouhodobé nájemní smlouvy uzavřené s majitelem –
městem Břeclav – využívají softbalové hřiště.
Ve své nabídce má tyto poskytované služby: posilovna, spinning,
sálová cvičení, squash, stolní tenis, kuželky, kulečník, šachy.
Tělovýchovná jednota zastřešuje činnost těchto sportovních oddílů:
atletika, volejbal, badminton, basketbal, squash a horolezci.
Plán výstavby a rekonstrukce areálu TJ Lokomotiva Břeclav:
 revitalizace travnaté plochy pronajatého softbalového hřiště
osvětlení pronajatého softbalového areálu,
 rekonstrukce tribuny atletického a fotbalového stadionu,
 výstavba atletického tunelu,
 vybudování ubytovny pro soustředění.

TJ Lokomotiva
Břeclav, volejbalový
oddíl, pobočný
spolek

Volejbalový oddíl využívá sportoviště TJ Lokomotiva Břeclav.
Z důvodu nedostatečné kapacity musí pro sportování svých
družstev využívat i jiná sportoviště v Břeclavi. Jedná o tělocvičny
základních škol (ZŠ Slovácká, Poštorná, Valtická, Charvátská Nová
Ves).
Volejbalový oddíl pociťuje absenci multifunkční sportovní haly.

TJ Sokol Charvátská
Nová Ves, z. s.

Ke sportovní činnosti spolek využívá na základě dlouhodobé
smlouvy s městem Břeclav šatny, zasedací místnost a sociální
zařízení v areálu sokolovny.
Sportovní areál (tzn. fotbalové hřiště a veškeré zázemí kolem –
tzn. tribuna, skladovací prostory, bufet s přístřeškem a okolní
plochy) užívají na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci
z června 2013 s městem Břeclav (resp.s př. org. Tereza Břeclav,
příspěvková organizace).
Sportovní areál fotbalového hřiště je využíván od začátku března
do poloviny listopadu zejména aktivními členy spolku
Údržbu areálu provádí př. org. Tereza Břeclav, příspěvková
organizace.
Dlouhodobým cílem ve spolupráci s př. org. Tereza Břeclav,
příspěvková organizace, je oprava tribuny ve sportovním areálu.
Dále výhledově i zbudování víceúčelového hřiště s umělým
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povrchem, které by mohli využívat naši aktivní sportovci, žáci
základních škol i široká veřejnost.
TJ Tatran Poštorná,
z. s.

Spolek v současné době využívá níže uvedená sportoviště, která má
ve svém vlastnictví: dvě speciální herny šachu pro každodenní
přípravu sportovců, hraní utkání a pořádání turnajů; sportovní halu,
kterou v současné době na základě smlouvy využívá Klub stolního
tenisu spolku Městský sportovní klub Břeclav, z. s., v budoucnu
i nově založený oddíl st. tenisu spolku TJ Tatran Poštorná, z. s.;
volejbalové centrum se 3 antukovými volejbalovými kurty a novým
zázemím, na kterém sportují všechny družstva tělovýchovné
jednoty a všechna družstva volejbalu Duhovky Břeclav; škvárové
hřiště fotbalu, které v současné době není sportovně využíváno –
prostory jsou využívány komerčně.
V zimním období oddíly využívají tělocvičny břeclavských škol,
neboť tělovýchovná jednota nevlastní k provozovaným sportům
potřebnou sportovní halu
Plánované akce spolku: ve spolupráci s městem Břeclav provedení
2 akcí na sportovní hale pro stolní tenis; stavební úpravy
pro rozšíření zázemí Klubu stolního tenisu, aby se splnily
podmínky při účasti v nejvyšší soutěži ČR a evropských soutěžích;
vybudování přístavby ke stávající sportovní hale pro stolní tenis,
aby byla pro velký zájem mládeže možnost přidat 3 hrací stoly
(v současné době jsou 4); ve spolupráci s městem Břeclav
vybudovat na škvárovém hřišti novou víceúčelovou sportovní
městskou halu, čímž se vytvoří společně s př. org. Tereza Břeclav,
příspěvková organizace, provozujícím fotbalová hřiště ucelený
sportovní areál. Spolek do projektu vloží vlastní potřebné pozemky
včetně stávajících inženýrských sítí a město by zajistilo výstavbu
a následný provoz; v obou hernách šachu má tělovýchovná jednota
v plánu provést výměnu podlahové krytiny (nové PVC ) odbornou
firmou (stávající krytiny jsou již zničeny).
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7

PLÁN ROZVOJE SPORTU

7.1 Sportovní vyžití pro nejširší veřejnost – vize
V oblasti sportovního vyžití se město zaměřuje na vytváření materiálně technických podmínek
pro sport a sportovní volnočasové aktivity svých občanů. Cílem je poskytnout občanům
možnost zapojit se do co největšího spektra pohybových aktivit a zajistit občanům přístup
na kvalitně vybavená sportoviště odpovídající úrovně. Smyslem je podporovat obyvatele města
v aktivním a zdravém životním stylu.
Cíle lze dosáhnout prostřednictvím:
a) výstavby nové či chybějící sportovní infrastruktury
b) údržby a rozvoje stávající sportovní infrastruktury v majetku města
c) podpory údržby a rozvoje sportovišť, která nejsou v majetku města
d) podpory sportovních klubů, spolků i jednotlivců a tím i reprezentaci města
e) propagace pohybu, sportu a pozitivního vnímání sportovních aktivit u občanů
Plán výstavby infrastruktury:
 Městská sportovní víceúčelová hala
 Zimní stadion
 Krytý bazén
 Letní koupaliště
 Školní hřiště – zpřístupnění veřejnosti
 Cyklostezky

7.2 Sport dětí a mládeže – vize
Podpora sportovního vyžití dětí a mládeže je jednoznačnou prioritou pro město Břeclav. 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 a mládeži také žádoucí volní vlastnosti jako je vytrvalost, smysl pro fair play,
kolegialita a další. Zároveň je sport pro děti a mladé lidi jedním ze způsobu prevence sociálně
patologických jevů.
Město Břeclav podporuje činnost jednotlivých sportovních klubů, spolků i jednotlivců formou
poskytování dotací. Každoročně je vyhlášen dotační program „Podpora rozvoje v oblasti
tělovýchovy, sportu a turistického ruchu“.
V rámci dotačního programu město nejvíce podporuje fotbal a hokej. Sportovní činnost klubů
působících v uvedených odvětvích, tj. Městský sportovní klub Břeclav, z. s. a HC Lvi Břeclav,
z. s., město podporuje mimořádně vysokými dotacemi.
Další nejvíce podporovaná odvětví sportu:
 Atletika
 Krasobruslení
 Stolní tenis
 Volejbal
 Plavání
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Veslování

Přehled dotací uveden v oddíle Podpora sportu – dotace z rozpočtu města Břeclavi.

7.3 Způsob financování – vize
Financování sportovních zařízení a sportovních organizace je vícezdrojové. Finanční
zabezpečení těchto aktivit není možné zajistit pouze z rozpočtu města a sportovní organizace
se nemohou spoléhat pouze na veřejné zdroje z městských prostředků.
Sportovní organizace získávají prostředky:







dotace z městského rozpočtu, z veřejných rozpočtů, ze státního rozpočtu,
příspěvky sportovních svazů,
členské příspěvky, oddílové příspěvky,
výnosy ze sportovní činnosti, ze vstupného,
příjmy z reklamy,
podpora ze soukromého sektoru.

7.4 Vize každoroční finanční podpory sportu z rozpočtu města
Břeclavi v uvedených oblastech





prioritní podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
prioritní podpora správy městských sportovišť,
podpora údržby a správy sportovišť, které nejsou v majetku města,
podpora výstavby a rekonstrukce sportovišť na území města – zejména těch v majetku
města.

Vize každoroční finanční podpory sportovní činnosti z rozpočtu Z rozpočtu města
města Břeclav v oblastech:
za rok
Podpora sportovního vyžití pro nejširší veřejnost – větší investiční
akce
Investiční aktivity – výstavba a rekonstrukce sportovišť. Výše nelze jednoznačně
prostředků určených na tento účel z rozpočtu města se bude odvíjet od
stanovit
možností získání dalších prostředků ze státních a evropských dotací.
Výši nelze jednoznačně stanovit.
Správa městských sportovišť
Podpora je určena především na provoz sportovišť v majetku města –
až 18.100.000 Kč
zimní stadion, krytý bazén, letní koupaliště, fotbalové areály
Podpora sportu dětí a mládeže – činnost sportovních oddílů
Podpora je určena na činnost sportovních oddílů, na trenéry, na účast
až 13.000.000 Kč
na sportovních soutěžích, nákup sportovního vybavení, nájem
tělocvičen v mimosezónním období, propagaci apod.
Podpora sportu ostatní – sportování dospělých, individuální sporty,
až 1.200.000 Kč
jednorázové aktivity
Podpora údržby sportovních areálů, které nejsou v majetku města
až 1.500.000 Kč
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Plánovaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města na podporu sportu
a sportovní činnosti (nezahrnuje plán investičních výdajů)
Plán financování z rozpočtu města
Podpora sportu dětí a mládeže
Podpora sportu ostatní
Podpora údržby sportovních areálů,
které nejsou v majetku města
Správa městských sportovišť

2019
13.000.000 Kč
1.200.000 Kč

2020
13.050.000 Kč
1.230.000 Kč

2021
13.100.000 Kč
1.260.000 Kč

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

1.500.000 Kč

18.100.000 Kč

20.600.000 Kč

21.300.000 Kč
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ZÁVĚR
Péče o sportovní vyžití občanů patří mezi úkoly měst a obcí. Sportovní politika města se odvíjí
od jeho potřeb a vychází z jeho kulturně historických tradic. Města a obce se spolupodílejí nejen
na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce
a svých občanů. Důležitou činností města je péče o sportovní infrastrukturu – vlastní majetek –
s péčí řádného hospodáře a kontrola efektivity vynaložených veřejných zdrojů.
Znalostní přístup k řízení města nabádá investovat do řízeného a pravidelného pohybu širokých
vrstev obyvatelstva. Rolí sportu v dnešní moderní, vyspělé společnosti je, mimo jiné, zvyšovat
míru pohybu. Postupující „civilizace“ a globalizace ale mají za důsledek pravý opak. Veškeré
sportovní a pohybové aktivity prokazatelně trénují oběhový aparát člověka, což logicky vede
ke snížení počtu nemocných osob.
Město Břeclav si velmi váží úspěchů svých sportovců a hrdě se hlásí k těm, kteří zde začínali
a svou pílí, vytrvalostí, zanícením a nesporným talentem se probojovali mezi nejuznávanější
sportovce naší republiky. A proto každoročně vyhlašuje anketu „Nejlepší osobnosti sportu
města Břeclavi“.
Dokument „Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi“ mapuje situaci ve financování
sportovních aktivit v Břeclavi z městského rozpočtu za poslední dva roky. Následně formuluje
hlavní priority, kam by v oblasti sportu mělo město v budoucnu vydávat veřejné prostředky.
Koncepce sportu tak hledá správný směr, kam by měla sportovní politika města směřovat.
Součástí dokumentu je také určení prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění
„Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi“.
Cílem „Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi“ je zajistit všem obyvatelům města Břeclavi,
zejména pak dětem a mládeži, sportovní vyžití na odpovídající úrovni.
Strategie je střednědobým plánem. V průběhu její platnosti může dojít ke změně situace
v oblasti sportu a tělovýchovy. Proto bude každoročně probíhat vyhodnocení její aktuálnosti
a případná aktualizace.
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