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Úvod

Sport dlouhodobě a neoddělitelně patří k Novému Městu na Moravě, a to nejen z hlediska
společenského, ale i ekonomického. Vrcholné sportovní akce např. SP a MS v biatlonu,
SP v  běžeckém lyžování  a  SP a  MS horských kol,..)  organizované zejména v  areálu
Vysočina Arény jsou důležitou součástí ekonomiky místního regionu a v návaznosti na ně
dochází k rozvoji regionální infrastruktury a podnikatelského prostředí především v oblasti
cestovního ruchu.  

Sport je v Novém Městě realizován nejen na vrcholové úrovni, ale je považován i za jednu
z nejdůležitějších součástí volného času. Zároveň by měl být rozvíjen i v síti základních a
středních  škol.  Sportu  je  přisuzována  pozitivní  role  coby  nástroji  řešení  sociálně
patologických jevů.  

Město se snaží hledat cesty podpory a rozvoje sportu k zajištění růstu úrovně spokojenosti
obyvatel s nabízenými sportovišti, jejich vybavením a službami města v oblasti sportu.

Pro Nové Město je zejména dlouhodobě typická podpora lyžování jako určitého „symbolu“
města. Vrcholová úroveň lyžování zde má mnohaletou tradici. Město se tímto zaujetím pro
lyžování a v poslední době zejména pro biatlon dostalo do pozice města, jež se může řadit
k tzv. městům sportu. 

Tento přívlastek si dávají do svých charakteristik mnohá města ve světě a každé z nich 
k  tomu  může  zdůrazňovat  odlišné  argumenty.  Některá  města  si  zakládají  na  svých
sportovních zařízeních, jiná na pořádání významných sportovních akcí. Jindy se prezentují
jako města s prosperujícím místním klubem. Mnohá ale také usilují o to, prezentovat se
jako místa, kde se dobře žije a to i proto, že jsou zde nabízeny dobré podmínky pro aktivní
sport běžných občanů. 

V  tomto  kontextu  vyvstává  otázka,  s  jakými  problémy  se  občané,  kluby  a  spolky
angažované ve sportu setkávají ve městě, jak je řeší oni sami a jaké jsou v tomto ohledu
úkoly místní samosprávy. Na tuto otázku hledá odpověď střednědobý dokument města
Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v  Novém Městě na Moravě  na období 2018 –
2025.

1. Základní pojmy a údaje o městě

1.1. Základní údaje o městě

Nové Město  na Moravě leží  ve  východní  části  Českomoravské  vrchoviny  v  jižní  části
Žďárských vrchů. Větší část města se nachází v přírodní rezervaci CHKO Žďárské vrchy, a
tvoří tak přirozenou bránu do velice atraktivní turistické oblasti České republiky. 

Město je 10 km na východ od Žďáru nad Sázavou, do jehož okresu z administrativního
hlediska spadá. Na úrovni vyšších administrativních celků se nachází v severovýchodní
části Kraje Vysočina. S účinnosti od 1. ledna 2003 je obcí s rozšířenou působnosti (ORP).
V jejím správním obvodu se nachází 29 obci, kde trvale žije téměř 20 tisíc obyvatel. 
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Statistické údaje o městě (stav k 1.1.2018):

Počet obyvatel:   9 954
Rozloha:   6 113 ha
Počet místních části:   9
Počet katastrálních území:     10
Nadmořská výška: 594 m n.m. - 821 m n.m.
Zeměpisná šířka: 49° 34‘ s. š.
Zeměpisná výška: 16° 05‘ v. d.

Výčet místních částí: Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno,
Slavkovice, Studnice.

1.2. Vymezení legislativních podmínek pro rozvoj sportu

Péče o sport patří mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Legislativní
podmínky pro rozvoj sportu jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejaktuálnějším koncepčním dokumentem na celostátní  úrovni  je  Koncepce podpory
sportu 2016-2025 – SPORT 2025 (dále jen „státní koncepce“), který byl schválen Vládou
ČR dne 27. 6. 2016 usnesením č. 591. Tato koncepce předkládá směry rozvoje a podpory
českého  sportu,  pilíře,  priority,  strategické  cíle  i  podmínky  naplňování  ve  vytyčeném
období a navazuje na předchozí strategické dokumenty MŠMT.

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, a to zejména:

a) zabezpečují  rozvoj  sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů,  včetně
zdravotně postižených občanů,
b)  zajišťují  výstavbu,  rekonstrukce,  udržování  a  provozování  svých  sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

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, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů, odstraňují problémy a bariéry sportu, především v oblasti
sportovní infrastruktury. Sportovní subjekty provádějí zpětnou kontrolu vůči obci.

1.3. Základní role sportu v životě člověka a společnosti

Sport 
Sport je lidská činnost založená na základních společenských, výchovných a kulturních
hodnotách.  Sport  tyto  hodnoty  bez  ohledu  na  pohlaví,  rasu,  věk,  zdravotní  postižení,
náboženství a víru, sexuální orientaci a společenské či ekonomické zázemí u jednotlivců i
ve  společnosti  jako  celku  posiluje. Sport  jsou  veškeré  formy  tělesné  aktivity,  které,
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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. 

Sociální integrace a rovné příležitosti 
Sport je oblastí lidské činnosti, která se všeobecně těší velkému zájmu lidí a která má
zároveň  obrovský  potenciál  je  sdružovat  a  oslovovat,  a  to  bez  ohledu  na  věk  či
společenský  původ.  Významným  způsobem  tak  posiluje  společenskou  soudržnost,
pomáhá dosahovat rovného postavení mužů a žen. Důležitost je pak zvýrazněna zejména
u lidí mladých, zdravotně postižených či pocházejících ze znevýhodněných poměrů. 

Hospodářský rozměr 
Sport  představuje dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví.  Může sloužit  jako
nástroj  místního  a  regionálního  rozvoje.  Dobře  fungující  ekonomika  vytváří  pro  rozvoj
sportu příznivé podmínky a naopak sport napomáhá rozvoji ekonomiky. Sport či činnosti
spojené se sportem mají v některých případech poměrně významné ekonomické dopady
(viz např. organizace sportovních akcí, výstavba sportovních objektů a zařízení, výroba
zařízení  pro sportovní  objekty,  výroba nářadí  a  náčiní,  obchod se sportovním zbožím,
sportovní služby, doprava sportovců a diváků, sportovní turistika, mediální oblast). 

Upevňování zdraví a kvalita života 
Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění,
které snižují kvalitu života, ohrožují život jednotlivců a zatěžují veřejné rozpočty v oblasti
zdravotnictví. Sport jako nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má větší vliv
než jakékoli jiné společenské hnutí. 

Rekreace, obnova sil 
Tělesný pohyb patří k základním faktorům aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje
pracovní vypětí a častou jednostrannost současného života. I když primárně se jedná 
o zotavení po práci a udržování tělesné či  duševní kondice prostřednictvím sportu, lze
sport  vnímat  také  jako  vhodnou  součást  využívání  volného  času  a  nezbytný  doplněk
životního stylu. 

Zdatnost 
Sport  je  nejen  zdrojem prožitků,  ale  jako  pohybová aktivita  ve  svých  důsledcích  také
prostředkem tělesného rozvoje člověka, sport má význam jako aktivní činitel zvyšování
zdatnosti a výkonnosti. Výsledkem působení sportu je kromě jiného tedy i tělesný rozvoj. 

Prožitek a seberealizace 
Trénink i  soutěžení přinášejí  uspokojení z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze
zdařilých pokusů o překonání překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení.
Sport je jednou z oblastí umožňující seberealizaci člověka podle jeho dispozic. 

Výchova a vzdělání 
Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, a tím napomáhá 
k  posílení  lidského  kapitálu.  Hodnoty,  které  sport  zprostředkovává,  přispívají  k  rozvoji
vědomostí,  dovedností,  motivace,  utváření  osobnosti,  odolnosti,  formování  charakteru,
odpovědnosti,  sebehodnocení,  smyslu pro povinnost,  vztahu k ostatním, houževnatosti,
cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek. 
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Příznivě  ovlivňuje  fyzický  i  mentální  rozvoj  dětí.  Pomáhá  učit  se  jistým  pravidlům  a
respektovat rovné příležitosti, podporuje rozvoj schopnosti soustředění, schopnosti učit se
a buduje sebedůvěru.  

Aktivní občanství 
Účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita a
disciplína,  jakož  i  provozování  amatérských  sportů  v  rámci  sportovních  klubů  na
neziskovém základě, to vše posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve sportovních
organizacích  poskytuje  mnoho  příležitostí  k  neformálnímu  vzdělávání.  Sport  nabízí
mladým lidem atraktivní možnosti zapojení se do společnosti a může je pomoci odvést od
delikvence. 

Vlastenectví, státní reprezentace 
Velké mezinárodní sportovní soutěže se stávají světovými, kontinentálními či regionálními
společenskými  událostmi.  Sportovci  jsou považováni  za  vyslance,  reprezentanty  svých
zemí a jejich výkony dostávají další rozměr, tj. stávají se součástí zahraniční prezentace
sportu, kultury a úrovně státu. Současně směrem dovnitř bývají zdrojem národní hrdosti a
vlastenectví. 

Mezinárodní kontakty a podpora míru 
Sportovní  soutěže  a  kontakty  na  všech  úrovních  sportu  mají  potenciál  pro  posílení
porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami. Olympijské hnutí spojuje rozvoj sportu 
s cílem podpořit  mír  prostřednictvím sportu a olympijských ideálů, podpořit  přátelství  a
porozumění ve světě a zvláště vyzdvihnout starou řeckou tradici olympijského příměří. 

2. Strategické cíle sportovní politiky města

Hlavní vizí sportovní politiky města je vytvořit pro občany města vhodné podmínky 
k pohybu a sportu vůbec. Cílem je poskytovat všem možnost zapojit se do pohybových
aktivit  a  zajistit  přístup  na  sportoviště  odpovídající  úrovně.  Cílenou  kampaní  podpořit
obyvatele k aktivnímu životu, jehož sport může být prostředkem i cílem.

Sportem pro všechny se zde rozumí organizovaný i  neorganizovaný sport  a pohybová
rekreace určená širokým vrstvám obyvatel města. 

Hlavními strategickými cíli sportovní politiky města jsou:

2.1. Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu 
2.2. Spolupracovat se sportovními kluby a spolky a podporovat jejich činnost
2.3. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu 
2.4. Zlepšovat podmínky pohybové rekreace a kvality života obyvatel obce včetně
handicapovaných 
2.5. Naplňovat roli města v národních a mezinárodních projektech rozvoje sportu
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2.1. Vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury

2.1.1. Cíl

Budováním a správou vlastních sportovišť  a přiměřenou podporou sportovišť  ostatních
subjektů na území města vytváří  obec základní  podmínky pro všechny formy sportu a
pohybových aktivit a její role i odpovědnost je zde jedinečná a nenahraditelná.

Rozsah a kvalitu sportovní infrastruktury na území města je třeba udržovat na úrovni, která
neomezí činnost sportovních klubů a zároveň umožní zapojení širokého okruhu obyvatel
města do sportovních aktivit  (případně bude sloužit jako další  prvek motivace obyvatel
města do tohoto zapojení). 

Úspěšné  zabezpečení  dostupnosti  a  rozvoje  sportovní  infrastruktury  na  území
města musí zahrnovat sportovní zařízení v majetku kraje a města, jejich zřizovaných
či zakládaných organizací i sportovních klubů a spolků. Mimo jiné je třeba zaměřit
se  na  zpřístupňování  sportovních  zařízení  co  nejširšímu  okruhu  obyvatel,  což
zahrnuje i zvyšování vybavenosti a dostupnosti sportovišť pro zdravotně postižené
občany (bezbariérovost, parkování). 

2.1.2. Analýza stávající sportovní infrastruktury města

Nové Město na Moravě má příznivé přírodní  podmínky pro provozování sportovních a
pohybových aktivit v přirozeném přírodním prostředí Českomoravské vrchoviny. 
K dispozici je poměrně dobře udržovaná síť turistických a běžeckých tras a cyklostezek. 
 
Na  území  města  se  nachází  strategické  sportovní  zařízení  Vysočina  Aréna  s  celo-
společenským využitím a významem, ve kterém jsou organizovány tradiční i jednorázové
akce mezinárodního významu. 

Kromě kryté sportovní haly a kvalitních fotbalových hřišť město disponuje relativně
dostatečnou sportovní materiálně technickou základnou. Její kvalita je však různá.
Nově vybudovaná sportoviště  např.  Městské lázně a  rekonstruovaná sportoviště
jsou  kvalitní  a  disponují  moderním  vybavením,  ale  některá  sportoviště  jsou
průměrná,  předpokládají  údržbu  a  moderní  vybavení.  Jen  minimum  z  nich  se
nachází na pokraji životnosti např. Tělovýchovné středisko. 
Obdobně jsou na tom i sportoviště škol a sportovních klubů a spolků. Důležitá je
dostupnost a vznik parkovacích míst u sportovišť, zejména pro handicapované.

Přehled stávajících sportovišť:

Cyklotrasy

Okres Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě protíná část  cyklotrasy Znojmo –
Jeseník, konkretně její část č.103. Ta začíná v Kadově a vede zajímavou krajinou, střídají
se zde náročné horské terény s rovinatějšími úseky. Podél trasy je mnoho přírodních a
kulturních zajímavostí. Vede přes Fryšavu pod Žákovou horou, Tři Studně a Vlachovice do
Nového Města na Moravě a pokračuje dále na jih až do Třebíče, kde konči. Trasu křižují
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dálková  trasa  Praha  -  Brno,  Santiniho  cyklotrasa  vedoucí  okolo  nejvýznamnějších
Santiniho barokních staveb na Žďársku, Pražská trasa a Posázavská trasa, která se s ní
křižuje pravě v Novém Městě, jimž prochází z východu na západ a vede dále přes Žďár
nad  Sázavou,  Přibyslav,  Havlíčkův  Brod,  Světlou,  Ledeč  a  Zruč  nad  Sázavou  až  do
Českého Šternberka. Mezi další cyklotrasy patři např. okružní cyklotrasa z Nového Města
na Moravě do Rosičky a zpět (Nové Město na Moravě - Slavkovice - Veselíčko - Mělkovice
- Žďár nad Sázavou - Česká Mez - Rosička - Sázava - Pilská nádrž - Vysoké - Lhotka -
Jiříkovice - Nové Město na Moravě) a také cyklotrasa vedoucí po trase Závodu míru (Nové
Město na Moravě - Tři Studně - Sněžné - Jimramov - Nové Město na Moravě).
V Novem Městě na Moravě má svůj počátek také tzv. Mlynářská stezka, tématická
nadregionální cyklistická trasa, která byla otevřena roku 2006. Turisty seznámí s historií
mlynářství  a zavede je k bezmála pěti  desítkami mlýnů po trase. Cyklistická stezka je
dlouhá přes sto osmdesát kilometrů a končí v rakouském příhraničním městečku Hardegg.
Propojuje území Vysočiny a Jihomoravského kraje a v Dolním Rakousku se napojuje na
síť cyklotras a cyklostezek.
V červnu 2008 bylo na Novoměstsku vyznačeno 13 nových cyklotras s celkovou délkou
100 km. Jedna se o tyto cyklotrasy: č. 4337 Brušovec - Plaňkovka, č. 4338 Sněžné –
Kučerův mlýn, č. 4339 Jimramov - Kutiny, č. 4340 Krátká - Milovy, č. 4341 Sněžné roviny –
Koníkov, č. 4342 Odranec - Michov, č. 4343 Dolní Lišná - Věcov, č. 4344 U Kolonie -
Jimramov, č. 4345 Unčín - Ubušín, č. 4346 Fryšava - Tři Studně, č. 5256 Slavkovice -
Pikarec, č. 5257 Řečice - Bohdalec a č. 5259 Pikarec rozc. - Radešín.

Důvody ke vzniku nových cyklotras spočívaly v tom, že Novoměstskem prochází několik
dálkových cyklotras, které vedou zejména po silnicích II. a III. třídy. Frekvence provozu na
těchto  silnicích  v  posledních  letech  výrazně  stoupá.  Snahou  bylo  vyznačit  na
Novoměstsku  hustou  síť  bezpečných  cyklotras  s  maximálním  využitím  místních  a
účelových komunikací a kvalitních lesních a polních cest. Cyklotrasy propojují rekreační
oblasti  s  turisticky  zajímavými  místy  regionu  a  jednotlivými  obcemi.  Trasy  procházejí
středem obcí  a nabízejí  tak cyklistům také možnost  zastavit  se v místním obchodě či
občerstvení.  Trasy  vedoucí  převážně  lesními  úseky  jsou  značeny  pásovým značením
(cyklotrasy č. 4337, 4338, 4339,4346, 5259), trasy vedoucí mimo lesní úseky jsou značeny
žlutými  směrovými  tabulkami.  Projekt  je  orientován  na  průměrné  rekreační  cyklisty  a
rodiny s dětmi, kteří si  díky husté síti  značených cyklotras budou moci zvolit  optimální
trasu dle svých schopnosti. Díky této husté síti cyklotras bude následně možné vytipovat
několik různě dlouhých doporučených okruhů.

Cyklostezky

S podporou Státního fondu dopravní infrastruktury došlo v roce 2006 k vybudování 840 m
dlouhé cyklostezky mezi Novým Městem na Moravě a jeho místní částí Pohledec. Další
nová cyklostezka, kterou město vybudovalo, vede od areálu akciové společnosti Medin
přes les Plačkovec směrem ke Ski hotelu a měří 1,2 km. Záměr vznikl hlavně z důvodů
bezpečnosti chodců a cyklistů.

Cyklo Aréna Vysočina

Od  června  2015  slouží  veřejnosti  Cyklo  Aréna  Vysočina.  Nabízí  služby  spojené  se
sportovními aktivitami, především cyklistikou. Najdete zde test centrum značek  Ghost a
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Superior, servis kol a doplňkový prodej příslušenství a občerstvení. Slouží jako východisko
singletracků, MTB okruhů a silničních cyklo okruhů.

Singletracky v Cyklo Aréně Vysočina

Novoměstské stezky pro horská kola navazují na tradici MTB závodění v Novém Městě na
Moravě. Autory projektu jsou členové organizačního výboru Světového poháru horských
kol Lukáš Vlach a Jan Skřička, kteří stezky koncipovali tak, aby prožitky ze závodního
pojetí horské cyklistiky přinesly, co nejširší skupině cyklistů… Podle úrovně trénovanosti a
technických schopností si ze stezek v Novém Městě na Moravě vybere každý. Najdete zde
technicky  nenáročné,  zábavné  a  bezpečné  stezky  pro  děti,  přírodní  stezky  pro
handicapované  cyklisty  sjízdné  na  kolečkovém křesle  nebo  handbiku,  ale  současně  i
skutečně náročné traily pro zkušené bikery, které svojí obtížností vycházejí z aktuálních
trendů stavby tratí ve Světovém poháru horských kol. Síť singletracků v Novém Městě na
Moravě je budována podle celosvětově uznávané metodiky Trail  Solutions Mezinárodní
mountainbikové asociace (IMBA). 

MTB okruhy 

MTB  okruhy  rozšiřují  singletrackovou  síť  v  novoměstské  Cyklo  Aréně  Vysočina.  Jsou
plánovány tak, aby vás zavedly na ta nejhezčí místa regionu Novoměstsko. Nejen, že si
na nich výborně zasportujete, ale rovněž poznáte atraktivní lokality Žďárských vrchů. MTB
okruhy jsou ideálním doplňkem k singletrackové síti a tvoří její logickou nástavbu.

Silniční cyklo okruhy 

Silniční  cyklistické  okruhy  rozšiřují  cyklistické  aktivity  v  novoměstské  Cyklo  Aréně
Vysočina. Nabízejí sportovní vyžití nové cílové skupině cyklistů a cílí především na ty, kdo
chtějí  Vysočinu  poznat  na  tenkých  galuskách  nebo  rádi  střídají  jízdu  na  horském  a
silničním kole. Všechny okruhy mají výchozí a cílový bod ve  Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě, kde jsou pro cyklisty připraveny veškeré rozšiřující služby jako je servis
kol,  test  centrum  (v  nabídce  jsou  silniční  kola  Superior  a  Ghost),  možnost  koupě
příslušenství,  občerstvení  nebo  umytí  kola  po  vyjížďce.  Samozřejmostí  je  zázemí  s
dostatečnými parkovacími kapacitami přímo v centru.

Lyžařské turistické trasy

Zeměpisná poloha mikroregionu Novoměstsko a jeho nadmořská výška ho zařadila
k vyhledávaným místům lyžařského sportu. Stopy lyži v zasněžené krajině položily před
vice než sto lety základ tradice lyžování i výroby lyži. Lyžaři najdou na Novoměstsku velice
zajímavé  a  specifické  podmínky  a  vhodné  terény  v  rozsáhlém  území.  Strojově  je
upravováno v okolí Nového Města na Moravě přes 100 km tras. Trasy jsou upravovány
severovýchodně  od  Nového  Města  na  Moravě  a  vedou  přes  území  obcí  Vlachovice,
Sklené, Tři  Studně, Fryšava, Kadov, Krátká, Sněžné, Samotín,  Blatiny, Milovy, Podlesí,
Kuklík, Odranec, Věcov, Jimramovské Pavlovice, Michov, Roženecké Paseky, Studnice,
Rokytno, Pohledec, Maršovice, Jimramov, Zubří, Radňovice, Jiříkovice a Nové Město na
Moravě. Novoměstské trasy se udržují v nejvýše položených částech Žďárských vrchů. Na
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severu na ně navazuji na Milovech trasy svratecké a trasy poličské, na vychodě u Michova
a u  Zubřího  trasy  bystřické  a  na západě  u  Vlachovic  trasy  žďárské.  Za Žďárem nad
Sázavou směrem k Pilské nádrži se upravuje také několik okruhů pro klasiku i bruslení. 
Mikroregion Novoměstsko zajišťuje údržbu a úpravu lyžařských turistických tratí. Většina
se upravuje pro klasický styl běhu a část pro bruslení. Pro úpravu se používá rolba, skútr a
čtyřkolka se zařízením pro úpravu tratí.  Do projektu jsou zapojeny sportovní  kluby SK
Nové Město na Moravě z.s., TJ Pohledec z.s. a ASKINO s.r.o. Propagace je řešena ve
spolupráci  s   IC  Nové  Město  na  Moravě  s  využitím  webu  pro  veřejnost
www.lyzovani.nmnm.cz,  kde se informuje veřejnost  ohledně aktuální  úpravy lyžařských
tratí. 
Vzhledem k tomu, že byl zrušen grantový program Kraje Vysočina na podporu údržby a
úpravy lyžařských turistických tratí, je do budoucna zapotřebí zajistit dostatečné finanční
prostředky na realizaci projektu. K tomuto účelu byla zřízena veřejná sbírka, kde mohou
návštěvníci  regionu  přispívat  na  údržbu  a  úpravu  lyžařských  turistických  tratí.  Další
finanční prostředky sdružují obce ze svého rozpočtu. Většina lyžařských tratí se nachází
na soukromých pozemcích, kde vzniká další riziko, zda nám majitelé pozemků umožní
realizaci projektu.
 

Sjezdovka

Nad Novým Městem se nachází také největší sjezdovka na Vysočině – SKI SNOW PARK
Harusův kopec. Sjezdovka s první lanovkou na Vysočině je dlouhá 550 m. Lanovka je
doplněna malým dětským vlekem (30 m). Sjezdovka je uměle zasněžovaná a osvětlena. U
dolní stanice je v zimní sezóně v provozu občerstvení a toalety. Sjezdovka je v provozu v
zimní sezoně pondělí – pátek 9,00 – 21,00, v sobotu a v neděli 8,00 – 21,00. Nadmořská
výška  horní  stanice  lanovky  je  734  m,  délka  sjezdovky  je  550  m,  celkové  převýšení
dosahuje 110 m a přepravní kapacita činí 1400 osob za hodinu. Je zde k dispozici lyžařská
a snowboardová škola a parkování je umožněno přímo u areálu. 

Vysočina Aréna

Lyžařský a biatlonový areál moderního stadionu s biatlonovou střelnicí a širokým zázemím
pro sportovce, média a ostatní návštěvníky, s hledištěm se stálou kapacitou přes 8000
diváků, který zná celý svět a který je zasazený do krásného prostředí novoměstských lesů
Ochoza. K areálu přiléhají  lyžařské a cyklistické tratě,  na kterých se konají  závody SP
v běhu na lyžích, biatlonu i na horských kolech. Nechybí ani dráha pro kolečkové lyže, a
tak zde mladí sportovci mohou trénovat celoročně mimo dosah aut a přitom v příjemném
prostředí  lesa.  Areál  Vysočina  Arény  se  neustále  modernizuje  a  upravuje,  tak  aby
odpovídal aktuálním trendům a vyhovoval klimatickým podmínkám. 
Úpravu tratí  pro veřejnost  hradí ze svého rozpočtu Mikroregion Novoměstsko.  Večerní
lyžování je možné využívat 2x týdně (úterý a čtvrtek), hodiny pro veřejnost v areálu se
stanovují  dle  možností  v návaznosti  na  pořádání  závodu  ve  Vysočina  Aréně.  Večerní
osvětlení hradí se svého rozpočtu město Nové Město na Moravě. 

Skokanské můstky
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Areál skokanských můstků na kopci Šibenice navazuje na tradici skoku na lyžích, která se
datuje již do počátků 20. století. V areálu se nachází dva můstky K53 a K28 s keramickou
stopou s umělým povrchem pro letní využití. V minulosti zde byly rovněž položeny základy
dětského můstku K14, který však zatím nebyl stavebně realizován. Součástí areálu jsou
rovněž buňky s technickým zázemím a zázemím pro sportovce. V současné době probíhá
rekonstrukce malého můstku. Na ostatní rekonstrukce čeká.

Atletický stadion

Pouze pozvolnou rekonstrukcí prochází atletický stadion, který byl postaven v roce 1953 a
v polovině devadesátých let minulého století byl již dosti zchátralý. Poslední rekonstrukce
stadionu byla zahájena na počátku podzimu 2007 a financovalo ji Nové Město na Moravě,
Kraj  Vysočina  a  Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Stadion  byl  slavnostně
otevřen v květnu 2008.
Umělý povrch dráhy - 300 m, 1x doskočiště pro skok do dálky, 1x skok do výšky, dopadiště
pro vrhy a hody, zázemí (prostorově vyhovující). 
Nyní se tento stadion stal velmi dobrým pro pořádání akcí krajského a místního významu,
je velice dobře vybaven (sektory pro výšku, tyčku, skok daleký, kouli,  hod oštěpem) a
poskytuje  dobrý  servis  nejen  členům  atletického  oddílu,  ale  zejména  školám  a  také
studentům gymnázia. Plně ho také využívají další spolky pro pořádání závodů na dráze,
v neposlední  řadě  i  veřejnost  pro  soukromé  běhání.  Po  vybudování  zastřešení  části
tribuny se zvýšil komfort jak pro diváky, tak pro závodníky v případě zhoršení počasí. 
Do budoucna se plánuje úprava běžecké dráhy (retoping dráhy).

Fotbalové stadiony - nezastřešené

- Sportovní ulice
Fotbalový areál  s hřištěm (100 x 63 m) a  zázemím (šatna, hygienické zázemí). Je
obsazen v podvečer neorganizovaně. Pronájem SFK Vrchovina, v majetku města Nové
Město na Moravě. 
Fotbalový stadion v Novém Městě na Moravě, byl postaven v počátku šedesátých let 
minulého století. K dalšímu vylepšení podmínek došlo v letech 1971-1972 kdy se stavěly 
kabiny a tribuna. V průběhu dalších let bylo vybudováno oplocení areálu zocelového
vlnitého plechu. V roce 1981 bylo hřiště zrekonstruováno a byla zde zasazena tráva. V
poslední době fotbalový klub postupně vylepšoval podmínky a následně i možnosti pro
údržbu  fotbalového  hřiště.  První  v  pořadí  s  těchto  částečných  rekonstrukcí  bylo
vybudování  automatického  zavlažování  hrací  plochy.  Další  a  největší  změnou  k
lepšímu byla rekonstrukce kabin, wc pro fanoušky a nově zbudovaná klubovna. Tato
investice  proběhla  za  dotační  peníze  z  MŠMT ze  100  %.  Město  Nové  Město  na
Moravě finančně pomohlo tyto prostory vybavit novým vybavením v celkové hodnotě
400  000  Kč.  To  vše  proběhlo  v  roce  2014/2015.  Dále  jsme  zbudovali  svépomocí
ocelovou  konstrukci  jenž  slouží  jako  vchod  do  naší  nové  klubovny.  V  roce  2017
proběhla  rekonstrukce klubové hospůdky a stánku s občerstvením.  I  na další  roky
máme připravené plány na postupné opravy celého areálu,  aby se stal  příjemným
místem jak pro naše sportovce, tak i fanoušky.
- Pohledec
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Fotbalové hřiště o rozměrech 95 x 65 m, přírodní travnatý povrch, zázemí - šatna,
hygienické zázemí. Hřiště je v majetku TJ Pohledec z.s.

Tenisové kurty

- Sportovní ulice (vlastník TJ NMNM) - 3 tenisové kurty antukové, cvičná zed‘
Tenisové kurty prošly v minulých letech postupně několika rekonstrukcemi. Je opravena 
spojovací cesta od budovy Tělovýchovného střediska ke kuželně (hliněný povrch 
nahrazen dlažbou, opraveny podélné ploty u vrchních dvou kurtů). Kompletně byl opraven 
vlastními silami kurt č. 1 u kuželny. Nový nátěr byl pořízen na všechny tři tréninkové zdi 
(spolu s nátěrem budovy zázemí tenistů a atletů - tzv. Buněk). Na spodním kurtu byla 
provedena rekonstrukce oplocení. Budova zázemí prošla v minulosti několika dílčími 
rekonstrukcemi (výměna oken a dveří, oprava podlahy, výměna sprchových koutů v 
mužské koupelně, vnitřní úpravy atletického zázemí ve spodním patře). Plánuje se 
vybudování nového zavlažovacího systému.
Tenisové kurty v současnosti slouží závodním hráčům hrajících za jednotlivá družstva 
soutěže, dále mládeži vedené trenéry v několika věkových kategoriích. Kurty využívají i 
ostatní rekreační hráči a veřejnost buď v pravidelných hodinách, nebo náhodně po 
domluvě s členy oddílu.
- Areál Nemocnice, Žďárská ulice  (vlastník Kraj Vysočina) -  1 tenisový kurt, chybí
zázemí, povrch antuka ( dle dohody slouží i veřejnosti)
- Areál hotelu SKI, Vlachovická ulice (soukromý vlastník) – 1 tenisový kurt, povrch
antuka (dle dohody slouží i veřejnosti)

Volejbalové a nohejbalové kurty

- Pohledec,  (vlastník TJ Pohledec) - 1 hřiště o rozměrech 25 x15 m, bez zázemí,
povrch antuka
- Vlachovická ul., Areál hotelu SKI (soukromý vlastník), slouží hotelovým hostům i 
veřejnosti
- Nohejbalový kurt, Sportovní ulice (vlastník TJ NMNM)
Nohejbalový kurt sousedí se spodním tenisovým kurtem a je využíván členy 
nohejbalového oddílu. U tohoto kurtu proběhla vlastními silami jen drobná rekonstrukce 
laviček a již dříve oprava části plotu k atletickému stadionu.
Toto hřiště lze po domluvě a naplánování využít i na volejbal.

Venkovní víceúčelová hřiště, zejména pro míčové hry 

Místní části:
- Hlinné – travnatý povrch, rozměry 4101m2, stavebně technický stav je dobrý
- Jiříkovice – povrch z prosívky, rozměry 2900 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Maršovice – povrch travnatý, rozměry 6775 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Olešná – povrch travnatý, rozměry 4180 m2,  stavebně technický stav je vyhovující
- Petrovice -  povrch z prosívky, rozměry 595 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Rokytno
-  povrch travnatý, rozměry 2347 m2, stavebně technický stav je dobrý
- hřiště SHS - SDH Rokytno, povrch…., rozměry, stavebně technický stav...
- Slavkovice - povrch travnatý, rozměry 874 m2, stavebně technický stav je dobrý
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Nové Město na Moravě:
- Dukelská ulice - povrch kombinace asfalt a tráva, rozměry 3976 m2, stavebně technický
stav je dobrý 
- Karníkova ulice I. -  povrch kombinace prosívka a tráva, rozměry 2113 m2, stavebně
technický stav je dobrý
- Karníkova  ulice II.-  povrch antuka, rozměry 556 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Koupaliště -  povrch tráva, rozměry 100 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Mírová ulice -  povrch prosívka, rozměry 400 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Na Výsluní -  povrch tráva, rozměry 550 m2, stavebně technický stav je dobrý
- Německého ulice -  povrch tráva, rozměry 550 m2, stavebně technický stav je špatný
- Purkyňova ulice -  povrch tráva, rozměry 550 m2, stavebně technický stav je dobrý
-  hřiště  Bezděčka,  Budovatelů  ulice  –  víceúčelové  hřiště  o  rozměrech  11x24  bm s
umělým povrchem bez zázemí pro sportující. Hřiště je z roku 217, nově vybudované, bez
nároku na údržbu.
- gymnázium, ul. L. Čecha – povrch umělá tráva s křemičitým pískem o rozměrech 45 x
35 m, stavebně technický stav dobrý (5 let po rekonstrukci)

Kuželna - Sportovní ulice, (vlastník TJ NMNM)
Kuželna má v současné době 2 dráhy. Budova je v relativně v dobrém stavu. 
V minulosti byl proveden nátěr a oprava střechy, vlastními silami rekonstrukce rozvodu 
elektřiny, dále výměna osvětlení nad dráhami. V nejbližší době je nutná rekonstrukce 
drah, které musí být pro závodní provoz pravidelně certifikovány a oprava hlediště.
Kuželna je v největší míře využívána pro závodní hraní několika družstev v oficiálních 
soutěžích. Do budoucna se plánuje kompletní rekonstrukce drah.
To doplňuje již dlouhé roky tradiční neoficiální soutěž amatérů (dříve známá jako 
odborářská liga). Kuželnu může využívat po domluvě s členy oddílu i veřejnost ve 
volných hodinách.

Bowling - Penzion Vrchovina, Bělisko (soukromý majetek)
jedná se o bowling se  4 dráhami.

Posilovna

- Sportovní ulice (vlastník město)
Jedná se o posilovnu na fotbalovém stadionu, která je využívaná hlavně členy oddílu TJ 
silového trojboje. V minulých letech proběhla v posilovně rekonstrukce oken, dále 
rekonstrukce sociálního zařízení a výměna plynových topných těles s rozvody. V letošním 
roce probíhá rekonstrukce šatny (podlaha a nové skříňky s lavicemi).
- gymnázium, ul. L.Čecha (vlastník Kraj Vysočina)
Jedná se o školní posilovnu o rozměrech 6 x7 m, podlaha je opatřena kobercem, slouží
- pouze pro potřeby školy.
- SOŠ Bělisko (vlastník Kraj Vysočina)
- Městské lázně (vlastník město)

Tělocvičny

- Tělovýchovné středisko (vlastník město)
Jedná se o budovu, ve které je umístěna tělocvična zejména pro využití základních škol,
ale  také  pro  spolek  Tělovýchovná  jednota.  V budově  byly  využívány  prostory  i  pro
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mateřskou školu, družinu základní školy, zkušebny ZUŠ. V této budově se také nachází
jeden prázdný nájemní byt. Budova je v současnosti ve velice špatném technickém stavu
a je na ni jíž vydán demoliční výměr. Po demolici by měla na tomto místě vyrůst nová
sportovní hala.
- tělocvična v Městských lázních (vlastník město)
byla nově vybudovaná v suterénu Městských lázní
- tělocvična při 1. ZŠ (vlastník město)
V tělocvičně 1. základní školy proběhly v minulosti stavební úpravy – palubovka, 
osvětlení. Rozměry neodpovídají standardům pro tělocvičny, je to spíše herna.
V dopoledních hodinách je využívána ke školní výuce a v odpoledních hodinách ji 
využívají členové sportovních klubů a spolků.
- tělocvična při 2. ZŠ (vlastník město)
V tělocvičně 2. základní školy proběhly v minulosti stavební obnovy – palubovka, 
osvětlení, výměna oken. Rozměry 25 x 15 m. V dopoledních hodinách je využívána ke 
školní výuce a v odpoledních hodinách ji využívají členové sportovních klubů a spolků.
Je třeba dořešit tepelnou izolaci budovy (zateplení fasády). Záměrem je propojení 
tělocvičny se školou (tunel, lávka nad silnicí…).
- 2x tělocvična, gymnázium (vlastník Kraj Vysočina)
Areál Gymnázia V. Makovského - 2x tělocvična - - malá tělocvična o rozměrech 9 x 20 
m, gymnastická a velká tělocvična 18 x27 m. Podlaha obou tělocvičen má umělý 
povrch. V roce 2021 se uvažuje o rekonstrukci těchto povrchů. V dopoledních 
hodinách je využívána ke školní výuce a v odpoledních hodinách ji využívají členové 
sportovních klubů a spolků.
- 2x tělocvična, SOŠ Bělisko  (vlastník Kraj Vysočina):
a) tělocvična Bělisko
b) tělocvična Petrovice
Obě  tělocvičny  jsou  v  dobrém  stavu,  podlahu  tvoří  palubovka.  Ideální  je  možnost
parkování přímo u tělocvičen. V dopoledních hodinách je využívána ke školní výuce a v
odpoledních hodinách ji využívají členové sportovních klubů a spolků.
Zkvalitnění tělocvičen pomůže investiční záměr -  instalace ventilace s rekuperací vzduchu
v obou tělocvičnách.

Kryté bazény 

- Městské lázně (vlastník město)
Městské lázně byly otevřeny v roce 2016 na Hornické ulici. Celková kapacita bazénové
haly je 130 osob. Celková kapacita Městských lázní 180 osob.  Každý měsíc je navštíví
zhruba 10.000 návštěvníků.

Plavecký bazén má 25m – 4 dráhy. Relaxační bazén obsahuje - masážní lavice, chrliče,
vzduchovače a divokou řeku. Vířivka je pro 10 osob. Dětský bazének má skluzavku. K
dispozici jsou venkovní „Sluneční lázně s lehátky“. Relaxační prostor je vybavený třemi
saunami, Kneippovou lázní, vnitřní i venkovní odpočívárnou a barem, f itness centrem  s
profesionálními stroji. V suterénu je Cvičící sál na skupinové cvičení s lektory. Zajišťují i
různé  druhy  masáží  a  Zážitkové  koupele.  V  komplexu  je  i  vybavený  bufet  a  bar.
Návštěvníci mohou využít i Solárium.

Městské lázně také spolupracují se sportovními kluby, zajišťují sportovní soustředění, jsou
součástí  programu  Cyklisté  vítáni.  Naše  služby  využívá  i  spolky  handicapovaných  a
důchodců,  aktivně  podporujeme  i  děti,  spolupracujeme  s  Baby  Club  Plaváčkem,
Plaveckou školou ZDEMAR a sportovními kluby základních škol.
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- Bazén, nemocnice (vlastník Kraj Vysočina)
slouží pro rehabilitaci pacientů a zaměstnance nemocnice
- Bazén, SKI hotel (soukromý vlastník)
slouží hotelovým hostům i veřejnosti

Letní koupaliště (vlastník město)
Jedná  se  o  přírodní  areál.  Pozemek  a  zařízení  je  v  majetku  města.  Zázemí  je
nedostatečné.  Vodní  plocha  slouží  zároveň  i  jako  rybochovná.  Na  pozemku  byly
doplněny  prolézačky,  houpačky  a  pískoviště. Nutná  je  rekonstrukce  zázemí  a
rekonstrukce příjezdové cesty.
Zajištění ekologicky šetrného letního přírodního koupání, případně vodních sportů.

Střelnice

- Střelnice (Bělisko) (vlastník Technické sporty)
Jedná se o venkovní areál s krytým střelištěm. Zděná střelnice byla postavená v roce 1972
a slouží dodnes. V roce 1991 byla  přistavěna ještě střelnice pistolová. Areál střelnice
obsahuje  -10x stanoviště  pro  kul.  disciplínu  (venkovní),  5  x  stanoviště  pro  vzduchové
zbraně (sál). 
Střelnici bohatě využívá spolek ČSS,z.s. Sportovně střelecký klub Nové Město na Moravě.
- Biatlonová střelnice - Vysočina Aréna (vlastník SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ) – se
zázemím,  povrch  štěrk,  rozměry  5630  m2,  dobrý  stav,  v  roce  2018  doplněno
elektronickými střeleckými stavy

Minigolf,  SKI  hotel  (soukromý  vlastník),  majitel  hotelu  provozuje  minigolf  se  zázemím
obsluhy a drobného prodeje

Pro širokou veřejnost  v Novém Městě na ulici U Pohledce je k dispozici Areál fi Sporten
(vlastník soukromý) – vrátnice -3x squash, kondiční posilovna, sauna, masáže. 

2.1.3. Připravované investice sportovní infrastruktury

Velkým  negativem  města  v  oblasti  sportu  je  absence  moderní  kryté  víceúčelové
sportovní haly s tribunou pro diváky a osvětleného víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, který by v zimních měsících sloužil jako mobilní ledová plocha.

Město mimo svých sportovišť, také podporuje údržbu, modernizaci sportovišť a investiční
záměry sportovních spolků a klubů. 

Cílem  města  je  realizace  takových  investic  v  oblasti  sportu,  které  by  vytvořily
perfektní podmínky a zázemí pro sport ve městě, a to jak pro výkonnostní, tak i pro
volnočasový.
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2.1.3.1. Plánované nové investice města

Pumptrack nebo-li Pumptracková dráha 

realizace je plánována v druhé polovině roku 2018  v těsné blízkosti Vysočina Arény v
Novém Městě na Moravě a to na ploše 2500 m2.  s celkovou délkou dráhy cca 350 bm.
Dráha tvoří uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět
bez šlapání.  Okruh je  tvořený vlnami,  boulemi  a  klopenými  zatáčkami,  které umožňují
udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Princip pumptracku je v tom, že kolo pohání
setrvačnost  a  cyklista  mu  v  tom  pomáhá  pohybem  těla  nahoru  a  dolů.  Vzhledem  k
asfaltovému povrchu bude dráha určena nejen pro BMX (kola), ale také pro longboard,
skateboard, koloběžky a In-Line brusle.
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby: 2,4 mil. Kč bez DPH.

Sportovní hala 

realizace  je  plánována  na  léta  2018  –  2020.  Součástí  realizace  projektu  je  demolice
stávajícího  objektu Tvstřediska na ulici  Tyršova v  Novém Městě na Moravě,  na  místo
kterého bude hala následně postavena. Realizací vznikne jednopodlažní nepodsklepený
objekt s plochou střechou. 

Sportovní halu tvoří:
- hrací plocha o rozměrech 40x20m (se zámezím 44x24m) pro volejbal, házenou, florbal,
futsal  a  další  sporty  jako košíková,  gymnastika apod,  s  možným dělením na menší  3
tréninkové plochy oddělené sítěmi s neprůhlednou plochou do v.2,0 bm. Hrací výška je
navržena 8,0 bm, což je dostačující pro pořádání národních soutěží. O využití sportovní
haly pro mezinárodní soutěže není uvažováno.

- lezecká stěna šířky 20m, výšky 12 bm a přesahem 4,15 bm

- tribuna pro diváky  -   navržena zvýšená tribuna s přístupem odděleným od přístupu
sportovců. Tribuna pojme cca 130 diváků s dobrým výhledem ve svislém a vodorovném
směru

-  kompletní  zázemí  pro diváky,  sportovce,  rozhodčí  –  šatny,  umývárny,  wc,  ošetřovna,
sklad nářadí

- zpevněné venkovní plochy -  parkoviště s  kapacitou 12 parkovacích kolmých stání
   - liniový chodník 

 
Sportovní hala bude sloužit zejména pro sportovní účely výkonnostního sportu a pro školní
výuku tělesné výchovy základních a středních škol.
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby: 70 mil. Kč bez DPH.

Mobilní kluziště – víceúčelové hřiště

realizace je plánována v roce 2020 u budoucí sportovní haly za přístavbou 1. Základní
školy na Tyršové ulici v Novém Městě na Moravě. Vznikne víceúčelové hřiště a v zimním
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období s přírodním mobilním kluzištěm s vodní ledovou plochou, ohraničené plastovými
mantinely a ochrannými sítěmi. Areál bude osvětlen. Zázemí poskytne Sportovní hala.
Předpokládané náklady na realizaci stavby max. 7 mil. Kč bez DPH 

Beach volejbalový kurt u Městských lázní

jedná se o výstavbu volejbalového kurtu s písčitým povrchem na Hornické ulici. Realizace
je plánovaná na rok 2019. Investorem je město Nové Město na Moravě.

Předpokládané náklady na realizaci stavby max. 300 tis. Kč bez DPH. 

Přehled  plánovaných  dalších  investic  města  naleznete  v  přiloženém  sumáři
sportovišť.

2.1.3.2. Plánovaná investice mikroregionem Novoměstsko

Rozšíření cyklostezek

V současné  době  se  zpracovává  rozšíření  cyklostezek  v rámci  ORP  Nové  Město  na
Moravě, kde respektujeme již existující síť cyklostezek, na kterou se navazují nové trasy.
Jedná se o úsek ul. Nečasova - po ulici Petrovická, dále se projektuje část okolo městské
čistírny  odpadních  vod  do  obce  Nová  Ves  u  Nového  Města  na  Moravě.  Zpracování
projektových dokumentací, ke kterým je v současnosti přistupováno, je projednáváno se
zástupci obcí, na jejichž katastru se budoucí cyklostezky budou nacházet. Ve fázi přípravy
je cyklostezka okolo nemocnice do obce Radňovice a cyklostezka Jiříkovice – Vališovy
rybníky,  která  je  součástí  mezinárodní  cyklotrasy  EuroVelo,  v návaznosti  na  Vysočina
Arenu.

2.1.3.3. Podpora investic sportovních klubů a spolků

Město  prostřednictvím  individuální  dotační  politiky  podporuje  i  realizaci  sportovních
investic,  a to jak nemovitých,  tak i  movitých,  které iniciují  sportovní  kluby a spolky ve
městě za účelem vzniku široké nabídky moderní sportovní infrastruktury, která bude sloužit
všem občanům města i jeho návštěvníkům. 

Níže uvádíme přehled investičních záměrů  s předpokládaným nákladem nad 10 mil.
Kč:

Fotbalová hřiště  (výstavba v nové lokalitě)
- s umělým povrchem a zázemím pro sportovce, rozhodčí a diváky

Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby - 30 mil. Kč. Realizace v roce 2019 
(žádají každý rok o dotace na MŠMT).

- s travnatým povrchem 
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Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby - 12 mil. Kč. Realizace v roce 2019
(žádají každý rok o dotace na MŠMT).

Venkovní víceúčelové hřiště Orel jednota Nové Město na Moravě

Víceúčelový  sportovní  areál  Orel  jednota  Nové  Město  na  Moravě,  Soškova  ul.  -
https://mapy.cz/s/2DJ4s, viz přiložená prezentace

• Realizace ve dvou etapách
1. terénní úpravy, provozní budova, přípojky
2. venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní úpravy, oplocení
• Pozemek 2700 m2 pro stavbu v majetku jednoty
• Hotová prováděcí projektová dokumentace
• Vydáno platné stavební povolení
• Uzavřené výběrové řízení na dodavatele stavby
• Podepsána smlouva o dílo na dodávku stavebních prací

Přínosy, klady, výhody stavby areálu
• Vyřešení sídla a zázemí Orla jednoty Nové Město na Moravě – více než 170 členů,

převážně mládeže
• Rozšíření nabídky společenských a sportovních prostor ve městě o nové moderní

zařízení
• Platné stavební povolení, možnost rychlého zahájení stavby
• Dopravní dostupnost díky blízkosti dopravního terminálu města

Předpokládané náklady na realizaci stavby max. 15 mil. Kč bez DPH. 

Přehled dalších investic naleznete v Přiloze č. 1 (Sumář – návrh investic sportovišť).

Investice v souvislosti se vznikem Národního sportovního centra – Vysočina Arény
jsou zmíněny i v samostatné kapitole (2.5.1.).

2.2. Spolupráce se sportovními kluby a spolky a podpora jejich činnosti

2.2.1.Sportovní kluby a spolky města – organizovaná forma sportu
 
Stávající sportovní a volnočasové kluby, spolky, oddíly a týmy působící v Novém
Městě na Moravě nabízí organizovanou formu sportu, pro který je charakteristická
především  v  delším časovém období  pravidelně  se  opakující  sportovní  činnost,
která má nepoměrně větší šanci dostatečnou měrou působit na postoje a chování
dětí a mládeže, což je jedním z důležitých motivů pro zachování organizovaného
sportu.

Jak již bylo zmíněno, je Nové Město na Moravě především střediskem lyžováni,
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ale  vlivem  působnosti  mnoha  dalších  sportovních  klubů  a  spolků  jsou  možnosti
sportovního  vyžití  pro  děti,  mládež  i  dospělé  v  Novém  Městě  na  Moravě  mnohem
pestřejší. 

Tato část plánu obsahuje výčet stávajících sportovních a volnočasových klubů, oddílů a
týmů působících v Novém Městě na Moravě.

V širokém spektru sportovních aktivit  působí  především zdejší  Tělovýchovná jednota
Nové Město na Moravě, z.s., která pro více než 14 sportů či kolektivních her využívá
především sportovní  areál  v  severní  části  města.  Součástí  areálu  je  atletický  stadion,
tělocvična, volejbalový (nohejbalový) kurt, 3 tenisové kurty a kuželna.

Atletický oddíl Tělovýchovné jednoty, jehož zástupci jsou v republikových i krajských 
soutěžích velmi úspěšní, a to především v běhu (přespolním, silničním i halovém) a i ve 
vrhačských disciplinách patří její členové mezi republikovou špičku. Nohejbalový 
(volejbalový) kurt využívá místní nohejbalový oddíl. V tělocvičně hraje své zápasy a 
trénuje Oddíl stolního tenisu. Vedle atletického stadionu se nachází kuželna, kde 
provozuje svoji činnost kuželkářský klub. S atletickým stadionem také sousedí tenisové 
kurty, kde se již více jak 50 let rozvíjí místní tenisový klub. Pod Tělovýchovnou jednotu 
spadá take oddíl moderních gymnastek, které trénuji v tělocvičně Základní umělecké 
školy.

Vedle atletického stadionu se nachází kuželna, kde provozuje svoji činnost kuželkářský
klub. Pod Tělovýchovnou jednotu spadá také oddíl moderních gymnastek, které trénuji v
tanečním  sále  Základní  umělecké  školy.  Oddíl  vznikl  v  roce  2001  a  jeho  členky  se
pravidelně  a  úspěšně účastní  krajských i  republikových soutěži.  Tělovýchovná jednota
rovněž zaštiťuje Shotokan Karate club, který pro své tréninky využívá tělocvičnu Základní
školy  na  Vratislavově  náměstí  a  trénovat  zde  mohou  i  děti  školního  věku.  Mimo  jiné
Tělovýchovná jednota organizuje také např. turnaje ve stolním tenise či trojboji a na své si
přijdou také příznivci jógy.

Tělovýchovná jednota je zastoupena také v Pohledci (fotbal, lyžování).

Zdejší  fotbalové  hřiště,  které  vlastni  město,  si  pronajímá Sportovní  fotbalový  klub
Vrchovina z.s. Nové Město na Moravě. SFK  Vrchovina je klub s dlouholetou tradicí, na
kterou navazují další generace nových hráčů. O jejich přípravu se stará v mládežnických
týmech celá řada dobrovolných trenérů, většinou z řad rodičů.  Přesto se snaží udržet
kvalitu tréninkového procesu a tak většina z nich podstupuje pravidelná školení a jsou
nositeli  trenérské licence UEFA tř C, B a A. Výchova mladých fotbalistů je prioritou od
předškolního věku ( děti již od 4-6 let ve školičce) přes kategorie přípravky, žáků až po
dorost.
Klub navázal v roce 1998 na bez mála stoletou historii novoměstské kopané sloučením
fotbalistů Nového  Města  a  Radešínské  Svratky  pod společný  název  FC  Bohemia
Breeding. V roce 2001 vznikl nový název klubu Spojený fotbalový klub Vrchovina Nové
Město na Moravě -  Radešínská Svratka.  Spojení  bylo  vynucené především zvýšeným
ekonomickým tlakem a zvýšením počtu fotbalových hřišť, na kterých se mohlo nejen hrát,
ale především trénovat.  Právě těmi disponoval  areál  v Radešínské Svratce.  Tréninky i
zápasy se odehrávaly střídavě právě buď v Novém Městě, nebo v pět kilometrů vzdálené
Radešínské Svratce v současné době i na hřišti v Pohledci.
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V  roce  2009  se  kluby  z  Nového  Města  na  Moravě  a  Radešínské  Svratky  opět
osamostatnily a oba nadále figurují ve fotbalových soutěžích FAČR. Novoměstský fotbal,
který nedisponuje rezervním fotbalovým hřištěm, využívá hřiště  v  sousedním Pohledci.
Toto řešení je však nedostačující.
V současné době má náš klub řadu mládežnických mužstev (od U7 po U19), vychovávat
mladé  je  naším  posláním  a  hlavním  úkolem  -  počínaje  školičkou pro  ty  nejmenší  a
pomyslným vrcholem je doplnění pro tým mužů "A", které hraje Moravsko-slezskou divizi.
Naše týmy se mohou pochlubit i silnou domácí diváckou kulisou, kdy především na muže
"A" týmu chodí pravidelně velmi slušná divácká návštěva přes 300 diváků! Také turnaje
našich nejmenších - přípravky jsou hojně navštěvovány.
V listopadu roku 2014 se klub přejmenoval na SFK Vrchovina z.s. (Sportovní fotbalový
klub Nové Město na Moravě).

Historicky podmíněné jsou aktivity zdejších lyžařů, kteří založili SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ
MĚSTO NA MORAVĚ ,z.s. již v roce 1910 (vznikl z Bruslařského klubu, který byl založen
1886). Pod ten spadá soutěžní lyžovaní i výchova mladých lyžařů v mnoha disciplínách, ať
už  jde  o  běžecké  lyžovaní,  skok  na  lyžích,  severskou  kombinaci  či  alpské  disciplíny
provozované ve SKI SNOWPARKU na Harusově kopci. Historicky je Nové Město spjato
rovněž  s biatlonem,  který  se  na  přelomu  20./21.  století  postupně  pevně  začlenil  pod
Sportovní klub Nové Město na Moravě a stal se postupně hnacím motorem rozvoje areálu
Vysočina  Areny,  která  se  postupně  přeměnila  v jedno  z nejmodernějších  světových
sportovišť pro biatlon a běžecké lyžování. Sportovní klub vychoval pro reprezentaci velký
počet  účastníků Zimních olympiád,   Mistrovství  světa a Evropy.  Vychoval  mistry  světa
v běhu na lyžích – Otakar Německý, Martin Koukal, mistra světa v severské kombinaci
Otakar Německý, juniorský mistr světa v severské kombinaci Jiří  Hradil,  mistr  světa ve
skoku na lyžích juniorů Vojtěch Štursa a Viktor Polášek, žákovský mistr světa ve skoku na
lyžích Miloš Kadlec a v neposlední řadě s olympijskými medailisty Dagmar Palečkovou-
Hromádkovou a Martinem Koukalem.

SPORTOVNÍ  KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  se  z trenérského  hlediska  zaměřuje
především na mladé sportovce v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích.
Kluboví  sportovci  jsou  členy  svazových  skupin  SpS  (Sportovní  střediska)  a  SCM
(Sportovní centrum mládeže) pro biatlon, běh na lyžích severskou kombinaci a skok na
lyžích.  Významnou roli  v organizaci  a  zajištění  sportovních  aktivit  SK Nové  Město  na
Moravě  hraje  spolupráce  se  sportovním  gymnáziem  Vincence  Makovského,  která  je
klíčová především v oblasti zajištění tréninku sportovců v dorosteneckých kategoriích. 

Na  úrovni  nejmladších  sportovců  sportovní  klub  spolupracuje  se  Školním  sportovním
klubem při  II.  ZŠ,  kterému  bezplatně  poskytuje  zázemí  sportoviště  Vysočina  Arény  a
rovněž  dále  vypomáhá  i  se zajištěním  dalších  prostředků  nezbytných  pro  kvalitní
zabezpečení chodu Školního sportovního klubu.  

Dlouholetou tradici (od konce 19. století) má v Novém Městě také ČSS, z.s. Sportovně
střelecký  klub  Nové  Město  na  Moravě,  jehož  členové  získávají  medaile  i  na
republikových mistrovstvích ve střelbě vzduchovou zbrani.
Střelnice je umístěna nedaleko Střední odborné školy Bělisko.

Funguji zde i další sportovní kluby, které využívají k tréninku mimo jiné i sportovní zařízení
města,  a  to  SK Orientační  sporty Nové Město na Moravě,  jehož členové se věnují
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orientačnímu běhu a lyžařskému orientačnímu běhu, částečně i MTBO (orientační jízdě na
horských kolech), a radiovému orientačnímu běhu.

Orel jednota Nové Město na Moravě  byla založena v roce 1920 a obnovena v letech
1945  a  1990.  Tradičně  patřila  do  spolkového  spektra  města  a  nyní  patří  členskou
základnou mezi čtyři největší spolky města. Věnovala se kulturní a sportovní činnosti. Po
roce 1990 byly předmětem činnosti jednoty především malá kopaná, odbíjená, stolní tenis
a ostatní volnočasové aktivity. V posledním období se těžiště přesunulo k flórbalu a je tu
členská základna od žáků až po dospělé s úspěšnou účastí v soutěžích. Jsou využívána
zařízení města i škol. Ostatní aktivity jsou silně omezeny skutečností, že jednota nemá
jako jediný velký sportovní subjekt ve městě svoje prostory. Formálně sídlí na soukromé
adrese.  Pro  účel  získání  vlastního  zázemí  má  jednota  připraveny  všechny  potřebné
doklady pro stavbu ve formě Víceúčelového sportovního areálu na vlastním pozemku na
území  města.  Plánovanou součástí  je  i  venkovní  hřiště  20x40 m s umělým povrchem.
Předpokládá  se  využití  areálu  jak  vlastními  členy,  tak  organizovanými  sportovci  a
veřejností včetně dostupnosti všech prostor pro handicapované osoby.

BATT  club  z.s. vznikl  v  roce  2002.  Zabezpečuje,  podporuje  a  provozuje  sportovní,
tělovýchovný,  turistický,  tréninkový  a  aktivní  pohybový  proces  v  návaznosti  na  různé
oblasti a rozvrstvení soutěží a akcí v České republice a zahraničí, a to přes vrcholovou a
výkonnostní úroveň až po aktivní přístup k životu.

RC Titani Nové Město na Moravě
Dne 20.12.2015 vznikl ragbyový klub v Novém Městě na Moravě. V počátcích klub hledal
vhodné hřiště a zázemí. Nyní působí na hřišti SOŠ Bělisko v Petrovicích, kde hraje své
zápasy a využívá zázemí pro trénink. Tým mužů hraje pravidelně soutěž v sedmičkovém
rugby a snaží se zvýšit členskou základnu, tak aby mohl v budoucnu hrát i patnáctkovou
soutěž rugby (kterou v roce 2016/2017 hrál).  Systematicky se snaží dělat  nábory dětí.
Mládež v současné době hostuje převážně v brněnských klubech, kde mají možnost hrát
kvalitní soutěž. Klub pořádá různé akce pro rozvoj rugby na Vysočině. 

Fight club Nové Město na Moravě / Žďár nad Sázavou , jehož členové (dospělí, junioři i
děti) se věnují trénování muaythai a kickboxu. Za tímto účelem si pronajímají víceúčelovou
tělocvičnu  v  Městských  lázních.  Někteří  členové  se  pravidelně  účastní  republikových
soutěží a klub pravidelně každý rok pořádá jedno z kol MČR v Muaythai v KD Nové Město
na Moravě.

Trip  Team,  z.s. je  spolkem,  který  v  roce  2015  vznikl  z  původního  novoměstského
horolezeckého oddílu.  Spolek  je  dobrovolným,  neziskovým svazkem fyzických osob,  v
němž se sdružily  osoby se  zájmem o sportovní  činnost,  zejména  pak o  horolezectví.
Účelem spolku je popularizovat a propagovat skalní lezení, lezení v horách a další horské
sporty jako volnočasovou sportovní aktivitu,  a také popularizovat a propagovat pobyt v
přírodě s úzkým vztahem k její ochraně. Činnost spolku představuje zejména:
provádění vzdělávací a metodické činnosti, a to jak pro členy spolku, tak i pro širokou 
veřejnost, provádění praktického výcviku skalního lezení, a to především dětí a mládeže,
poskytování informačního servisu a dalších služeb týkajících se horolezectví, jednak svým 
členům, tak i lezecké veřejnosti, vedení k ochraně životního prostředí, zvláště v rámci 
spolkem organizovaných aktivit ve volné přírodě.

Biliard club Nové Město na Moravě, z.s.
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Účelem BC Nové Město na Moravě je sdružování sportovní veřejnosti za účelem hraní
kulečníkového sportu v zájmové oblasti svého regionu. Žádoucí je pro tento sport vytvářet
materiální,  tréninkové a soutěžní  podmínky,  pečovat  o  zájemce o kulečníkový sport  a
zajišťovat jejich další rozvoj. Vytvářet možnosti užívání kulečníkového klubu pro zájemce z
řad veřejnosti, zejména pak mládeže. 
Billiard club v Novém Městě dlouhodobě usiluje o získání dostupnějších prostor pro svoji 
činnost, nejlépe ve středu města. Potřebují umístit 3 stoly pro billiár s tím, že potřebují 
prostor o rozměrech nejlépe 12x5, 10x6 nebo 8x7 m.

O sportovní,  ale  také kulturní  a  volnočasové dění  v  Novém Městě  na Moravě včetně
místních částí se rovněž velkým dílem starají místní sbory dobrovolných hasičů. 
V současnosti členové SDH kromě své základní povinnosti starat se o požární bezpečnost
pořádají soutěže v požárním útoku, účastní se soutěže v malé kopané a především vedou
„mladé hasiče“, pro něž pořádají různé zábavné i poučné akce.

2.2.2. Podpora sportu ve městě

2.2.2.1. Přímá podpora (finanční)

Sport  je  v  současné  době  velmi  důležité  průmyslové  odvětví,  které  vytváří  výrazné
ekonomické přínosy nejen pro veřejné rozpočty, ale přináší i významné úspory v oblasti
sociálních a zdravotnických výdajů státu. 

Mezi výší podílu sportovního průmyslu na HDP a počtem obyvatel, kteří se věnují aktivně
pohybovým  aktivitám,  existuje  silná  korelace  a  přímá  úměra.  Čím  více  podporujeme
sportování lidí, tím více lidí sportuje, čím více lidí sportuje, tím vyšší je podíl sportu na
tvorbě HDP, čím je vyšší podíl sportu na HDP, tím více zdrojů inkasují veřejné rozpočty. 

Financování sportu a tělovýchovy v České republice může být označeno jako financování
vícezdrojové. Podle  charakteru  zdroje  lze  stanovit  následující  členění  finančních
prostředků sloužících k financování sportu: 

- finanční prostředky poskytované státem,

- finanční prostředky poskytované krajem,

- finanční prostředky poskytované městem,

- další finanční prostředky.

A) Dotační prostředky poskytované státem

Tyto finanční prostředky jsou poskytovány do oblasti sportu státem jako výdaje státního
rozpočtu, a to prostřednictvím kapitol několika ministerstev. 

V celkovém objemu v podstatě zanedbatelné položky v řádu několika desítek mil. Kč jsou
rozpočtovány prostřednictvím kapitol Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra na zajištění
sportovní reprezentace státu v působnosti těchto rezortů. 
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Hlavní  část  státních  prostředků  do  oblasti  sportu  plyne  prostřednictvím  kapitoly  333
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

MŠMT poskytuje dotace:

a) neinvestiční v těchto programech:

- Podpora školního a univerzitního sportu

- Podpora organizace sportu na úrovni sportovních svazů

- Podpora organizace sportu na úrovni zastřešujících sportovních organizacích

- Podpora organizace sportu pro všechny

b) investiční dotace v těchto programech:

- V1 Sport

- V2 Sport

B) Podpora sportu poskytovaná Krajem Vysočina

Kraj  Vysočina  poskytuje  dotace  do  oblasti  sportu  prostřednictvím  níže  uvedených
dotačních titulů:

- Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

- Sportoviště

- Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež

- Jednorázové akce zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnosti

-  Cyklodoprava  a  cykloturistika  (Podprogramy:  Doprovodná  infrastruktura,  Projektová
dokumentace a Cyklotrasy a cyklostezky)

C) Podpora sportu poskytovaná městem 

I. Podpora rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce

Přímá úhrada nákladů spojená s pořízením, údržbou a opravou sportovních zařízení a
jejich vybavením, vybavením  terénních volnočasových aktivit, provozu apod. sportovišť 
v majetku obce. Součástí je i příspěvek na provoz Městských lázní a budování nových
sportovišť.

II. Dotační programy a výzvy 

Město poskytuje finanční podpory sportovním klubům a spolkům i fyzickým osobám 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
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ve znění pozdějších zákonů, a to buď formou dotačních programů a výzev, nebo formou
individuálních dotací.

Dotační  programy  a  výzvy  Nového  Města  na  Moravě  jsou  vyhlášené  v  souladu  se
strategickými cíli města a jsou jednou z priorit v daných oblastech samosprávy. 

Dotace se poskytují na neinvestiční výdaje na dosažení cílů specifikovaných v jednotlivých
dotačních programech a výzvách s tím, že výdaje musí respektovat princip účelnosti a
hospodárnosti.  Každý  vyhlášený  program  a  výzva  obsahuje  konkrétní  podmínky  pro
poskytnutí dotace.

Dotační programy:

 a) Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 
- podpora sportovních aktivit, které se již v minulosti odehrávaly přímo v Novém Městě na
Moravě  nebo  v  jeho  okolí,  nebo  se  budou  konat  poprvé.  Cílová  skupina  není  nijak
předepsána.

 b) Zkvalitnění sportovišť 
– podpora zlepšování podmínek pro budování a zkvalitnění sportovišť

Výzvy:

a)  Výzva  na  podporu  aktivit  neziskových  právnických  osob  v  oblasti  kultury,
ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu 
-  podpora veškerých pozitivních pravidelných celoročních činností  a aktivit  zaměřených
především na rozvoj  fyzického a duševního potenciálu  občanů města,  zejména dětí  a
mládeže.

b) Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy
s členskou základnou 150 a více členů 
– podpora veškerých pozitivních pravidelných celoročních činností a aktivit zaměřených
především na rozvoj  fyzického a duševního potenciálu  občanů města,  zejména dětí  a
mládeže.

c) Výzva pro mimořádné počiny
- podpora jednorázových časově omezených mimořádných počinů a projektů zejména
s mezinárodní účastí, významných pro šíření dobrého jména Nového Města na Moravě 
v ČR i v zahraničí.
- podpora údržby a provozu sportovních areálů v Novém Městě na Moravě s tím, že tyto
sportovní areály budou alespoň z 20 % své roční kapacity zpřístupněny zdarma široké
veřejnosti ke sportovnímu vyžití (např. areál Vysočina Areny).

d) Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob  v sociální oblasti
- podpora aktivit, které eliminují izolaci starších a handicapovaných spoluobčanů a 
začleňují je nazpět do společenského dění města
- podpora veškerých pozitivních pravidelných celoročních činností a aktivit zaměřených 
především na rozvoj fyzického a duševního potenciálu občanů města

24



III. Individuální dotace

Individuální dotace poskytuje město sportovním klubům a spolkům zejména na realizaci
investic v oblasti sportu a na pořádání velkých závodů na evropské a světové úrovni.

Tabulka  1:  Přehled  dotačních  programů  do  sportu  za  2017  včetně  alokovaných
částek

D) Jiné zdroje

Dotace do sportu poskytované Nadací ČEZ:

- Oranžová sportoviště (jsou určená pro právnické osoby)

2.2.2.2. Nepřímá forma podpory

a) propagace sportovních akcí na webových stránkách města a v místním tisku, možnost
uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí, jejich výsledků,….
b) možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních
akcí 
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Název dotačního programu Alokovaná částka v ts. Kč

Dotační programy a výzvy:
1. Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme sportovní akce 125
2. Zkvalitnění sportovišť údržba sportovišť 200

3. Mimořádné počiny 1250

Dět +Mládež + dospělí
525

Dět +Mládež + dospělí
850

255
Celková alokovaná částka do sportu za rok 2017: 3205

Přehled dotačních programů do sportu vyhlašovaných obcí za rok 2017  včetně alokovaných částek

Oblast zaměření (mládež, 
dospělí, sportoviště, 
sportovní akce atd.)

mimořádné počiny v 
oblast sportu ( světové 
poháry, MS, mezinárodní 
závody,zpřístupnění 
sportovišť pro 
veřejnost,..)

4. Výzva na podporu aktvit neziskových právnických 
osob v oblast kultury, ochrany přírody a krajiny, 
volného času  a malých spolků v oblast sportu
5. Výzva na podporu neziskových právnických osob v 
oblast sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 
a více členů 
Individuální dotace zaměřené zejména na investce 
sportovišť



c) možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví města při pořádání 
sportovních akcí apod.

2.2.2.3. Společenská forma podpory

a) oceňování nejlepších sportovců, trenérů a sportovních osobností města  
b)  organizování  přitažlivých  akcí  a  aktivit  pro  celé  město  se  záměrem vytvářet  návyk
provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu (Den dětí, akce Besip, Koloběžkyáda,….)
c) činnost Komise pro mládež, sport a volný čas
d) přebírání záštity při konání významných sportovních akcí

2.3. Vytvoření podmínek pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj
       školního sportu

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro jejich zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou
je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím, s navozením pocitu
bezpečí. Sport je způsob vlivu na chováni děti a mládeže, je to výchovný prostředek,
socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chováni
děti a mládeže.

Školní  sport, to  jsou  veškeré  pohybové  aktivity  v  rámci  školní  výuky  (výchovně
vzdělávacího procesu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách. Jejich cílem nemusí být jenom výkonnostní motivace, ale i
zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.

2.3.1. Nabídka školního sportu

Školní sportovní klub na Základní škole Nové Město na Moravě L. Čecha 860 (ŠSK)

ŠSK vznikl v září 2010 na Základní škole Nové Město na Moravě L. Čecha 860 pro 1. i 2.
stupeň ZŠ. Členem ŠSK při  ZŠ Leandra Čecha se může stát  každý žák, který zaplatí
stanovený roční členský příspěvek. ŠSK se dělí na 1. stupni na 1. – 3. ročník a 4. – 5.
ročník.  Sportování  dětí  je  zaměřeno  na  všestrannost:  atletika,  běžky,  kopaná,  flórbal,
snowboard,  rychlostní  hry,  kolo,  míčové  hry,  in-line,  squash,  stolní  tenis,  lezení,
gymnastika atd. Druhý stupeň ZŠ, 6. – 9. ročník se může dělit dle zájmů žáků na různé
sporty:  atletika,  kopaná,  lyžování,  kuželky,  stolní  tenis  atd.… Žáci  se mohou,  ale  taky
nemusí, specializovat na konkrétní sport, za kterým pak dochází na jednotlivý sportovní
areál k trenérům. Dva krát do roka se všichni žáci ŠSK účastní soustředění (zimní a letní).
Vybraní  žáci  mají  možnost  dalšího  soustředění  dle  potřeby  trenérů  a  dle  školního
prospěchu žáka. Ti nejlepší mohou požádat o individuální studijní plán. 

Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě se sportovními třídami 
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Při studiu gymnázia je možné vzdělávání v oblasti sportu jak na víceletém, tak čtyřletém
studiu. Specializací čtyřletého studia je zařazení školy do sítě Sportovních gymnázií, kde
je  v současné  době  specializace  na  biatlon,  klasické  lyžování,  severskou  kombinaci,
rychlobruslení a atletiku. Studenti tohoto oboru mají povinný předmět „sportovní přípravu“,
který je zabezpečován profesionálními trenéry. V rámci tohoto předmětu absolvují studenti
nejen trénink, ale také lékařské prohlídky, rehabilitaci, regeneraci a teoretickou přípravu.
Při  absolvování  maturitní  zkoušky  z tohoto  předmětu  pak  získají  základní  trenérskou
licenci.  Koncepce  nám  umožňuje  zařazení  i  dalších  olympijských  sportů.  Pro  dosud
nezařazené sporty je možnost studovat tzv. sportovní zaměření, kde je rozšířená výuka
tělesné výchovy a specializaci realizují žáci ve svých klubech. 

Při gymnáziu také funguje Školní sportovní klub, který podporuje volnočasové aktivity žáků
i jejich účast na sportovních soutěžích. ŠSK při gymnáziu je součástí AŠSK.

SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295

Vzhledem k tomu, že má SOŠ širokou nabídku sportovišť (2 x tělocvična - a venkovní
hřiště) využívají ji jak studenti školy, tak sportovní kluby a spolky. Zejména venkovní hřiště
v Petrovicích slouží potřebám rugbyového klubu RC Titáni.

Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124 
sdružuje  přibližně  500  rodičů  dětí  1.  ZŠ.  Ve  spolupráci  se  školou  zajišťuje  pro  děti
sportovní aktivity. Pravidelně se koná školní liga, jsou pořádány různé sportovní soutěže a
turnaje. Využívá přitom tělocvičnu 1. ZŠ a ostatní sportoviště ve městě.

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, p.o., 
Mnoho sportovních a volnočasových aktivit nabízí také Dům dětí a mládeže Nové Město
na Moravě, p.o., a to nejen pro děti  a mládež, ale také pro dospělé. Lze uvést  dívčí
„Aerobic team“, který je  zaměřen na věkové kategorie od dětí až po dorostenky. Dům dětí
a mládeže také zaštiťuje činnost oddílu mažoretek, které mají v Novém Městě na Moravě
dlouholetou tradici a pravidelně se zúčastňují celorepublikových přehlídek. Velice oblíbený
mezi mládeží je také kroužek street dance, nerf a airsoft. Dále Dům dětí a mládeže nabízí i
kroužky badmintonu, dětské jógy, flórbalu, juda, kickboxu, míčových a pohybových her,
orientačních sportů, squashe a volejbalu. Díky popularitě sportů blízkých Novému Městu
na Moravě nechybí ani kroužek horských kol a lezectví. O prázdninách se děti  mohou
zúčastnit táborů se sportovním zaměřením, ať již pobytových na táborové základně DDM v
Olešné  (aerobic,  airsoft,  street  dance)  či  příměstských  (flórbal).  Pro  nejmenší  děti  je
určeno Hravé cvičení s hudbou.

Plavecká škola ZDEMAR v Městských lázních
Základní a mateřské školy plavou pod vedením plavecké školy ZDEMAR v Městských
lázních v Novém Městě na Moravě, a to zejména v dopoledních hodinách. Plavecká škola
pořádá i odpolední kurzy pro děti i dospělé a aquaaerobik. 
Cílem je:
-  seznámit děti ve věku 3-6 let  s vodním prostředím formou her a zábavy v doprovodu
rodičů, kteří poskytují nejmenším dětem pomoc při pohybu v prostorách bazénu
-  naučit  děti  ve věku 7-15 let  základy a  zdokonalování  plavecké techniky jednotlivých
plaveckých způsobů. Lekce probíhají bez doprovodu rodičů.
-  naučit  dospělé  základy  plaveckých  dovedností,  plavání  pro  radost,  kondici  i  zdraví,
kondiční plavecký trénink pro všechny věkové kategorie
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2.3.2. Příprava a rozvoj sportovních talentů

Významným  úkolem  sportovních  organizací,  ale  také  školství,  je  příprava  a  rozvoj
sportovních  talentů  a  reprezentantů  ČR.  Tento  rozvoj  je  zajištěn  na  II.  základní  škole
pomocí tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a ŠSK a na střední škole – Gymnázium
V. Makovského Nové Město na Moravě se sportovními třídami.

Ve  městě  zároveň  fungují  při  SK  NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Sportovní  středisko  a
Sportovní  centrum mládeže,  jež  jsou  zaměřená  na biatlon,  běh  na  lyžích,  severskou
kombinaci a skok na lyžích, a v nich žáci a studenti realizují svoji specializaci.

2.3.3. Školní sportoviště

Školní sportoviště mají svá specifika vzhledem k různým potřebám žáků vstupujících do
školy a takřka dospělým jedincům, kteří vycházejí ze střední školy. 
Obvykle  k  vyšší  spontánní  pohybové  aktivitě  podněcují  neoficiální  menší  rozměry
sportovišť s možností jejich dělení i slučování (viz plánovaná Sportovní hala). 
U venkovních areálů je třeba uvažovat o jejich využití v letním provozu a o využití jejich
potenciálu  pro  realizaci  volnočasových  sportovně  relaxačních  sportovišť  v  sídlech  s
večerním provozem (osvětlení), o víkendech či prázdninách. 

Negativa:
Novoměstská  školní  sportoviště  nesou  zatížení  stísněných  poměrů  v  rostlém
půdoryse v centru města s nedostatečnými prostory pozemků škol nebo kapacit
(1.ZŠ,  2.ZŠ,  gymnázium) pro budování  dalších školních sportovních areálů.  SOŠ
Bělisko je na tom z hlediska prostorových nároků škol a školských zařízení  nejlépe.

2.3.4. Opatření pro rozvoj školního sportu

Návrh opatření pro rozvoj školního sportu:
-   vybudování nové víceúčelové sportovní haly
-  vybudování  nových  a  rekonstrukce  stávajících  sportovních  kapacit  ve  školských
zařízeních a zefektivnění jejich využití
-   zvýšení spolupráce se sportovními kluby  a spolky
-  zvýšení  zapojení  dětí  do  volnočasových  pohybových  aktivit  (sportovní  kroužky,
neorganizované volnočasové aktivity,…)
- vytváření podmínek pro výkonnostní sport
- podpora školních sportovních akcí pořádaných ŠSK, gymnáziem, Sdružením rodičů a
přátel školy apod.
- navýšení počtů hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních
sportovních klubů
- podpora dobrovolnictví a trenérství 
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2.4. Zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života obyvatel
       obce včetně zdravotně postižených

Organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity jsou určené širokým
vrstvám  obyvatelstva  bez  ohledu  na  věk,  rasu,  národnost,  společenskou  třídu  nebo
pohlaví. Sport naplňuje myšlenky zdravého životního stylu,  sociální kontakt, smysluplné
tráveni volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

Většina  sportovních  aktivit  je  vhodným  nástrojem  interkulturní  výchovy,  sport  snižuje
sociální  rozdíly  a  podporuje  spolupráci  a  soudržnost.  Tento  potenciál  sportu  je  třeba
opakovaně  využívat  pro  integraci  všech  sociálních  skupin  občanů,  zejména  dětí  a
mládeže. 

2.4.1. Místní sportoviště – víceúčelová hřiště, dětská hřiště

Místní sportoviště jsou jedním z míst sousedského života a rozvoje mezilidských vztahů.
Je  žádoucí  dát  prostor  nesoutěžním  formám  sportovních  aktivit,  do  kterých  se  může
zapojit nejširší komunita. 
Velmi  důležité  je  plánovat  při  schvalování  územně  plánovacích  podkladů  i  tyto
„sportovní plácky“ v různých lokalitách města i místních částech včetně budování
malých dětských hřišť.

2.4.2. Sport handicapovaných 

Sport handicapovaných je integrální součástí sportovního prostředí České republiky.
S  ohledem  na  nižší  „sociální  dostupnost“  sportu  pro  zdravotně  postižené  nemohou
handicapovaní občané provozovat sport v míře srovnatelné s ostatními občany, přesto je
sport pro tyto občany důležitým nástrojem inkluze. 

Jedním  z  cílů  města  je  proto  postupné  vyrovnávání  „sociální  dostupnosti“  sportu
handicapovaných  na  úroveň  běžné  populace  vytvářením  příznivějších  podmínek  pro
handicapované, zejména:
- nákupem a vybavením sportovišť speciálními pomůckami, včetně „seniorhřišť“ a jejich
úpravám pro handicapované
- realizací bezbariérové sportovní infrastruktury,
- budováním parkovišť u sportovišť, 
- rozšířením cyklistických tratí (singletracky, terénní tratě) pro handicapované
- podpora e-mobility – půjčování kol atd.

2.4.3. Individuální a rekreační sportování

V současné době se velmi rozmáhá trend individuálního a rekreačního sportování. Stačí,
když si člověk ve volném čase zaběhá, vyjede na kole nebo se sejde ve dvou či čtyřech
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lidech a zahraje si například squash, tenis, bowling,.... Cílem jeho sportování je naplňování
myšlenek zdravého životního stylu,  sociální  kontakt,  smysluplné  trávení  volného času,
seberealizace a aktivní odpočinek.
Novoměstsko nabízí za tímto účelem širokou škálu sportovišť – cyklostezky, cyklotrasy,
singletracky, lyžařské turistické trasy, Městské lázně, bowling,...

2.4.4. Opatření pro zlepšení podmínek pohybové rekreace

Opatření pro zlepšení podmínek pohybové rekreace:
-   zajištˇování  růstu  úrovně  spokojenosti  obyvatel  s  nabízenými  sportovišti  pro
organizovaný i neorganizovaný sport včetně jejich vybavení a službami města v oblasti
sportu (venkovní tělocvičny, veřejná víceúčelová hřiště,...)
-   rozšiřování půjčoven sportovního nářadí a vybavení
-   půjčování pomůcek ve sportovních areálech (Městské lázně, sjezdovka,...)
-  zkvalitňování a rozšiřování služeb jako úschoven kol, sportovního nářadí a osobních
věcí
-  zainteresování sportovních klubů na nabídce kurzů pro širokou veřejnost  (sjezdovka,
plavecká výuka,..)
-   rozšiřování služeb občerstvení z oblasti zdravé výživy, výchova a osvěta ke zdravému
životnímu stylu (projekt Zdravých měst,…..)

2.5.  Naplňování  role  města  v  národních  a  mezinárodních  projektech
rozvoje sportu

2.5.1. Vysočina Aréna – součást Národních sportovních center

Do koncepce Národních sportovních center je zařazen i tradiční areál biatlonu a 
běžeckého lyžování, který se podařilo přebudovat na jedinečné sportoviště s celoročním 
provozem, Vysočina Aréna.

Zařazení Vysočina Arény mezi Národní sportovní centra, je nezbytným 
předpokladem pro zajištění udržitelnosti sportoviště, především s ohledem na 
zajištění investičních  a nezbytných provozních nákladů, aby areál mohl dlouhodobě
sloužit na požadované úrovni soudobým potřebám přípravy sportovců.

Z trenérského hlediska se zaměřuje především na mladé sportovce v žákovských, 
dorosteneckých a juniorských kategoriích. Významnou roli hraje spolupráce se sportovním
gymnáziem Vincence Makovského, která je klíčová především v oblasti zajištění tréninku 
sportovců v dorosteneckých kategoriích. Na úrovni nejmladších sportovců spolupracuje se
Školním sportovním klubem při II. ZŠ, kterému poskytuje zázemí sportoviště Vysočina 
Arény a rovněž dále vypomáhá i se zajištěním dalších prostředků nezbytných pro kvalitní 
zabezpečení chodu Školního sportovního klubu. 
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Vysočina Aréna současně funguje i jako centrum přípravy pro řadu dalších sportovních 
klubů biatlonu, běžeckého lyžování a cyklistiky z celé ČR včetně národních 
reprezentačních týmů.

V posledních letech v areálu proběhly jedinečné světové šampionáty v biatlonu a horských
kolech, každoročně je Aréna pořadatelem světových pohárů. Všechny pořádané akce mají
mimořádnou diváckou podporu i mediální sledovanost, jsou vysoce hodnoceny 
mezinárodními sportovními federacemi a vynikajícím způsobem propagují Českou 
republiku. Celý areál každoročně přiláká tisíce rekreačních sportovců, kteří si rádi 
vyzkoušejí tratě šampiónů.

Financování sportovního areálu

Novoměstsko je ekonomicky slabší region, který není schopen ve srovnání s jinými 
regiony z vlastních zdrojů adekvátně podporovat rozsáhlý sportovní areál a v něm 
realizované akce světového významu.

Jenom předpokládané celkové náklady na realizaci investic ve Vysočina Aréně tvoří 
částku až 270 mil. Kč (bez DPH), což je více, než roční rozpočet Nového Města.

Velmi důležitá je proto finanční podpora investic i provozu areálu od kraje i státu, 
zejména prostřednictvím dotačních programů MŠMT. 

Konkrétní výše realizace investic ve Vysočina Aréně a jejich struktura bude však vycházet
z potřeb státu tj. dle typu sportu  a rozsahu podpořených činností. 

2.5.2. Pořádání národních, mezinárodních i světových sportovních událostí

Nové  Město  se   prezentuje  jako  vynikající  organizátor  národních,  mezinárodních  i
světových  sportovních  událostí.  Jejich  pořádání  je  vysoce  prestižní  záležitostí  a
nezaměnitelnou příležitostí k propagaci Kraje Vysočina i ČR, ale je i  důležitou součástí
ekonomiky. 

V  návaznosti  na  jejich  pořádání  dochází  k  rozvoji  regionální  infrastruktury  a
podnikatelského prostředí zejména v oblasti cestovního ruchu, a z toho důvodu je
důležitá jejich podpora. 

Mezi nejvýznamnější a již tradiční sportovní události patří:

Zlatá lyže 
Nejznámější sportovní události vázané k Novému Městu je závod v běhu na
lyžích - Zlatá lyže Českomoravské vysočiny (obvykle přelom prosince a ledna), který se
každoročně koná na lyžařských tratích areálu Vysočina Areny v lese Ochoza. Závod o
Zlatou  lyži  je  jedním  z  nejstarších  světových  závodů  uváděných  v  kalendáři  soutěží
mezinárodní lyžařské federace FIS. První oficiální ročník proběhl již v roce 1934. Bojovalo
se o putovní trofej - malou lyži na mramorovém podstavci vyrobenou ze  zlatých dukátů.
Význam Zlaté lyže Českomoravské vysočiny, pořádané od sedmdesátých let jako běžecký
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závod, vzrostl od roku 1973, kdy byl trvale zařazen do kalendáře Mezinárodní federace
FIS. V posledních letech se díky vzrůstající pořadatelské konkurenci ukazuje jako velká
výzva do budoucna Zlatou lyži udržet v kalendáři významných mezinárodních lyžařských
akci, což jako jediné může pomoci zachovat její prestiž.

Světové a evropské poháry v biatlonu
Mezinárodní světové akce v biatlonu se v areálu Vysočina Arény konají každoročně od
roku 2007. K nejprestižnější patří závody Světového poháru (v letech 2012, 2015, 2016,
2018, 2020, 2021) a především Mistrovství světa v biatlonu, které Vysočina Aréna hostila v
roce 2013.  MS napomohlo  nejen  rozvoji  Vysočina  Arény,  ale  současně i  regionu jako
takovému.  V  roce  2018 bude  Nové  Město  hostit  Mistrovství  světa  v  biatlonu  na
kolečkových  lyžích,  v návaznosti  na  nějž  bude  možný  další  rozvoj  a  modernizace
infrastruktury Vysočina Arény. Velké mezinárodní akce v biatlonu jsou v současné době
hlavním zdrojem financování  provozu  a  rozvoje  Vysočina  Arény  a  návazného  rozvoje
regionu jako takového.

Světový pohár  horských kol
Od roku 2009 se každoročně pořádá v květnu ve  Vysočina Aréně nejmladší z cyklistických
disciplín, a to závody SP na horských kolech, označované rovněž jako MTB (mountain
bike). 

Závody v orientačním běhu
Sportovní klub orientační sport Nové Město na Moravě pořádal v minulosti 3x závod SP v
lyžařském  orientačním  běhu,  MSJ  v  orientačním  běhu,  ale  vzhledem  k  principu
orientačních sportů, tj.  střídání terénů vrcholových závodů není možné pořádat závody
světového formátu  pravidelně.  Naopak pravidelné pořádání  celostátních  závodů v  OB,
LOB a MTBO, bývá často zařazeno do tzv. světového rankingu, a proto se jich účastní i
zahraniční závodníci.

Přínos pořádání mezinárodních sportovních událostí: 
- napomáhá rozvoji ekonomiky 
- zdravé soutěžení
- zdroj zábavy pro širokou veřejnost - rozvoj sportovního cestovního ruchu
- významný prostředek účinné reklamy a propagace ČR 
- zachování tradic
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3. SWOT analýza

Předkládaná  SWOT  analýza  slouží  k  identifikaci  klíčových  faktorů  ovlivňujících
problematiku sportu a tělovýchovy a jejich rozvoje v rámci města, a to ať pozitivně, tak i
negativně.  Formálně  lze  metodu  SWOT  analýzy  definovat  jako  syntetické  shrnutí
analytických  prací,  které  má  účelně  a  jednoduše  vylíčit  nejdůležitější  poznatky  a
skutečnosti z předchozích provedených analýz. Klíčové faktory jsou níže rozděleny do čtyř
definovaných skupin (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby). 
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Další rozvoj letních sportovních aktivit

Podpora města Velmi dobrá možnost vykonávat sport na vrcholné úrovni 

areál u SKI hotelu 

Výborné výsledky atletů

Výborné výsledky fotbalových týmů

Výborné výsledky fotbalových týmů

Kvalitní zázemí a vynikající trenéři 

Tradice – zimní sporty

Kromě haly dostatečná zařízení Možnost větší podpory sportovních činností

Sportovní infrastruktura světových parametrů 
zahrnující mnoho sportovních odvětví

Začlenění Vysočiny Areny pod národní sportovní centra a 
následné zajištění provozních peněz na chod areálu

Sportovní zázemí jak pro zimní, tak i letní 
volnočasové aktivity

Snaha všech klubů vychovat sportovce, kteří 
budou reprezentovat NMNM, ale i ČR

možnost využití atletického stadionu pro širokou 
veřejnost a velká šance prosadit se v atletice na 

republikové úrovni

Pravidelně provozujeme 6 až 8 týmů v mládežnických 
katergoriích. Staráme se o děti 3-5x týdně. Pořádáme 
zdarma na naše náklady fotbalové turnaje pro školy a 

okolní školky.

Možnosti rozvoje zázemí a zájem o úpravu areálu pro 
širokou veřejnost

Prostorný a pro všechny dostupný sportovní 
areál

Spolupráce s novoměstskými sportovními kluby na 
využívání pohledeckých sportovišť s ostatními kluby

Zájem členů TJ o sport v obci a práci se 
sportovci 

Sportovní infrastruktura světových parametrů 
zahrnující mnoho sportovních odvětví

stadion atletika, fotbalový stadion, kurty, běžecké a 
trekové tratě, Vysočina Arena

Silné stránky Příležitosti
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Zvýšená možnost pronájmu

Závody, sportovní akce

zájem o sport ze strany mládeže

Vysočina Aréna 

Podpora města

Podpora mládeže + zájem dětí o sport

Vysoký podíl sportujících obyvatel města

Pořádání mezinárodních turnajů, zápasů

Oblíbenost sportu jako takového Sport pro celé rodiny, pro každý věk

Silně se rozvíjející sport v ČR – rugby

Možnost prosazení se do reprezentace ČR Sport jako způsob života

Kvalitní zázemí a vynikající trenéři 

Vhodné terény v okolí města

Tradice, organizační schopnosti

Zabezpečení pohybových aktivit žáků a 
veřejnosti

Využití sportovišť v rámci mimoškolních aktivit 
žáků

Hojné využívání singeltracků + rozšiřování a vylepšování 
stávajících tratí

Využívání lázní pro školy a kluby = slevy, které se zatím 
dají unést

Budoucí hala + horolez. Stěna = nové možnosti pro děti, 
které nechtějí jen běžky (běžky, dlouhé běhy v atletice 

atd.)

Využití mnoha dobrovolníků v oblasti sportu a mnoha 
zkušenostmi s trénováním, znalosti sportovního 

prostředí, zkušenostmi s pořádáním velkých závodů 
národních i mezinárodních

Zájem města řešit a podporovat sportovní 
prostředí

Cílená podpora sportů s větší aktivně sportující členskou 
základnou/mládeže

Dobré sportovní výsledky, široké spektrum 
sportu, včetně neolympijských a tzv. Malých 

sportů

Možnost provádět organizovaně ukázky jednotlivých 
sportů dětem z MŠ a prvního stupně ZŠ a tím zajistit 

nové zájemce a členy

Možnost pro členy stávajících sportovních organizací a 
spolků trénovat společně a zkoušet sporty, které 

standardně nedělají včetně sdílení zkušeností trenérů

velká rozmanitost činnosti jednotlivých 
sportovních organizací a spolků v rámci NMNM

Sportovní tradice, příroda, podmínky, 
podchycení sportovních talentů na školách, 

podpora od města

stadion atletika, fotbalový stadion, kurty, běžecké a 
trekové tratě

Spolupráce s ostatními sportovními organizacemi a 
využití jejich prostor k sportovní činnosti kroužků DDM
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Velmi dobré výsledky atletů

nabídnout i jiné alternativy sportu

Zviditelnění města i v jiných oblastech sportu

Velká podpora biatlonu a horských kol Propagace a reprezentace města 

Městské lázně – možnost využití cvičebního sálu 
(zrcadla)

Příležitost pro všechny děti, i ty méně pohybově 
nadané

Nové nabídky, přizpůsobení zájmu a poptávce 
po kroužcích ze strany dětí

všestraný rozvoj sportovce zejména duševní, 
sebeovládání, fair play a soustředěnost.

větší dostupnost klubu uvnitř města, zvýšení zájmu 
mládeže

Slabé stránky Hrozby

Některé kluby nabírají pouze mládež

Chybí sportovní hala

Chybí fotbalový stadion s umělým povrchem 

Ekonomicky slabší region, který není schopen 
ve srovnání s jinými regiony adekvátně 

podporovat akce světového formátu

Provozní náklady Vysočiny Areny jsou zjišťovány přes 
mezinárodní akce. Ztráta pořadatelských práv = deficit 

prostředků na základní údržbu sportovišť

Neexistence provozních peněz (i od státu) na 
financování sportovišť, která v NMNM a okolí 

vznikla

Hraniční poloha regionu s ohledem na nadmořskou výšku 
a s tím související nepravidelnost sněhové pokrývky, 

která je základním předpokladem pro zimní cestovní ruch 
v regionu.

Ztráta a odchod kvalitních sportovních manažerů 
schopných zajistit prostředky z celostátních zdrojů

Nedostatek dobrovolníků, kteří by se mládeži 
věnovali

odliv starších a zkušenějších lidí, a tím pádem ztráta 
trenérů

Nemožnost rozvoje dalších sportů. Na druhou stranu je 
potřeba si uvědomit jak budeme a za kolik peněz budeme 

halu pronajímat. Jestli si budou kluby moct dovolit halu 
pronajímat. 

Fotbalový klub přichází o možnost trénovat v horších 
klimatických podmínkách, přichází o možnost rozvoje 

sportovní činnosti. Nemožnost pořádat fotbalové turnaje.  
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Malá podpora údržby stávajících sportovišť

Malá podpora trenérů všech klubů

Špatné soužití s lidmi bydlícími v bezprostředním okolí

Úbytek turistů

Chybí další fotbalový stadion s travnatým 
povrchem

Přetížení jedné fotbalové plochy a tím způsobená špatná 
kvalita trávníku a vysoké náklady na provoz 

Nedostatečná údržba, špatný technický stav, 
nedodržování zákonných prohlídek a revizí 

Odchod kvalitních trenérů a prakticky nemožný nábor 
nových. Není co nabídnout – kromě práce 

Chybí parkovací místa např. U fotbalového 
stadionu

Nevyznačené cyklostezky, nedostatečná údržba 
stávajících cyklostezek mimo areál Vysočina 

arény, stačí posekat trávu. Doplnit stezky 
zastřešenými místy pro odpočinek a 

odpadkovými koši. Vše samozřejmě hned, ale je 
potřeba každý rok něco vylepšit.

Nedostatečné finanční krytí  údržby stávajících 
sportovišť

I přes personální zájem nedostatek finančních prostředků 
k údržbě stávajícího stavu

Zastaralé zázemí sportovního areálu a 
dosluhující infrastruktura

Nezájem obyvatel Pohledce o zastaralé sportovní zázemí 
a obava rodičů o bezpečnost dětí na sportovištích

Časové omezení pronájmu Menší pohybová aktivita mládeže

Nedostatečný prostor pro některé druhy sportů Zvyšování částky za nájem

Dostupnost tělocvičen pro ZŠ Dostupnost sportovišť

Nedocenění dobrovolných trenérů

Nedostatečné zázemí pro jednotlivé druhy sportů 
– volejbal, judo

Při nedostatku venkovních plácků může dojít ke ztrátě 
zájmu dětí o sport ( i neorganizovaný)

Venkovní přírodní hřiště pro sportovní využití 
dětí – plácky, rybníky

Sportovat chtějí i děti, které nechtějí dělat tzv. Vrcholový 
sport = málo sportovišť pro ně

Nedostatek sportovišť pro děti ze škol + děti ze 
ŠSK – atletický stadion = problém i v 

dopoledních hodinách kdy probíhá základní TV

Na vesnicích, které patří k NMNM  existuje často jen 
kopaná pro děti nebo činnost hasičů

Každoročně měnící se podmínky spolufinancování sportu 
ze strany města/ státu MŠMT
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Nedostatek mládeže pro výchovu talentů

Nedostatečné financování od města, kraje

Nevyhovující zázemí sportovišť pro rugby Vysoká konkurence ostatních sportů ve městě

Práce na dobrovolné bázi Nemožnost rozvoje dalších sportů

Nízký mediální zájem Ztížená údržba

zrušení kroužků

Jeden fotbalový stadion Dotační podpora škol k zakládání zájmových kroužků

menší zájem veřejnosti

Vlastní venkovní prostor zkreslený pohled veřejnosti na úpolové sporty

menší podpora okrajových sportů celkově zánik malých klubů, které nebudou podporovány

Nedostatečná/žádná komunikace a spolupráce 
mezi jednotlivými sportovními organizacemi a 

spolky v rámci NMNM

Nevyužití možnosti, které v oblasti financování sportu na 
úrovni kraje, státu, evropských fondů existují

Nedostatečné/žádné sdílení zkušeností a 
možností získávat finanční prostředky na 
činnosti z jiného než městského rozpočtu

Přicházíme o možnosti získávat zkušenosti a přehled o 
tom, jak a co se dělá v partnerských městech, a to 

včetně možné spolupráce, společných akcí atd.

Nedostatečná/žádná spolupráce novoměstských 
sportovních organizací a spolků s organizacemi 

a spolky z partnerských měst

Rugby má celorepublikově menší členskou 
základnu

Nedostatečné finanční ocenění dobrovolných 
trenérů

Neopodstatněné problémy se vstupem do lesa (myslivci, 
ochrana přírody)

Chybí prostory pro kroužky nerf a airsoft v 
zimním období

Nedostatek tělocvičen a venkovních prostor 
určených ke sportu



4. Stanovení hlavních úkolů pro rozvoj sportu

Hlavní úkoly města pro rozvoj sportu v regionu jsou:

-  vytvářet  a  rozšiřovat  nabídku  kvalitní  sportovní  infrastruktury  města  ke
sportovnímu a rekreačnímu vyžití

- pečovat o nemovitý majetek, který má město nebo jiné sportovní organizace ve
svém vlastnictví, udržovat jej, zvelebovat a efektivně využívat, a to jak mapováním
aktuálního  využívání  sportovišť,  tak  postupnou  rekonstrukcí  a  modernizací
sportovišť

-  postupně obnovovat a dovybavovat sportoviště movitým majetkem

- vytvářet podmínky pro výkonnostní sport

-  přijímat  opatření  k  zabezpečení  úspor  energií  a  snížení  nákladů k provozování
sportovišť

-  přímo  i  nepřímo  podporovat  sportovní  kluby  a  spolky,  především  sportovní
výchovu a sportovní vyžití dětí a mládeže 

- usilovat o maximální využití dotačních titulů z jiných zdrojů

- zajišťovat růst úrovně spokojenosti obyvatel se sportovními službami ve městě

- postupně vyrovnávat „sociální dostupnost“ sportu handicapovaných na úroveň
běžné  populace,  vytvářet  příznivější  podmínky  pro  handicapované,  včetně
vybavování sportovišť speciálními pomůckami a budováním bezbariérové sportovní
infrastruktury a parkovišť u sportovních areálů

- podporovat realizaci tradičních sportovních akcí a akcí mimořádného významu

-  vytvářet  podmínky  pro  růst  volnočasových  aktivit  dětí  a  mládeže  i  ostatních
obyvatel města

5. Přílohy

1. Sumář -  návrh investic sportovišť 
2. Sumář -  návrh údržby stávajících sportovišť 
3. Pasport stávajících a plánovaných sportovišť 

Prameny:
1)  Strategický  plán  rozvoje  Nového  Města  na  Moravě,  prosinec  2008,  Agentura  RRA
Vysočina, město Nové Město na Moravě
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2) Pasport sportovních zařízení Nové Město na Moravě, 06-07/2004, Ateliér Charvát,s.r.o.,
Praha 5
3) Materiál MŠMT „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“
4)  Internetové  stránky  sportovních  subjektů  působících  v  Novém  Městě  na  Moravě,
MŠMT,..
5) Podklady zpracované sportovními spolky a kluby Nového Města na Moravě, Komisí pro
mládež, sport a volný čas, odborem investic, správy majetku města a kanceláří vedoucího
úřadu MěÚ, osadními výbory, novoměstskými základními a středními školamí a školským
zařízením, DSO mikroregionem Novoměstsko a Novoměstskými službami s.r.o. atd.
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