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První náměstek primátorky 
Petr Ryška (ODS) má v gesci 
oblast rozvoje města a sport, 
kterým se zabýval i dříve v 
pozici pověřeného zastupitele. 
Kromě jiných cílů se snaží, aby 
město podporovalo finančně 
sportovce tak, aby pro ně byl 
jejich sport dostupný.

Lubomír Maštera ז

Po svém nástupu jste ve funkci 
pověřeného zastupitele pro sport 
zpracoval základní dokumenty – 
Akční plán k Plánu rozvoje spor-
tu v Jihlavě 2018-2025, Analýzu 
sportovního prostředí a Koncepci 
sportu ve městě. Jaké vám vychází 
priority pro rozvoj sportu v Jihla-
vě?

V jihlavském sportovním prostředí 
jsem si stanovil a zveřejnil osm prio-
rit, které se snažím naplnit.

Především mi jde o kontinuitu 
sportovního prostředí. Jednotlivé 
sporty či kluby se nesmí rozvíjet na 
úkor jiných sportů a klubů. Pokud se 
navýší podpora některému klubu či 
sportovnímu odvětví, nesmí to ne-
gativně dopadnout na jiné kluby či 
sporty s výjimkou situace, že počet 
členů či výkonnost v tomto daném 
sportu či klubu upadla jejich zhor-
šenou činností. Budu brát za svoji 
prohru ukončení či omezení činnos-
ti sportovního kroužku malých dětí 
stejně jako ukončení či omezení čin-
nosti profesionálního klubu.

Dále chci zajistit každému spor-
tovci dostupnost sportovišť dle jeho 
úrovně. Všichni by měli mít možnost 
sportovat v rozsahu, který odpovídá 
jejich výkonnosti. To znamená, že 
například hráč volejbalové extraligy 
dorostu potřebuje trénovat 12-16 
hodin týdně, hráč krajského přeboru 
v basketbale 6-8 hodin týdně, atletic-
ká přípravka mladších žáků 3-4 hodi-
ny týdně, atd.

Říkáte – každý. Ale dnes jsou ně-
které sporty označovány - pro bo-
haté?

Pomáháme podpořit finančně 
sportovce tak, aby byl pro ně sport 
na jejich úrovni dostupný. Příspěvek 
sportovce, či jeho rodičů by dle mě 
neměl přesahovat šest tisíc za spor-
toviště a celkově 20 tisíc za rok. Do 
celoročních příspěvků se zahrnují 
závody, materiál, či příspěvky na tre-
néry a cvičitele. Po překročení této 
částky se stává sport nedostupný ne-
jen pro sociálně slabé výjimky, které 
se dají individuálně řešit, ale pro vět-
ší skupinu obyvatel. 

Město má ale finanční možnosti 
omezené…

Proto se snažíme shánět podporu 
jihlavskému sportu z dalších veřej-
ných zdrojů. Podporujeme celostát-
ně zřízené sportovní akademie, spor-
tovní třídu na gymnáziu a sportovní 
střediska, včetně krajského centra 
talentované mládeže podporované-
ho Krajem Vysočina. Z těchto zdrojů 
plyne do jihlavského sportu mnoho 
miliónů ročně.
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sportovce by neměl přesáhnout 20 tisíc

O jaké další priority usilujete?
Podporujeme zapojení co největší-

ho počtu občanů, převážně mládeže, 
do organizovaného sportu. Příkladem 
jsou pro mě státy s vysokou úrovní tě-
lesné kultury, kde je zapojeno ve spor-
tovních organizacích mnohem větší 
procento obyvatel. Například v Nor-
sku se jedná o 95% mládeže od 6 do 
15 let. Dobré návyky z tohoto období 
se kladně projevují celý život.

S tím souvisí zvyšování odborné 
úrovně trenérů a sportovních peda-
gogů, kteří sportovce vedou. Vzdělá-
ní, znalosti a zkušenosti jsou u výše 
uvedených velmi důležité především 
v současné době plné populismu, 
dezinformací a prodavačů iluzí. 

Na jedné straně je potřeba neu-
stále hledat nové cesty, ale na druhé 
straně je potřeba navazovat a vážit si 
všeho, co vykonali a vymysleli naši 
předchůdci. 

V minulosti mezi sportovními 
kluby panovala jistá rivalita. Zabý-
váte se i touto oblastí?

Tato oblast vždy byla jednou 
z mých hlavních priorit. Podporu-
jeme spolupráci mezi sportovními 
subjekty. Jihlavské sportovní pro-
středí by si mělo pomáhat a vycházet 
si vstříc. Nezávidět jeden druhému a 
každý by měl začínat od sebe. Dodr-
žovat trenérskou etiku a podporovat 
se finančně i odborně. 

Že je to i v dnešní době možné 
je vidět ve sportovních třídách na 
Gymnáziu Jihlava, kde si navzájem 
na vysoké úrovni vypomáhají trenéři 
i sportovci ze šesti důležitých olym-
pijských sportů.

A neméně důležitou prioritou je i 
podpora sportu pro všechny nere-
gistrované sportovce výstavbou a 
zajištěním dostupnosti sportovní in-
frastruktury či popularizací sportu a 
sportovních akcí v médiích. Jedná se 
o podporu výstavby cyklostezek, ve-
řejných sportovišť, či podporu veřej-

rech uplynulého období zabezpečen. 
Pokud ale srovnáváme analýzu 

z roku 2019 s analýzou z roku 2014, 
jsou zde některé rozdíly. 

Jedná se o nárůst organizovaných 
sportovců, dále mírné zvýšení jejich 
finanční spoluúčasti, a naopak malý 
pokles procentuální spoluúčasti 
města. 

Také profesionální kluby musely 
snížit náklady na svoji činnost. 

Jestli má tedy zůstat zabezpeče-
ní sportu v Jihlavě na stejné úrovni, 
je třeba ze strany statutárního měs-
ta Jihlavy zajistit, aby se finance do 
sportovního prostředí mírně navý-
šily.

Jihlava má dlouhodobě nastave-
nou specifickou podporu někte-
rých sportů? 

Ano. Jde o obchodní organizace s 
majetkovou účastí města, 

HC Dukla Jihlava a FC Vysočina 
Jihlava, reprezentující Jihlavu s vy-
užitím profesionálních sportovců. 
Ty jsou podporovány dotací v rámci 
každoročního schvalování rozpočtu 
na základě předložené žádosti orga-
nizací. 

Dalším specifikem jsou spolky 
mládeže navazující na systém přímé 
podpory obchodních organizací s 
majetkovou účastí města Jihlavy, re-
prezentujících město či provozující 
svazové sportovní akademie. 

Jedná se o subjekty Dukla Jihlava – 
mládež, Fotbalový klub mládeže Vy-
sočina Jihlava, a Tenisový klub Spar-
tak Jihlava. 

Tyto subjekty jsou podporovány 
dotací v rámci každoročního schva-
lování rozpočtu na základě předlože-
né žádosti organizací. 

Poskytnutá dotace je určena k 
úhradě nákladů spojených se spor-
tovní činností subjektu či provozu 
sportovního zařízení. 

Jihlava je v současné době vlast-
níkem kterých zařízení? 

Je to budova bazénu a haly E. Ro-
šického, koupaliště Vodní ráj, Horác-
ký zimní stadion, veřejné sportoviště 
pro lední sporty v ul. Tyršova, fotba-
lový stadion v Jiráskově ulici a hřiště 
s umělým povrchem na ulici E. Ro-
šického, sportovní areál Na Stou-
pách, skiareál Šacberk a částečně Te-
niscentrum Jihlava. 

Mimo těchto zařízení město vlast-
ní ještě 40 venkovních sportovních 
hřišť pro veřejnost a školní sporto-
viště a tělocvičny.

Teniscentrum se v poslední době 
skloňuje v médiích jako problé-
mové zařízení. Proč je tomu tak a 
vyplatí se městu takové zařízení?

Největším problémem Teniscent-
ra je, že se jedná o obchodní společ-
nost s více akcionáři s rozdílnými 
zájmy. 

Jedná se ale o významný sportov-
ní areál, který využívá mnoho orga-
nizovaných sportovců i sportující 
veřejnosti Jihlavy a je potřeba, aby 
město neztratilo na jeho provoz svůj 
vliv. Z tohoto důvodu by bylo špatné 
se tohoto zařízení zbavit. 
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ných sportovních akcí se zapojením 
neorganizovaných občanů.

Mluvili jsme o financích. O ja-
kých nákladech hovoříme?

Z mojí analýzy vyplynulo, že pro-
fesionální kluby HC Dukla Jihlava 
a FC Vysočina Jihlava měly v roce 
2018 náklady na činnost cca 86 mil. 
Kč. Tato částka se ale v současnosti 
výrazně snižuje. 

Výše finančních nákladů na spor-
tovní činnost v ostatních jihlavských 
sportovních subjektech byla v roce 
2019 cca 65 mil. Kč. Na této částce 
se podíleli sportovci přibližně 49 %. 

Druhým významným finančním 
zdrojem podpory těmto amatérským 
subjektům byla podpora města, jež 
dosahovala 25 % nákladů. Zbylých 
26 % je pokryto z jiných veřejných 
zdrojů a také z darů a sponzorských 
plnění. 

V analýze ale nejsou plně zahrnuty 
náklady na činnost a materiál nepro-
cházející účetnictvím sportovních 
klubů, které jsou financovány pří-
mo sportovci. V analýze také nejsou 
zahrnuti neregistrovaní sportovci a 
sportující veřejnost.

A co sportoviště? Jak jste spoko-
jen s jejich kvalitou?

Analýza se také zabývala množ-
stvím a kvalitou sportovních zařízení 
v Jihlavě. 

V tomto ohledu se jeví jako největší 
problém špatný stav zimního stadiónu 
a atletického stadiónu, absence kvalit-
ní haly pro kolektivní sporty, zimního 
sportoviště pro atlety, baseballové-
ho hřiště, krytá umělá tráva, hala pro 
gymnastiku a akrobacii i řady dalších 
sportovišť. Hodně současných spor-
tovišť navíc potřebuje rekonstrukci. 

Co se bude řešit nejdříve, jakmi-
le se uklidní situace s pandemií?

Bez ohledu na situaci s pandemií 
chceme v oblasti sportovní infra-
struktury nejdříve dobudovat vzdu-
chotechniku na bazéně a opravit at-
letickou dráhu. 

Z nových investic bychom rádi SK 
pomohli s rekonstrukcí haly tak, aby 
byla regulérní pro domácí soutěže a 
rozšířit prostory pro sport v zimním 
období zastřešením umělé trávy. 
Také počítáme s pokračováním prá-
ce na projektovou dokumentaci Ho-
rácké multifunkční arény.

Mám informace, že některé klu-
by odmítají přijímat mladé zájem-
ce o sport. Proč je tomu tak?

Kromě nedostatku vhodných pro-
stor je problémem i nedostatek 
kvalitních cvičitelů a trenérů. Stále 
méně lidí je ochotno sportovní vý-
chově obětovat svůj čas dobrovolně 
a bez potřebné finanční podpory. 

I z tohoto důvodu jsou v některých 
subjektech odmítáni zájemci o sport.

Pokud byste měl shrnout situaci 
ve městě?

Celkově lze konstatovat, že sport 
v Jihlavě byl na základě dat z roku 
2018 finančně v základních paramet-


