
 

STRATEGIE ROZVOJE SPORTU  MĚSTO MILEVSKO 
      

 

 

 

Projednáno radou města Milevska           27.6.2018 

 

starosta města    Ing. Ivan Radosta     …………………………. 

 

místostarosta města                             Mgr. Martin Třeštík ………………………….  



 1 

 

 

 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 2 

1. Charakteristika města ..................................................................................................................... 3 

1.1. Identifikační údaje obce .......................................................................................................... 3 

1.2. Poloha města .......................................................................................................................... 3 

1.3. Infrastruktura pro sport .......................................................................................................... 3 

1.4. Aktéři v oblasti sportu ............................................................................................................. 4 

2 Vize ....................................................................................................................................................... 5 

2.1        Priority .................................................................................................................................... 6 

     2.1.1    Cíle a záměry ........................................................................................................................... 6 

3. Formy podpory sportu v obci .............................................................................................................. 8 

4.      Závěr ....................................................................................................................................... 9 



 2 

Úvod 
 

Program rozvoje sportu města Milevska na období 2018 - 2023 je základní 

dokument města, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority sportu. Slouží k 

převedení vize a plánů Programu rozvoje sportu do podoby přístupné všem 

občanům. Je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným 

dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách 

města. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a 

stanovit způsob financování podpory sportu v městě. Program rozvoje sportu se 

zpracovává na období 5 let. 
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1. Charakteristika města 
 

1.1.  Identifikační údaje obce 
 

Oficiální název: Milevsko  

Sídlo obecního úřadu: nám E.Beneše 420 399 01 Milevsko 1 

IČO: 00249831 

Obec s rozšířenou působností: Milevsko  

Okres (NUTS 4): Písek  

Kraj (NUTS 3): Jihočeský  

Počet bydlících obyvatel k 1.1. 2018:  

Nadmořská výška:  

461 m n. m. 

Zeměpisné souřadnice: 49°27′3″ s. š., 14°21′36″ v. d. 

 

 

1.2. Poloha města  
 

Milevsko je  město v okrese Písek v Jihočeském kraji, 22 km severovýchodně od Písku a 

22 km západně od Tábora. Město Milevsko se rozkládá na ploše 4 232,51 ha, rozdělené do 

6 katastrů, a je tvořeno 6 místními částmi – Dmýštice, Klisín, Milevsko, Něžovice, Rukáveč a 

Velká. Rukáveč je místní částí od roku 1961, Dmýšice, Klisín, Něžovice a Velká od roku 

1985. 

 

 

1.3. Infrastruktura pro sport  
 

Město Milevsko disponuje velkým sportovním areálem, jedná se o jeden z mála ucelených 

komplexů v rámci Jihočeského kraje.  Město je sportovním centrem celého spádového 

regionu SO ORP Milevsko. Správcem sportovních zařízení je společnost SPOS Milevsko 

s.r.o., která zajišťuje pronájem zařízení v tomto rozsahu: 

- letní stadion (běžecký ovál, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, jedno travnaté 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.450972060646_N_14.36004017878_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=Milevsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C3%ADsek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor
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hřiště, jedno hřiště s umělým povrchem 3. Generace, jedno hřiště s umělým 

povrchem na malou kopanou, bufet, sauna) 

- zimní stadion (krasobruslení, lední hokej, in-line bruslení, lední metaná) 

- sportovní hala (házená, košíková, odbíjená, tenis, nohejbal, minikopaná, moderní 

gymnastika, florbal a jeden venkovní kurt s umělým povrchem) 

- tenisový areál (osm antukových tenisových kurtů) 

- letní koupaliště 

 

SPOS Milevsko s.r.o. je také provozovatelem plochy pro skatepark a poskytuje lekce zumby, 

aerobicu a spinningu ve spinning centru. 

 

1.4. Aktéři v oblasti sportu  
 

Možnost dalšího sportovního vyžití je ve městě Milevsku zastoupena sportovními kluby: 

- Město Milevsko  

- FC ZVVZ Milevsko  

- HC Milevsko 2010  

- TJ Sokol Milevsko  

- Klub českých turistů v Milevsku 

- Tenisový klub ZVVZ Milevsko 

- Sportovní klub Gymnázia Milevsko 

- FBC DOŠWICH Milevsko 

- Karate-P-Klub Milevsko 

- Proactive Milevsko 

- HC Milevsko 

 

Město Milevsko – město vytváří finanční a prostorové podmínky pro sportovní aktivity  

FC ZVVZ Milevsko – fotbal muži, dorost, starší a mladší žáci 

HC Milevsko 2010 – hokej muži, dorost, starší a mladší žáci 

TJ Sokol Milevsko – nabízí možnost cvičení a sportování pro všechny věkové kategorie ve 

sportech jóga, tai-chi, zdravotní tělocvik, stolní tenis, volejbal, aerobik, badminton, sportovní 

gymnastika, atletika, soutěže všestrannosti. Sokol každoročně organizuje tělocvičnou 

akademii, dětský den, okresní přebory ve stolním tenisu, turistické výlety a další akce.  
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TJ SOKOL spravuje budovu Sokolovny, která je využívána pro sportovní aktivity i kulturní 

akce. 

Klub českých turistů v Milevsku sdružuje přes 60 členů. Pro širokou veřejnost organizuje 

vycházky, dálkové pochody, besedy, lyžařské a plavecké zájezdy, jednodenní i týdenní 

autobusové zájezdy. KČT v Milevsku je pořadatelem tradičního srpnového pochodu Přes 

dva mosty a spolupořadatelem květnového pochodu do Prčic a dubnového pochodu na 

Onen Svět. 

Tenisový klub ZVVZ Milevsko – má zhruba 200 členů a tato závodní družstva: dospělí, 

dorost, starší a mladší žáci 

Sportovní klub Gymnázia Milevsko - existuje od října 1993. Poskytuje možnost zapojení v 

klubech: jógy, volejbalu, vysokohorské turistiky a horolezectví, basketbalu, tenisu. Soutěžní 

činností se zabývá jen tenisový klub, který organizuje tréninky, soutěže družstev (žákovská, 

dorostenecká liga) a turnaje jednotlivců. 

FBC DOŠWICH Milevsko – florbalový klub, muži – elévové, mladší žáci, starší žáci, junioři 

Karate-P-Klub Milevsko - 24 let v Milevsku, Přípravka  - děti 5 - 8 let, Skupina B -  9. a 6. 

Kyu, začátečníci a mládež od 9-ti let, Skupina A -  5. Kyu – Dan, Karate pro život -

dospělí  (dechová cvičení, strečink, meditační cvičení + sebeobrana) 

Proactive Milevsko – klub moderní gymnastiky působící ve sportovní hale v Milevsku. 

Sdružuje dívky od 4 do 25 let, které se plně věnují moderní gymnastice, aerobicu a 

modernímu fitness. 

HC Milevsko – oddíl házené, kde jsou družstva od žáků až po dospělé a to jak 

ženy, tak muži 

(Strategický plán rozvoje Milevska, 2015) 

 

2 Vize 
 

Město Milevsko  dle svých možností iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje uspokojení 

potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Město vytváří občanům 

prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. 
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2.1 Priority 
 

1. Sport dětí a mládeže  

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro 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 chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační 

faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.  

2. Sport pro všechny  

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity 

určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou 

třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, 

smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.  

3. Sportovní infrastruktura  

Sportovní infrastrukturu neboli budování a správu sportovišť obec vytváří základní podmínky 

pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru jedinečná a 

nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a 

snaží se stabilizovat sportovní zázemí dle potřeb a možností obyvatelstva. 

 

2.1.1 Cíle a záměry 
 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže  

Cíl:   Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí zdravého životního stylu. 

Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. 

Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.  
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Záměry:  

- Iniciovat pořádaní sportovní turnajů na stávajících sportovních zařízeních 

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města  

- Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu s 

potřebami města  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu 

a dotací   

Priorita 2. Sport pro všechny  

Cíl: Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy 

pro všechny věkové kategorie žijící na území města.  

Záměry: 

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města  

- Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu s 

potřebami města Iniciace pořádaní sportovních akcí  

- Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území města  

- Podpora akcí pořádaných spolky z území města, nebo pro obyvatele města  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a 

dotací  

Priorita 3. Sportovní infrastruktura  

Cíl: Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a 

rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.  

 

Záměry: 

-  Údržba sportovní infrastruktury  

- Modernizace sportovní infrastruktury  

- Monitorovat počet a stav sportovních zařízení  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a 

dotací  
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3. Formy podpory sportu v obci  
 

1. Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu města - Pořízení sportovních zařízení nebo 

jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení - Modernizace a opravy sportovních 

zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení  

2. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu  

3. Nepřímá podpora - Údržba stávajících sportovních zařízení - Propagace sportovních akcí 

- Organizační zajištění sportovních aktivit 

Město Milevsko v komparaci s ostatními městy finančně podporuje sport a sportovní aktivity 

v adekvátní míře viz tabulka č. 1. 

Tabula č. 1 Výdaje do oblasti sportu 

VÝDAJE 
DO 

OBLASTI 
SPORTU                 

    obyvatel běžné provozní Výdaje na sport  / podíl 

město  rok města ORP 
výdaje 

rozpočtu 
výdaje na 

sport obyv M 
obyv 
ORP 

SPORT na 
BV 

Milevsko 2018 8,4 18,3 161,0 12,4 1,476 0,678 7,7% 

Dačice 2017 7,4 19,1 132,3 4,1 0,554 0,215 3,1% 

Týn nad 
Vltavou 2017 8,0 14,0 128,5 4,1 0,513 0,293 3,2% 

Třeboň 2017 8,4 24,8 220,0 8,5 1,012 0,343 3,9% 

Soběslav 2018 7,3 22,0 128,0 5,0 0,685 0,227 3,9% 

Sedlčany 2017 7,1 21,8 136,5 5,9 0,831 0,271 4,3% 

Domažlice 2014 11,1 40,4 201,7 13,5 1,216 0,334 6,7% 

Prachatice 2014 11,1 33,3 169,3 13,3 1,198 0,399 7,9% 

Český 
Krumlov 2014 13,2 41,7 234,8 19,2 1,455 0,460 8,2% 

Písek 2014 29,8 52,2 489,7 28,2 0,946 0,540 5,8% 

Tábor 2014 34,7 80,5 621,4 43,1 1,242 0,535 6,9% 

CELKEM / 
PRŮMĚR 
(bez 
Milevska)   138,1 349,8 2 462,2 144,9 1,049 0,414 5,9% 

Zdroj: město Milevsko  
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4. Závěr 
 

Rada města Milevska předloží tento dokument zastupitelstvu města Milevska k 

odsouhlasení. 

Veškeré výše uvedené aktivity obce budou průběžně vyhodnocovány a dle možností 

rozpočtu obce a dalších získaných finančních zdrojů upravovány. 

 


