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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor školství, mládeže a sportu 

 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Věžní 28, Jihlava 

Zápis z jednání dne 7. 4. 2014 

Kulatý stůl 

Přítomní hosté: 

J. Doležal – kuželkářský svaz, Š. Celá – KVM gymnastiky, P. Vachtfeidl – Krajský svaz stolního 
tenisu Vysočina, J. Skořepa – Kr. šachový svaz, Z. Kopecký – KS orientačních sportů, 
M. Vrzáček – Kr. fotbalový svaz, Z. Tulis – KCTM fotbal, B. Ščerban – KS ledního hokeje, 
P. Ryška – KSK plavání, V. Paulusová – Kr. krasobruslařská komise, V. Čamek – KS lyžařů, 
J. Bartizal – KS cyklistiky, J. Koten – ČFU Vysočina, V. Holub – KO ČUS Kraje Vysočina, 
L. Straka – VŠK Vysočina, K. Coufal – VŠK Vysočina, V. Babický – VŠK Vysočina, 
M. Háj – Basketbalový klub Jihlava, B. Novák – Krajský svaz triatlonu 
 

Program: 

14:45 - 15:00 Registrace účastníků 

15:00 - 17:00 

1. Zahájení 
2. Systém financování sportu na Vysočině 
3. Vystoupení zástupců krajských sportovních svazů (Krajská centra 

talentované mládeže) 
4. Vystoupení zástupců střešních sportovních organizací 

(Všesportovní kolegium) 
5. Společná diskuse 
6. Závěr 

 

 

M. Kastner přivítal přítomné na jednání a poprosil o vzájemné představení. Poté nastínil téma 
jednání: 

-krajský systém financování – funkce kraje při financování – podpora sportovní činnosti 

-pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací, VŠK,  KCTM – kontrola naplnění 
pravidel 

-přenos informací ze svazů a střešních organizací na kluby, aby nedocházelo k dezinformacím a 
nesystémovým řešením 

-prosba o zpětnou vazbu při tvorbě nových pravidel  

 

V. Holub 

-prezentace týkající se historie vzniku systémového financování sportu v Kraji Vysočina 

 

B. Ščerban – KCTM hokej 

-prezentace financování mládežnického sportu na příkladu KCTM v ledním hokeji 

-v rámci projektu KCTM zmínil navázání mezinárodní spolupráce – hokejová škola IIHS 
Tampere (tréninkové postupy, porovnání výsledků dětí) 

-úspěchy KCTM na účasti turnaje krajů ČR, Olympiáda dětí a mládeže 2014 
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Z. Tulis – KCTM fotbal 

-v rámci kraje poskytují metodickou pomoc klubům (ukázkové tréninky, atd.) 

-KCTM – podpora sportovců a snaha udržet sportovce na půdě Kraje Vysočina 

 

P. Ryška – KCTM plavání, M. Háj – KCTM basketbal 

-jednotlivě seznámili s principy fungování zřízených KCTM v plavání a basketbalu 

-poděkovali Kraji Vysočina za fungující KCTM a podpořili současný systém financování 

 

L. Straka – všesportovní kolegium (VŠK) 

-vznik v roce 2005 

-členy kolegia je 10 střešních organizací 

-za 10 let bylo pro mládež rozděleno VŠK 44 mil. Kč 

-výjimečná podpora – objektivní a cílená 

-podpora je málo v podvědomí rodičů – snaha o zviditelnění podpory 

-na rok 2014 byl schválen rozpočet ve výši 4 mil. Kč. 

-v kraji se dotace dotkne cca 36 000-38 000 dětí (100,-Kč až 110,-Kč na dítě) 

 

M. Kastner 

-informoval o průběhu vyhodnocení grantů na podporu sportovních aktivit – poprosil, zda by bylo 
možné, aby se výzvy dostaly i k těm nejmenším tělovýchovným jednotám – z neznalosti či 
řádného nepřečtení výzvy došlo k vyřazení několika projektů 

 

M. Vrzáček – Krajský fotbalový svaz 

-prosba o fungování pravidel tak, jak jsou nastavena v současné době 

-informoval o financování fotbalových klubů 

 

J. Bartizal – Krajský svaz cyklistiky 

-informoval o nezájmu obyvatel Vysočiny o cyklistiku 

-na Vysočině působí hodně týmů, ale nejsou organizovaní 

-Český svaz cyklistiky centralizoval financování, což pro krajské svazy není moc ideální 

-informoval, že Krajský cyklistický svaz se chce napojit na možnosti využívat servis střešních 
organizací 

-vyzdvihl práci organizátorů SP horských kol v Novém Městě na Moravě. Úzce s tím souvisí i 
Gymnázium se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě 

 

V. Holub 

-KO ČUS Kraje Vysočina chce krajskou cyklistiku opět zařadit do „krajské rodiny sportů“ 
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M. Kastner 

-informoval o problematice struktury některých svazů, které nekorespondují s krajským územním 
uspořádáním 

-republikové svazy by měly pochopit, že zřízení krajské struktury odpovídající současným 
krajům, sjednocením struktury všech svazů, by napomohlo systémovému financování z kraje 

-je nutné hledat cestu, jak zlepšit komunikaci 

-poprosil přítomné o zpětnou vazbu při přestavbě pravidel na financování 

 

L. Straka 

-prosba o udržení systému financování tak, jak je nastaven 

-financování: soutěže, VŠK, KCTM, grantový systém 

 

M. Kastner 

-představil vizi kraje o tzv. Krajských sportovních hrách (vyplňovaly by část roku po klasických 
Hrách olympiády dětí a mládeže ČR – nejdříve v roce 2016) 

-poprosil přítomné o součinnost při tvorbě těchto Krajských sportovních her mládeže 

-je nutná podpora svazů. Pokud tato podpora nebude, není možné zorganizovat ani Krajské 
sportovní hry mládeže. Dále hovořil o propojení jednotlivých měst s krajem, kde budou Krajské 
olympijské hry probíhat. 

-Krajské sportovní hry by měly být další motivací pro děti a mládež (za příklad dal, že po ZODM 
2014 se zvedla rychlobruslařská základna ve Žďáře nad Sázavou) 

 

P. Vachteidl – KCTM stolní tenis 

-KCTM vzniklo v roce 2008 

-uvedl, že dosavadní způsob financování je pro malé sporty nevyhovující (předal M. Kastnerovi 
písemnou připomínku k poměru spolufinancování projektů KCTM) 

 

P. Ryška 

-uvedl, že Krajské sportovní hry mládeže jsou určeny především pro kolektivní sporty a je nutné 
brát ohled na různé druhy sportů 

-podotknul, že Krajské sportovní hry mládeže mohou v určité variantě suplovat krajské přebory 

 

M. Kastner poprosil přítomné o zasílání podnětů k pravidlům, grantům aj., na níže uvedený 
e-mail. 

Poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 

Kontakty: Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, e-mail: kastner.m@kr-vysocina.cz 

                Mgr. Petr Horký, tel.: 564 602 941, e-mail: horky.p@kr-vysocina.cz 

                Mgr. Ivo Mach, tel.: 564 602 940, e-mail: mach.i@kr-vysocina.cz 

Zapsala: Kateřina Němcová, 7. 4. 2014 
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