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1 Sportovní komise

Sportovní komise města Tišnova pracovala v roce 2017 ve složení:
Předseda
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Místopředseda Mgr. Lucie Mácová
Tajemnice
Ing. Daria Švecová
Mgr. Věra Dvořáčková
Mgr. Petr Jůza
MUDr. Michaela Krupková
Zdeněk Kunický
Členové
Mgr. Lucie Mácová
Veronika Patzelová
Štěpán Pilný
Karel Pohanka
Mgr. Karel Švábenský
Komise se během roku 2017 sešla celkem 6x. Během roku v komisi nastaly některé změny. Byl odvolán z funkce
místopředsedy J. Schneider, a to z důvodu opakovaných neúčastí jak v roce 2016, tak v roce 2017. Mgr. M.
babák se vzdal funkce člena komise. Do funkce místopředsedkyně komise byla navržena a Radou města Tišnova
jmenována Mgr. Lucie Mácová. Další změnou bylo odvolání členky Ing. Knoflíčkové z důvodu opakovaně
neomluvené nepřítomnosti na komisi.
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Komise se kromě žádostí o řádné nebo mimořádné datace také zabývala otázkou rekonstrukce letního kina,
akcí Sportovec roku, dotačním programem podpora trenérů mládeže, výší finanční podpory přidělované
městem Tišnovem jednotlivým sportovním klubům, úspěšností sportovních klubů v podávání dotací v jiných
oblastech (MŠMT, JMK), požadavky na rozpočet 2018 z oblasti sportu, požadavky na úpravu dotačních titulů a
informacemi z jednotlivých sportovních klubů.

2 Přehled sportovních subjektů
Přehled sportovních subjektů
Subjekt
1. FC Květnice Tišnov
AFK Tišnov
Atletický klub Tišnov
Klub českých turistů Tišnov
Kynologický klub Tišnov
Lukostřelba
SK Basketbal Tišnov
SK Házená Tišnov
SK Tenis Tišnov
Sokol Karate Tišnov
SSK Tišnov
Střelecký klub Tišnov
Tišnovský triatlon
TJ Sokol Tišnov
TTC Koral Tišnov
Volejbalový klub Tišnov
Tišnov Titans

web
www.kvetnice.tisnov.cz
www.afktisnov.cz
www.aktisnov.wz.cz
kcttisnov.webnode.cz
https://kynologietisnov.webnode.cz/
http://odyssea.tisnov.cz/
basket.tisnov.cz
www.hazenatisnov.cz
www.tenis-tisnov.cz
http://karate.tisnov.cz/
www.ssktisnov.estranky.cz
https://kvzametyst.webnode.cz/
www.titri.wz.cz
http://www.sokoltisnov.cz/
pingpong.tisnov.cz
facebook VK Tišnov
http://titani.precla.cz/

Podrobný popis
1. FC Květnice Tišnov

www.kvetnice.tisnov.cz
Květnická 1636, Tišnov
činnost od roku 1995
Počet členů do ledna 2017: 44, z toho 31 občanů města Tišnova
Počet družstev: 1 mužské
Mládež (<18 let): 0
Sportovní činnost ve sportovní hale, tělocvičnách ZŠ, veřejných sportovištích (umělá tráva)
Výkonnost: Jihomoravská Divize E futslu, 3.nejvyšsší soutěží v ČR
2016/2017 Divize E . 2.místo k 30.1.2017
1. FC Květnice v roce 2017 se vzdalo dotací z města Tišnova z oblasti sportu a klub omezil svoji činnost.
AFK Tišnov

Název subjektu: Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

www.afktisnov.ic.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1912
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Počet členů v roce 2017: 263, z toho 256 občanů města Tišnova
Počet družstev v soutěžích: 2 muži; 7 mládež;
Mládež (<18 let): 157
Sportovní činnost, provoz fotbalového areálu na Ostrovci.
Výkonnost: Muži A –Krajský přebor - 2.místo, Muži B – okres 3 .tř.- 1.místo, Dorost - Kraj 1. tř. - 6. místo
Žáci st. a ml. – Kraj 1 .tř.- 11. a 3. Místo, Přípravka st. A a B a ml. A a B. okres (umístění se nevede)
Pořádání pravidelných akcí: žákovské soutěže – „Zimní halová liga“, „Letní oblastní liga“; Turnaj školiček

Anna Šmídová - cyklistika

www.annasmidova.cz
Jiráskova 609, Tišnov
Závodní tým: Nilfisk - ALTO pro cycling
závody horských kol, především půlmaratony a maratony
Výkonnost: Mistrovství ČR do 5. místa, Český pohár do 3. místa, ostatní závody na republikové a krajské úrovni
do 2. místa, závody na okresní úrovni do 1. Místa
Anna Šmídová a Kolo pro život
* První odjetý závod: 2010 Drásal Holešov
* Ročník 2014 – 12 odjetých závodů / 6 vítězství v kat., celkově Prestige Trophy: 1. místo
* Ročník 2015 – 14 odjetých závodů / 13 vítězství v kat., celkově Prestige Trophy: 1. místo
* Ročník 2016 – 11 odjetých závodů / 4 vítězství v kat., celkově Prestige Trophy: 3. Místo
Rok 2017 – na MD

Atletický klub Tišnov

Název subjektu: Atletický klub AK Tišnov, z. s.

www.aktisnov.wz.cz
Alšova 976, Tišnov
činnost od roku 2002
Počet členů: 181, z toho 160 občanů města Tišnova
Počet družstev v soutěžích: 0
Mládež (<18 let): 171
Sportovní činnost na hřištích a tělocvičnách ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova
Výkonnost:
- aktuální výkonnost na úrovní 2- 3 v jednotlivcích, družstva AK Tišnov nemá;
- struktura soutěží jednotlivců – účast na reprezentaci ČR, mistrovství ČR jednotlivců, Mistrovství Moravy a
Slezska, Mistrovství JMK,
Pořádání pravidelných akcí:
- 2 x ročně (červen, září) – Atletický čtyřboj pro mládež – pravidelný počet startujících 120 – 150; Mikulášská
překážková dráha – oddílový závod, Běh tisovskými uličkami – rodinný štafetový závad
Fitcentrum Olympia

www.posilovna-tisnov.cz
Ing. Gabriel Greguš
Osvobození 1650, Tišnov
Činnost od roku 1992
Posilovna a rehabilitační cvičení, prodej sportovní výživy, poradenství v oblasti sportu
Pravidelné akce: Naše fitcentrum je od roku 2000 organizátorem silově-atletického pětiboje "Ocelový muž Ocelová žena". V roce 2016 s ohledem na změnu podmínek vyúčtování dotace se přidělených finančních
prostředků vzdal a v roce 2017 nepodal žádost o dotaci.
Termín závodu v Tišnově pro rok 2018 je 2. 6. 2018.
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Klub českých turistů Tišnov

kcttisnov.webnode.cz
Na Rybníčku 585, Tišnov
Činnost od roku 1929
Počet členů: 69/ Tišnov 46
Počet družstev: 0
Mládež (<18 let): 10/ Tišnov 4
Sportovní činnost v přírodě
Pravidelné akce: Novoroční procházka, První jarní výšlap, týdenní cyklozájezd po Evropě, 1 x do měsíce
vycházky pro veřejnost, dálkový a turistický pochod Tišnovská padesátka, kterého se pravidelně účastní
do pětiset osob, z toho nejméně dvě stovky z Tišnova

Kynologický klub Tišnov

www.kktisnov.ic.cz
Brněnská 727, Tišnov
Počet účastníků: 103
Počet družstev: 0
Mládež (<26 let): 20
Výkonnost: ve sportovní kynologii soutěží jednotlivci v soutěžích jednotlivých plemen (pokud soutěž
chovatelský klub pořádá, týká se pouze psů s průkazem původu)
Kynologický klub Tišnov pořádá pravidelně závody a soutěže. Jsou to Klubové závody, Kombinační závody,
Závod Grado, závod pro mládež Vodníkova pentle.

Tišnovský triatlon – Ing. Jana Růžičková

www.titri.wz.cz
Halasova 995, Tišnov
Tišnovský triatlon - proběhl 22. 7. 2017 v areálu u tisovského koupaliště
Kategorie triatlonu:

DOROSTENKY - do roč. 97´ včetně
DOROSTENCI - do roč. 97´ včetně
ŽENY
MUŽI
VETERÁNKY - od roč. 66´ včetně
VETERÁNI - od roč. 66´ včetně

Amatérský závod v terénním triatlonu pro širokou veřejnost. Plavání - všechny kategorie plavou 300 m ve vytyčených
koridorech v bazénu 50x20m. Koridor má šířku 3,3m. MTB Všechny kategorie mají jeden okruh. Trať vede převážně po lesních zpevněných cestách. Povrch je střídavě asfalt, polní a
lesní cesty a jeden náročný sjezd po lesní pěšině. Trať několikrát kříží silnici III. třídy.
Běh - nepříliš náročná trať po polních cestách s dvěma úseky po asfaltu.
V roce 2017, stejně jako v roce 2016, nebylo požádáno o dotaci na uspořádání tohoto závodu.

SSK Tišnov
Název subjektu: Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s.

http://www.ssktisnov.estranky.cz/
Riegrova 274, Tišnov
Počet členů: 685
Počet družstev: 8 sdružených klubů
Mládež (<18 let): 262
Provoz sportovní haly na Drbalově ulici v Tišnově.
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SK Basketbal Tišnov
Název subjektu: Sportovní klub Basketbal Tišnov, z.s.

basket.tisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1938
Počet členů: 155
Počet družstev v soutěžích: 1 dospělí, 6 mládež, družstva přípravky
Mládež (<18 let): 120
Sportovní činnost ve sportovní hale SSK a na ZŠ Smíškova
Výkonnost: přípravky, soutěže krajské U10, U11, U13; ligy celostátní, U14, U15, U19
Pravidelné akce (mimo soutěže): turnaje mládeže 3x ročně, sportovní den, ukázkové nábory 2x ročně, Basket.
Kemp – Bystřice n. P., pohybové semináře 4 x ročně, zdravotní semináře pro rodiče a hráče 2x ročně

SK Házená Tišnov
Název subjektu: Házená Tišnov, z.s.

www.hazenatisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1939
Počet členů: 53, z toho 45 občanů města Tišnova
Počet družstev: 1 mužské v Jihomoravské lize
Mládež (<18 let): 21
Sportovní činnost ve sportovní hale a tělocvičnách ZŠ;
Výkonnost: II. liga v házené mužů,
Struktura soutěží ČSH: krajská liga - ll. liga - I. liga - Extraliga
Aktuální umístění v tabulce 4. místo po podzimní části
Pravidelně pořádané akce: Handball Camp Tišnov (16. 7. – 22. 7. 2017) - házenkářský kemp pro mírně pokročilé
hráče ve věku 10 – 15 let a pr mírně pokročilé hráče ve věku 13 – 20 let
SK Tenis Tišnov
Název subjektu: Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

www.tenis-tisnov.cz
Ostrovec 1987, Tišnov
činnost od roku 1922
Počet členů: 138, z toho 107 ORP Tišnov
Počet družstev: 2 dospělých, 10 mládeže
Mládež (<18 let): 121/ ORP Tišnov 93
Sportovní činnost na tenisových kurtech na Ostrovci
Výkonnost:
Dospělí A- divize, nejvyšší soutěž JM, 2016 - 6. místo
Dospělí B- II. třída, 4. nejvyšší soutěž JM, 2016 - 5. místo
Dorost A - liga, nejvyšší soutěž JM, 2016 - 1. místo (postup na MČR družstev)
Dorost B -II. třída, 3. nejvyšší soutěž JM, 2016 - 6 . místo
Starší žactvo A – I. třída, 2. nejvyšší soutěž v ČR, 2016 - 5. místo
Starší žactvo B – III. třída, 4. nejvyšší soutěž v ČR, 2016 - 5. místo
Mladší žactvo A - I. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2016 - 3. místo
Mladší žactvo B - III. třída, 4. nejvyšší soutěž JM, 2016 - 4. Místo
Mladší žactvo C - IV. třída, 2016 - 4. místo
Babytenis A - I. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2016 – 1. místo, krajské finále – 6. místo
Minitenis - l. třída, 2. nejvyšší soutěž JM, 2016 - 2. místo – postup na krajské finále – 11. místo
Družstvo dospělých, dorostu a žáků hrají ve skupinách po 8 družstvech. V sestavě nastupují 4 muži a 2
ženy. Minitenis a babytenis hrají ve složení 4 děti.
Pravidelné akce (mimo soutěže): SK Tenis Tišnov pořádá každý rok přes 20 turnajů všech věkových kategorií.
Jeden turnaj zpravidla trvá 2 - 3 dny. V zimní sezóně uspořádal klub Jihomoravský krajský přebor žen a
turnaj dorostu kategorie B, které jsou v zimě pouze dva v JMK.
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TJ Sokol Tišnov
Název subjektu: Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

http://www.sokoltisnov.cz/
Drbalova 274, Tišnov
činnost od roku 1892
Počet členů: 724, z toho 579 občanů města Tišnova
Počet družstev: 15 oddílů sokolské všestrannosti – cvičení pro rodiče s dětmi, starší žákyně a dorostenky, ženy,
košíková (muži), nejmladší žactvo, rekondik, věrná garda, jóga, mladší žákyně, gymbally, siluety, břišní
tance, žáci, pilates, dorost a muži
Sportovní soutěže: 2 x karate, 2 x šachy, 1 x taneční oddíl a 2 x lukostřelba
Mládež (<18 let): 366/ Tišnov 265
Sportovní činnost v areálu sokolovny, sportovní hale, venkovním hřišti, tělocvičnách ZŠ
Pravidelné akce (mimo soutěže): Turnaj Tišnovská věž. Družstva v soutěžích – šachy, karate, lukostřelba, tance,
Běh Klucaninou, Zálesácký závod zdatnosti, Župní přebor v Sokolské všestrannosti

TTC Koral Tišnov
Název subjektu: Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.
pingpong.tisnov.cz
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 1930
Počet členů: 48, z toho 43 občanů města Tišnova
Počet družstev: 2 dospělých
Mládež (<18 let): 23/ Tišnov 22
Sportovní činnost v tělocvičnách ZŠ, výjimečně ve sportovní hale
Výkonnost:
"A"-mužstvo - 3. liga; "B"-mužstvo – divize JmK;
- žáci odehrají 7 turnajů okresních a 5 turnajů krajských; každoročně se žáci zúčastní okresního přeboru
žáků – umístění 7 žáků mezi nejlepší desítkou okresu
Pravidelné akce (mimo soutěže): pořádání Velkých cen veteránů ČR (300 účastníků), Turnaj o pohár starosty
města (100 účastníků), pořádání okresního přeboru mužů (70 účastníků), bodovací turnaj žáků
Jihomoravského kraje, turnaj veteránů za účasti zahraničních sportovců

Volejbalový klub Tišnov
Název subjektu: Volejbalový klub Tišnov, z.s.

facebook VK Tišnov
Riegrova 274, Tišnov
činnost od roku 2003
Počet členů: 68, z toho 32 občanů města Tišnova
Počet družstev: 3 dospělých
Mládež (<18 let): 3
Sportovní činnost ve sportovní hale a tělocvičnách ZŠ
Výkonnost: krajský přebor 1. tř., krajský přebor smíšených družstev, krajská soutěž veteránů
Pravidelně pořádané akce: turnaj mužů, turnaje smíšených družstev, turnaje veteránů
Tišnov Titans
Název subjektu: HBC Tišnov Titans, spolek
http://titani.precla.cz/
Havlíčkova 825, 666 01 Tišnov
Rok vzniku: 2016
Počet členů: 22
Počet členů z ORP: 17
Počet členů do 18 let: 2
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Spolek vznikl v roce 2016 za účelem komplexního rozvoje hokejbalu, nejen na území města Tišnova a vytváření
všestranných a rovnoprávných podmínek pro všechny jeho členy.
Výkonnost: Moravská hokejbalová Liga
Pravidelné akce: Campussball, Sport life

3 Sportovní zařízení
Venkovní sportoviště - Odbor správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov provádí
v průběhu roku údržbu a kontrolu technického stavu.
Workoutové hřiště
https://mapy.cz/letecka?x=16.4363275&y=49.3511847&z=19
Workoutové hřiště se nachází u nového hřbitova v Tišnově. Bylo otevřeno již v červnu roku 2015
u příležitosti IX. ročníku závodu horských kol Memoriál Ivo Medka. Na tomto typu hřišť se
posiluje za využití váhy vlastního těla. Hřiště je otevřeno široké veřejnosti a napomáhá zvyšovat
fyzickou kondici nejen mladé generace, ale všech věkových skupin.


Prosinec 2017 bylo zrealizováno workoutové hřiště pro děti v hodnotě 209 511,- Kč, které
obsahuje lanové a balanční prvky pro rozvoj motoriky.



Mini BMX dráha – lokalita – prostory před novým hřbitovem – příprava 2016, realizace květen
2017. Druhá dokončovací etapa proběhla na podzim 2017.



Jaro 2018 bude uvedeno do provozu dětské hřiště při workautovém hřišti, dále směrem
k Železnému bude vybudován tréninkový prostor pro dobrovolné hasiče pro „požární sport“.

 Sídliště Pod Klucaninou
https://mapy.cz/letecka?x=16.4347278&y=49.3415649&z=19
Venkovní sportoviště

- asfaltové hřiště pro volejbal, nohejbal s basketbalovým košem na streetball
- antukové hřiště na malou kopanou, pétanque, které v minulosti sloužilo v

zimě i jako kluziště
- v roce 2017 byl usazen na asfaltové hřiště pevný stůl na stolní tenis a k výměně laviček a
opotřebovaného basketbalového koše; všechny konstrukce byly nově natřeny
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 Sídliště Pod Květnicí
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4234129&y=49.3546283&z=19
Venkovní sportoviště

- hřiště na malou kopanou, v zimě kluziště
- hřiště na volejbal, nohejbal s basketbalovým košem, který byl v roce 2017
zcela vyměněn

 Trnec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4401335&y=49.3372458&z=19
Venkovní sportoviště - antukové hřiště na volejbal a nohejbal, v zimě kluziště

 Hřiště TJ SOKOL Tišnov
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4270247&y=49.3500059&z=19
Venkovní sportoviště – malý běžecký ovál s umělým povrchem, hřiště na házenou
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Sportoviště Hajánky - oplocené mlatové hřiště na nohejbal, lokalita Hajánky



Koupaliště - provozované městem, lokalita Za Mlýnem

https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4208701&y=49.3384205&z=19
– 50 m bazén, dětský bazén, plážový volejbal, petanque, stolní tenis, ruské kuželky
V roce 2016 byly zbudovány nové cyklostojany a zamykatelné prostory - úložné schránky pro
návštěvníky; dále byly doplněny herní prvky na dětské hřiště. Byla připravena plocha na nové
nohejbalové hřiště (dokončení jaro 2017), proběhla rekonstrukce prostor pro rychlé občerstvení
(dokončení – jaro 2017) a odstartována a dokončena rekonstrukce dětského brouzdaliště
s dokončením do zahájení sezóny 2017; současně proběhla rekonstrukce prostor občerstvení,
nohejbalové hřiště – částečně oplocené – vybudovalo město svépomocí v květnu 2017 v prostoru „za
potokem“, vedle hřiště na petanque a bech volejbalového hřiště.



Plochy využívané pro zimní kluziště:
- Květnice - na konci ul. Osvobození: město zajišťuje údržbu, stavění a demontáž mantinelů,
vodu, osvětlení. Údržbu ledu provádějí dobrovolníci z řad občanů.
- Trnec - na okraji lesa: město zajišťuje pouze osvětlení a finančně náročnější opravy (v roce
2016 byly obnoveny ochranné sítě po obvodu hřiště), jinak přes léto i údržbu hřiště, vše
ostatní si zajišťují občané Trnce.

Školská zařízení
ZŠ nám. 28. října
Venkovní sportoviště


–
–
–

víceúčelové atletické hřiště s běžeckou dráhou a umělým povrchem
v roce 2016 proběhla obnova značení na atletické dráze a vyčištění umělé trávy
tzv. „horní hřiště“ pro volejbal, basketbal, házenou, malou kopanou (umělá tráva) – regenerace
povrchu dolního hřiště 2016, regenerace horního 2017
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–

–

asfaltové hřiště – je využíváno jako dopravní hřiště – patří mezi venkovní sportoviště. V roce 2015
proběhly úpravy z projektu JMK. První provozní sezóna proběhla v roce 2016. Vzhledem k velkému
zájmu občanů o dopravní hřiště bylo dopravní znační instalováno trvale - doposud sklízené
dopravní značky trvale osazeny na hřišti.
Vnitřní sportoviště - dvě víceúčelové tělocvičny s dřevěnými parketami

https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4223740&y=49.3504970&z=19

ZŠ Smíškova
Venkovní sportoviště


- víceúčelové atletické hřiště s běžeckou dráhou s umělým povrchem

Během roku 2016 probíhaly přípravy na plánovanou komplexní rekonstrukci areálu. Po celý rok 2017
probíhala rekonstrukce celého areálu sportoviště – dokončení jaro 2018; začátkem prosince 2017
otevřeno veřejné kluziště s umělým chlazením.
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4311020&y=49.3463770&z=19

Vnitřní sportoviště
- sportovní hala s umělým povrchem pro volejbal, basketbal aj.
- víceúčelová tělocvična s dřevěnými parketami

ZŠ Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4248077&y=49.3495050&z=19


Venkovní sportoviště

- víceúčelové sportovní hřiště pro volejbal, basketbal, házenou, malou
kopanou (umělá tráva). V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce
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s dokončením v březnu 2017. Jedná se o výměnu umělého povrchu, odvodnění
a kompletní rekonstrukce oplocení. S opravou je spojena také změna užívání.
Venkovní sportoviště bude sloužit pro fotbal a streetball; využívá především
Gymnázium, SVČ Inspiro Tišnov a ZŠ ZaHRAda, ale také veřejnost.
Vnitřní sportoviště

- malá tělocvična s dřevěnými parketami – především pro potřeby ZŠ
ZaHRAda a Inspira Tišnov

 Gymnázium Tišnov
Venkovní sportoviště - 2x volejbalový kurt s umělým povrchem, sektor pro skok daleký a pro skok
do výšky

https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4261840&y=49.3494040&z=19
Vnitřní sportoviště


- sauna, posilovna

Otevřená travnatá fotbalová plocha – lokalita Jamné

V roce 2016 byla nově vybudována otevřená travnatá fotbalová plocha, která je občanům Jamného
k dispozici pro užívání od jara 2017. V srpnu roku 2017 byly na hřiště v Jamném zakoupeny fotbalové
brány se sítěmi v hodnotě 26 280,- Kč.

 Mini BMX dráha – lokalita – prostory před novým hřbitovem – příprava 2016, realizace květen
2017.

Ostatní zařízení
 Sportovní hala Tišnov – provozovatel SSK Tišnov, ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4266520&y=49.3503250&z=19
- víceúčelová sportovní hala (házená, basketbal, volejbal, florbal, futsal), povrch parkety.

 Tenisové kurty a tenisová hala – provozovatel SK Tenis Tišnov, ul. Ostrovec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4173580&y=49.3444910&z=19
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- 4 tenisové antukové dvorce a zázemí v majetku SK Tenis Tišnov
- v nafukovací tenisové hale v zimních měsících dva tenisové dvorce

 Fotbalové hřiště – provozovatel AFK Tišnov, ul. Ostrovec
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4185160&y=49.3445130&z=19
- travnaté hřiště na kopanou, areál celkem 10666 m2

 Tělocvična TJ Sokol Tišnov – ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4258851&y=49.3501062&z=19
- tělocvična 12 x 17 m, povrch parkety

 Volejbalové hřiště TJ Sokol Tišnov - ul. Riegrova
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4263302&y=49.3506218&z=19
- antukové hřiště 15 x 25 m

 Relax centrum Tišnov – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4206375&y=49.3475709&z=19
– spinning, solárium, klasické a sportovní masáže, rekondiční a reflexní terapie.

 Fit centrum Olympia – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4255890&y=49.3499534&z=19
– posilovna, prodej sportovní výživy, poradenský servis v oblasti fitness, 38 stanovišť, kompletní
vybavení posilovacími stroji GymPro, aerobní stroje Kettler a Sport Racing. Plocha 138 m2.

 Fit centrum Olympia – provozováno komerčně, ul. Koráb
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4255890&y=49.3499534&z=19
– posilovna, prodej sportovní výživy, poradenský servis v oblasti fitness, 38 stanovišť, kompletní v


Fit4Fun, Centrum zdravého sportu

https://mapy.cz/letecka?x=16.4239322&y=49.3489292&z=19
- sportovní centrum v Tišnově zaměřené na mnoho druhů cvičení (T.R.X., bosu, pilates, zdravá záda,
HEAT)

Zpráva o sportu za rok 2017

Stránka 12 z 19



Yvein fitklub Tišnov pro ženy

https://www.facebook.com/yveintisnov/

-

Brněnská 488

 Paintball Jamné - provozováno komerčně, Jamné
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4678194&y=49.3761404&z=19
- paintballové hřiště s umělými i přírodními překážkami (90x40 m)

Dětská hřiště
V rámci každoroční údržby došlo k drobným opravám a nátěrům herních prvků, kreslících tabulí a
laviček.

Hřiště Hajánky – houpačka se skluzavkou, pískoviště, lezecká sestava a houpadlo
Hřiště Jamné (realizace 2016) – věž se skluzavkou, houpačka, pružinovka
Osvobození – pískoviště, kolébačka, kreslící tabule s počítadlem, kolotoč
Dřínová - věž se skluzavkou, pískoviště, kolébačka, kreslící tabule s počítadlem - odstranění
nevhodných prvků (slon) – srpen 2017 doplněno o herní sestavu se skluzavkou a dvojhoupačkou.

Květnická - věž se skluzavkou a šplhacími prvky, pískoviště, kreslící tabule s počítadlem, kolébačka
Květnická (pod lesem – kotelna) – v roce 2017 - odstranění zastaralého herního prvku a příprava na
vybudování hřiště pro dětskou skupinu
Polní – kolébačky, pískoviště, kolotoč, věž se skluzavkou a šplhacími prvky
Rodinné centrum Studánka - loď se skluzavkou, kolébačka, pískoviště
https://mapy.cz/letecka?x=16.4273870&y=49.3490860&z=19
Tyršova - věže se skluzavkami a řetězovou houpačkou, kolébačka, pískoviště
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4293034&y=49.3490587&z=19
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U Humpolky – skluzavka s řetězovou houpačkou, kolébačka, vahadlové houpačky, pískoviště, kolotoč.
V roce 2017 v rámci údržby a kontroly bezpečnosti odstraněny zastaralé herní prvky – pružinová
houpačka „pejsek“.
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4243020&y=49.3450201&z=19

Jamborova 1 – pískoviště, kolébačka
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&l=1&x=16.434433&y=49.340685&z=19

Jamborova 2 – tzv „oranžové hřiště“ - věž se skluzavkou a šplhacími prvky, věž se skluzavkou, šplhací
sestava, lanová pyramida, kolébačka, pískoviště, vahadlová houpačka, řetězová houpačka, lanovka,
kreslící tabule s počítadlem, jezevčík, kolébačka krokodýl – 2017 proběhla oprava pískoviště v rámci
údržby
https://mapy.cz/letecka?mereni-vzdalenosti&x=16.4342646&y=49.3415336&z=19

Halasova – pískoviště, pneumatiky; příprava pro doplnění herních prvků – jaro 2018
Trnec – pískoviště, kolébačka, trojhoupačka – kohouti, labuť, kolotoč, čtyřhoupačka, dvouhoupačka
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Dlouhá - lanová pyramida, sestava se skluzavkou, herní prvek na pružinách, kolébačka, pískoviště.
V roce 2017 bylo odstraněno pružinové houpadlo „koník“ z důvodu opotřebení a byl doplněn herní
prvek „dvojhoupačka“. Revitalizace dřevěných herních prvků a prodloužení jejich životnosti.

Smíškova - šplhací sestava, kolébačka, vahadlová houpačka 1, vahadlová houpačka 2, minigolf – 2017
– oprava pružinové houpačky
Formánkova - věž se skluzavkou, kolébačka, kolotoč, houpačka hnízdo, vahadlová houpačka, lanová
síť, pískoviště
Králova - věž se skluzavkou, pískoviště, vahadlové hopadlo

4 Koncepce sportu
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Koncepce sportu byla schválena Zastupitelstvem města Tišnova dne 11. 12. 2017 usnesením č.
ZM/1/7/2017.
Představitelé města Tišnova definovali následující záměry, které lze chápat jako základní východiska
jak při realizaci koncepce sportu, tak z hlediska budoucího formování sportovní politiky:
1) Vytvářet stále lepší podmínky pro výkonnostní, vrcholový a rekreační sport;
2) Podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních aktivit pro děti a mládež
a motivovat všechny občany Tišnova a jeho blízkého okolí ke sportovnímu vyžití, zejména pak
mládež;
3) Pomáhat sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby byl sport ve městě vzorem a
motivací pro občany tohoto města. K tomu účelu byl mimo jiné vytvořen systém poskytování dotací a
grantů, který efektivním a přehledným způsobem zajišťuje rozdělování veřejných prostředků z
rozpočtu města a kontroluje vyúčtování poskytnutých finančních prostředků;
4) Nadále pokračovat v pořádání tradičních sportovních akcí ve městě a každoročně vyčlenit
potřebnou finanční částku z rozpočtu města na tyto účely. Při těchto akcích bude město
spolupracovat především se sportovními organizacemi, oddíly, kluby, příspěvkovými organizacemi
města a ostatními školskými organizacemi
Podrobnější informace o koncepci sportu viz dokument
http://www.tisnov.cz/zastupitelstvo-mesta-tisnova-c-7-11-12-2017

5 Dotace 2017
Podpora trenérů mládeže
Výše dotačního programu „Podpora trenéru mládeže“ byla již během roku 2016 navýšena. Původní
celková výše uvolněných prostředků pro tento dotační titul činila 250 000,- Kč. Zvýšení částky na
podporu trenérů mládeže na celkových 450 000,- svědčí nejen o zvýšeném zájmu klubů o tuto formu
podpory, ale i o rozšiřujících se členských základnách ve sportovních klubech. Z této částky bylo
v roce 2017 vyčerpáno 298 8000,-.

Podpora trenérů mládeže v roce 2017
1. 1. - 30. 6. 2017
poskytnutá částka
v Kč

1. 7. - 30. 11. 2017
požadovaná
částka v Kč

Předpokládaná celková
částka
za rok 2017 v Kč

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

48 800

0

48 800

TTC Koral Tišnov

27 100

17 200

44 300

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

25 100

17 900

43 000

Sportovní klub basketbal Tišnov

42 400

27 400

69 800

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

26 700

10 900

37 600

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

36 100

19 200

55 300

Celková částka za období:

206 200

92 600

298 800

Název klubu
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Podpora trenérů mládeže porovnání:
2015

2016

2017

Celkem

Celkem

Celkem

SK Basketbal Tišnov

37 900

86 800

69 800

SK Tenis Tišnov
Atletický klub AK Tišnov

22 700
19 200

61 500
36 400

55 300
37 600

TJ Sokol Tišnov
TTC Koral Tišnov
AFK Tišnov

38 600
14 000
0

79 850
32 000
58 800

48 800
44 300
43 000

Celkem za kluby/oddíly

132 400

355 350

298 800

Název klubu

Poskytnuté dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti Sort a tělovýchova v roce 2017
Rozdělovaná částka na rok 2017 byla 1 500 000,- Kč.
Někteří žadatelé jsou podrobněji popsaní v kapitole 2 Přehled sportovních subjektů.
žadatel:

celková výše
projektu

požadováno:

účel:

poskytnuto:

Sdružení sportovních klubů Tišnov,
z.s.

850 000

515 000

Příspěvek na provoz sportovní haly SSK
Tišnov na rok 2017

400 000

Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s.

150 000

100 000

Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.

64 400

Volejbalový klub Tišnov

110 000

77 000

31 000

Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.

286 000

200 000

Činnost VK Tišnov 2017
Sportovní činnost a provoz areálu Na
Ostrovci

Klub českých turistů Tišnov

18 000

8 000

Tišnovská padesátka

6 000

* 1. FC Květnice Tišnov z. s.

60 000

35 000

Sport a tělovýchova - činnost

26 200

Luboš Dvořáček

41 400

24 000

4 000

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

645 000

360 000

** Lokomoce, z.s.

149 470

104 629

SK Basketbal Tišnov

550 000

270 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
Sdružení rodičů a přátel gymnázia v
Tišnově

400 000

280 000

12 000

7 000

Atletický klub AK Tišnov, z.s.

200 000

130 000

Činnost Aniston Tišnov
Celoroční příprava mládeže na soutěže
družstev a jednotlivců 2017
Vyb. těl., uspořádání 4 seminářů a zimní a
letní olymp. v Tišnově
Podpora a rozvoj basketbalové mládeže v
Tišnově
Zajištění činnosti a provozních nákladů všech
oddílů
Činnost sportovního klubu školy, "Vánoční
laťka"
Podpora činnosti Atletického klubu Tišnov v
roce 2017

HBC Tišnov Titans, spolek

69 500

27 800

Házená Tišnov, z.s.

150 000

100 000

Kynologický klub Tišnov

35 500

21 300

3 726 870

2 259 729

Celkem:

Provoz a činnost hokejbalového klubu
Zajištění činnosti sportovního klubu v roce
2017
Základní činnost a provoz Kynologického
klubu Tišnov

175 000

270 000
0
145 000
185 000
4 000
125 600
4 000
37 800
16 000

1 494 000

*vzdání se dotace
**nepřidělení dotace
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Mimořádné dotace 2017 – podpora sportu
celková výše
projektu

žadatel:

požadováno:

Roman Koscelník

190 830

50 000

Moravský rybářský svaz a MRS MO Tišnov

65 000

11 000

Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s.

850 000

350 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

639 000

200 000

Tělocvičná jednota SOKOL Lomnička

40 000

28 000

účel:

poskytnuto:

Prezentace města v mistrovství ČR v
rally
31. Mistrovství ČR lov ryb udicí na
umělou mušku
Rekonstrukce elektroinstalace a
osvětlení sportovní haly SSK Tišnov
Rekonstrukce sociálního zařízení a
šaten sokolovny Tišnov, I. etapa
Pořízení dresů pro potřeby pořádání
Silvestrovského běhu

10 000
10 000
350 000
200 000
14 000

6 Vývoj mládežnické členské základny
Ze žádostí na činnost jednotlivých sportovních klubů a oddílů lze vypozorovat vývoj mládežnické
členské základny.
2006
basketbal 113
házená
83
fotbal
83
atletika
65
tenis
39
stolní tenis 25
volejbal
11
futsal
sokol
233

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100 60
83
70
70
57
88
101 71
72
57
57
40
29
115 108 106 112 112 97 101
88
89
72
97
97 109 135
66
79
78
74
74
89
92
19
18
18
16
16
20
34
10
7
3
1
1
0
9
1
1
16
18
0
225 262

2014
95
2
113
149
106
41
7
0
257

2015
126
12
115
155
109
41
8
0
265

2016
120
15
138
171
117
25
1
0
347

2017
120
21
157
171
121
23
3
0
366

7 Vyhlášení nejlepších sportovců
Sportovní komise v roce 2017 pokračovala ve vyhlašování nejlepších sportovců Tišnova a to formou
setkání zástupců klubů s vedením města Tišnova. Jednotlivé kluby sami nominovali sportovce nebo 1
činovníka (funkcionář či trenér). V pořadí již třetí vyhlašování sportovce města proběhlo dne 24.
dubna 2017, opět v tišnovském kině Svratka.
Slovem provázel osvědčený moderátor Rádia Petrov Petr Zakopal, ceny předávali místostarostové Martin
Sebera a Václav Šikula za asistence mistryně světa a olympijské vítězky Mirky Topinkové Knapkové. Hudební
doprovod zajistila skupina Tišnovské žestě. O věcné ceny se postarala společnost VITAR, čímž velmi důstojně
podpořila tuto významnou společenskou akci.
Oceněni byli následující sportovci nebo funkcionáři jednotlivých klubů:
Volejbalový klub Tišnov - Jakub Kubernát, Jakub Červinka, Václav Šikula
Table Tennis Club Tišnov - Lukáš Krištof, Marek Kluger, Matěj Kurdiovský
Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. - Družstvo dorostu "A", Dominik Křipský, Kryštof Vítek
Sokol Tišnov - Jan Böhm
Amatérský fotbalový klub Tišnov - Ivo Čuma, Dominik Bartoš, Martin Pilný
SK Basketbal Tišnov - Petra Knoflíčková, Štěpánka Pilná, Denisa Popková
TJ Sokol Tišnov - Ladislav Nelson Dufek
Atletický klub AK Tišnov - Jakub Marek, Filip Misař, Renata Zavadilová
Kynologický klub Tišnov - Petr Dvořák, Miriam Richterová, Jiří Martínek
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8 Memoriál Ivo Medka
Město Tišnov uspořádalo 28. 5. 2017 XI. ročník Memoriálu Ivo Medka, závod horských kol. Akce se
uskutečnila na parkovišti za městem u začátku cyklostezky Tišnov-Železné, ve spolupráci se
střediskem volného času - Inspiro. Všichni příznivci cyklistiky mohli využít nabídku bohatého
doprovodného programu, mino jiné horkovzdušný balón, setkání s Vaškem Kolářem – mistrem světa
v biketrialu aj. V souvislosti s touto akcí byla slavnostně otevřena pumptracková dráha.

9 Plánované investice v oblasti sportu
V roce 2017 byly projektově připravovány, případně realizovány:
Projekt rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ Smíškova, vč. vybudování kluziště (dokončení jaro 2018)
Projekt „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“, spočívající v rozvoji fotbalového
(rekonstrukce stávajících kabin a hřiště a výstavba nového hřiště) i tenisového klubu (2 nové kurty
přiléhající ke stávajícím tenisovým kurtům), společně s cyklostezkou a dostatečným počtem
parkovacích míst
Celkový objem financí určených pro sportovní kluby, oddíly, sportovní akce a organizace v rámci
řádných dotací, podpory trenérů mládeže a v rámci mimořádných dotací představoval v roce 2017
částku celkem 2 376 800,- Kč (řádné 1 494 000,-, podpora trenérů ml. 298 800,- a mimořádné
584 000,-).
Dotační titul
Řádné dotace –
oblast sport
(činnost, provoz)
Podpora trenérů
mládeže
Mimořádné dotace
Celkem sport

2015

2016

2017

1500 000

1 492 000

1 494 000

132 400

355 350

298 000

301 000
1 933 400

190 500
2 037 850

584 000
2 376 000

V Tišnově, 14. 2. 2018
Zpracoval: Daria Švecová
Dopracoval: Mgr. Martin Sebera
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