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1. ÚVOD 
 

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. Obec má ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit 
rozvoj sportu pro všechny (zejména pro mládež), zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně 
zdravotně postižených občanů. Dále má zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování 
svých sportovních zařízení a poskytovat je pro sportovní činnost občanů a kontrolovat účelné využívání 
svých sportovních zařízení. V neposlední řadě má zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého 
rozpočtu. Město Turnov jedná v oblasti samosprávy v oblasti řízení sportu i podle zákona č. 128/2000 
Sb, o obcích. 

Město Turnov dlouhodobě vnímá jako důležitý úkol vytvářet optimální podmínky pro organizované i 
neorganizované sportování nejširších vrstev obyvatelstva a podporu morální i finanční především 
dětského a mládežnického sportu, ale i rekreačního sportu svých obyvatel v přírodním i umělém 
prostředí bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, handicap či ekonomické zázemí. Prostor 
mají mít nesoutěžní a rekreační formy sportovních aktivit, které posilují soudržnost a přináší možnost 
zapojit nejširší komunitu města do aktivního trávení volného času. Sport snižuje sociální rozdíly, je 
prostředkem interkulturní výchovy a též prostředkem k rozvoji horizontální a vertikální spolupráce. 
Zároveň má sport důležitou výchovnou a motivační roli, jelikož naplňuje volný čas mládeže 
smysluplným způsobem, který má pozitivní vliv na jejich fyzický i duševní vývoj. Základem občanské 
vybavenosti města je pak kvalitní sportovní infrastruktura, kterou mohou občané využívat. Kvalitní 
sportovní vybavenost a infrastruktura města umožňuje aktivní trávení volného času a podporuje zdravý 
životní styl jeho obyvatel. 

Město proto vytváří podmínky pro postupné zabezpečování úkolů v oblasti sportu. Za tímto účelem 
byla zřízena Sportovní komise Rady města Turnov jako poradní orgán Rady města Turnov, od roku 2021 
její úkoly převzaly tzv. kulaté stoly - diskuzní platformy, na nichž se setkává vedení města, zástupci 
sportovních spolků, širší sportovní veřejnosti a zástupci Výboru pro sport Zastupitelstva města Turnov. 
Rozhodovací pravomoci Sportovní komise převzal Výbor pro sport, který jako poradní orgán 
Zastupitelstva projednává strategické otázky týkající se zejména směru vývoje a financování. Plnění 
úkolů v oblasti sportu a tělovýchovy zabezpečuje odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v 
Turnově.  

Tato koncepce navazuje na znění původní koncepce sportu pro období let 2018—2020, reflektuje i 
dřívější koncepci, a platné národní dokumenty v této oblasti (Koncepce podpory sportu pro období 
2016—2025 – SPORT schválená vládou ČR 27. 6. 2016 a navazující akční plány, strategické dokumenty 
Národní sportovní agentury). Konec platnosti této koncepce (2024) byl zvolen proto, aby akční plány 
v oblasti sportu mohly plynule přejít v další volební období vedení města. 

Obsahem této koncepce sportu je aktualizovaný přehled sportovních organizací, jejich nabídka 
v oblasti sportu pro veřejnost a jsou zde uvedena data ze setkání se sportovními organizacemi i širší 
odbornou veřejností. Dále uvádí modely finanční podpory sportu z rozpočtu města Turnov, zhodnocení 
současné situace sportovní infrastruktury v Turnově a jeho okolí pro umožnění rozvoje sportovního 
zázemí, definování cílů plynoucích z nynějšího stavu. Vytvoření strategických cílů a rozvojových 
opatření vedoucích k jejich naplnění je jedním ze zásadních úkolů této koncepce. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

 

 
2.1 Území města a jeho spádové oblasti 
 
Město Turnov leží v Libereckém kraji, v okrese Semily a je sídlem obce s rozšířenou působností a obce 
s pověřeným obecním úřadem. Se se svými cca 14,5 tisíci obyvateli je čtvrtým nejlidnatějším městem 
Libereckého kraje (po Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě) a je přirozenou spádovou oblastí 
necelých 40 obcí, které spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP Turnov). 
V Turnově žije přes 40% všech obyvatel spádové oblasti ORP Turnov.  
V rámci Libereckého kraje je predikován postupný mírný nárůst počtu obyvatel. 

 

Počet obyvatel: 

Obec 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Turnov 14 400 14 342 14 335 14 362 14 349 14 330 14 312 14 334 14 420 

území ORP 
Turnov 32 544 32 602 32 745 32 858 32 953 33 048 33 198 33 347 

 
 33 623 

Okres Semily 74 840 74 563 74 385 74 276 74 087 74 145 73 882 73 882 74 097 

Liberecký kraj 438 600 438 594 438 609 438 851 439 639 440 636 441 300 442 356 443 690 

 
 
Rozvrstvení věkových skupin: 

Rok 

Podíly věkových skupin v % 

Turnov území ORP Turnov 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

2011 13,93 66,26 19,81 14,62 68,02 17,36 

2012 14,02 65,33 20,65 14,77 67,04 18,18 

2013 14,31 64,59 21,10 15,01 66,36 18,63 

2014 14,25 64,24 21,52 15,05 65,87 19,07 

2015 14,31 63,75 21,94 15,21 65,16 19,63 

2016 14,52 62,99 22,50 15,45 64,36 20,19 

2017 14,69 62,43 22,88 15,65 63,64 20,71 

2018 14,91 62,14 22,95 15,88 63,06 21,06 

2019 14,97 61,91 23,12 16,02 62,76 21,22 

 
 
Dle očekávaného demografického vývoje se může město zasadit především o výstavbu, udržování a 
provozování svých sportovních zařízení. Je třeba průběžně reflektovat případné změny v demografické 
struktuře populace města, kdy se preference obyvatel mohou měnit. Je důležité tyto změny sledovat 
a včasně reagovat vhodným přizpůsobením sportovní vybavenosti a infrastruktury. 
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2.2 Přehled sportovišť ve městě (majetkoprávní uspořádání sportovních 
subjektů – vlastníci sportovišť, jejich přehled a stav) 
 

Sportovní činnost na území města Turnov je v zásadě provozována na sportovištích ve vlastnictví: 

1) Města Turnov, které jsou využívány 

a) Městskou sportovní Turnov, s.r.o. na základě nájemní smlouvy, 

b) příspěvkovými organizacemi na základě svěření majetku podle § 27, zákona č. 250/2000 Sb. - 

jedná se zejména o školní hřiště a tělocvičny, které slouží v dopoledních hodinách ve dnech 

školní výuky pro sportování žáků základních škol. Hřiště i tělocvičny jsou poskytovány 

veřejnosti v odpoledních hodinách, o víkendech a jsou během letních prázdnin bezúplatně 

otevírány pro volné sportování veřejnosti. Vzhledem k absenci prostředků na personální 

zajištění stálých správců hřiště je toto obvykle po předchozí telefonické dohodě, 

c) školskými příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje na základě nájemní smlouvy. 

2) Městské sportovní Turnov, s.r.o. (MST) – obchodní společnost Města Turnov, která v současnosti 

provozuje zhruba jednu třetinu z celkového množství sportovišť v Turnově.  

3) sportovních spolků; 

4) jiných subjektů (podnikatelské subjekty, Liberecký kraj - školské příspěvkové organizace). 

V období, na které je tato koncepce zpracována, se nepředpokládá zásadní změna v tomto uspořádání. 

Pokud by některý spolek projevil zájem o převod svého nemovitého majetku spolu s majetkem 

movitým do vlastnictví města Turnov či MST, muselo by se jednat o převod bezúplatný, přičemž se 

nabyvatel zaváže k povinnosti nabyté majetky dále zhodnocovat, udržovat apod. V případě převodu 

dalších sportovišť pod město Turnov či pod MST bude pravděpodobně nutné zvýšit personální kapacity 

společnosti i její finanční zajištění. 

 

Konkrétní sportoviště dle uvedeného rozdělení jsou v příloze č. 1 této koncepce, součástí přehledu je i 

stručný popis a technický stav sportoviště spolu s údajem o dostupnosti pro veřejnost. Obecně lze 

konstatovat, že Turnov má různé druhy sportoviště pro poměrně široké sportovní vyžití, jejich stav je 

poměrně dobrý a většina z nich prochází pravidelnou údržbou. Jak organizované skupiny, tak i 

jednotlivci mohou využívat velkou většinu sportovišť v Turnově. 

 
 
 

2.3 Sportovní subjekty působící v Turnově a okolí (přehled, sporty, počty členů) 
 
 
2.3.1 Přehled sportovních subjektů ve městě 
 
Město Turnov, jako centrum Českého ráje, se vyznačuje vzhledem ke své velikosti velmi širokým 

spektrem sportovních aktivit na úrovni výkonnostní i rekreační. Město již dlouhodobě deklaruje právo 

na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho třech formách – aktivní, pasivní 
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i konzumní. Snaží se pro své občany vytvářet vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové 

aktivity. 

Sportovní spolky, které vlastní majetek, mají samostatnou právní subjektivitu. Jde o samostatné 

zapsané spolky, případně spolky pobočné, které samy naplňují své povinnosti. Jejich financování je 

vícezdrojové, spolky vybírají členské příspěvky, mohou získat státní a krajské dotace, dotace 

zastřešujících sportovních organizací a svazů, mohou provozovat hospodářskou činnost (včetně 

reklamy), mohou využívat sponzorství. Významným zdrojem jsou též příjmy z poskytování sportovišť, 

mimo jiné i místním školám. Je proto nutné vytvářet podmínky pro využívání sportovišť školami, ze 

strany města vyčleněním finančních zdrojů v rozpočtu organizací, ze strany spolků odpovídající 

nabídkou. Předpokladem by mohl být případně profesionální trenér u vybraných sportů, kterého by 

školy na sportovišti využily a možnost spolupráce se sportovními spolky by pro ně byla přínosná 

a atraktivní. Pro tento účel je třeba upravovat cenotvorbu, tedy stanovit ceny poskytování sportovišť 

příspěvkovým organizacím (porovnávat průběžně ceny pro oddíly, spolky, veřejnost a školní kolektivy). 

Vhodná je spolupráce spolků s učiteli základních škol, která prohloubí provázanost sportovní výuky na 

školách.  

Přehled sportovních subjektů působících ve městě - spolků vykonávajících sportovní činnost na území 

města, vč. nabídky sportovních oddílů, i subjektů ve vlastnictví fyzických osob podnikajících v oblasti 

sportu je uveden v příloze č. 2 této koncepce a zároveň je pravidelně aktualizován na webových 

stránkách města Turnov (www.turnov.cz).  

 

2.3.2 Subjekty zabývající se zejména volnočasovými aktivitami dětí a mládeže 

Asociace školních sportovních klubů ČR Semily (dále jen AŠSK) podporuje pohybové a sportovní aktivity 

školních dětí v podobě pořádání soutěží v oblasti atletiky, míčových her, orientačního běhu a plavání. 

Hlavním cílem školních sportovních soutěží je zapojení co největšího počtu škol a dětí do nejrůznějších 

sportovních soutěží. Význam školních sportovních soutěží je nenahraditelný, posiluje identitu žáků ke 

škole a místní patriotismus, prezentuje práci školy v oblasti tělovýchovy a sportu. AŠSK tak posiluje 

šíření fair play a výchovného působení ceremoniálů a symbolů. 

 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov je příspěvková organizace zřizovaná Městem Turnov, 

která zajišťuje zájmové kroužky různého zaměření - probíhají v budově Žluté ponorky, na základních 

školách a sportovištích v Turnově. Mimo pravidelných zájmových kroužků a veřejných akcí organizuje 

sportovní postupové soutěže, tj. Olympijský víceboj, Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka, 

atletický Pohár rozhlasu, Corny středoškolský pohár a mezinárodní florbalový turnaj a dále personálně 

podporuje aktivity, které zaštituje Okresní Rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily.  

 
 

2.3.3 Městská sportovní Turnov s.r.o. 

Jedná se o obchodní společnost Města Turnov a jejím hlavním úkolem je provoz, správa a údržba 
vlastních sportovišť i sportovišť v majetku města.  V současnosti provozuje zhruba jednu třetinu z 
celkového množství sportovišť v Turnově. Na společnost je uplatňován závazek veřejné služby, je 

http://www.turnov.cz/
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sepsána smlouva o poskytování vyrovnávací platby za poskytnutí služeb v obecném hospodářském 
zájmu. Z rozpočtu města a z výdělečné činnosti společnosti jsou tak hrazeny veškeré provozní náklady.  

Jako provozovatel plaveckého bazénu poskytuje základním školám zázemí a trenéry pro konání 
povinného plaveckého výcviku a dále spolupracuje se školami a školními skupinami, které vytěžují 
sportoviště mimo hodiny určené pro veřejnost. Tyto subjekty jsou zvýhodňovány doprovodnými 
službami při pronájmu a cenou pronájmu.  

Veškerá výstavba a rekonstrukce sportovišť má přímo navazovat na koncepci rozvoje města, má být 
proto projednávána s vedením města, aby bylo možné postupovat v celkovém rozvoji sportovní 
infrastruktury ve městě shodně a koncepčně. Záměry a cíle ve výstavbě a rekonstrukci sportovních 
zařízení jsou součástí koncepce a budou doplňovány a měněny dle společných potřeb subjektů i vedení 
města. Vždy budou společně konzultovány a projekty sportovních subjektů na úpravy sportovišť, které 
nejsou v majetku Města Turnov ani v majetku MST, budou podporovány pouze v případě, že budou 
schváleny na společných jednáních. 

 

2.4  Systém finanční podpory 

Město Turnov podporuje sport ve městě finančně přímo a propagací (zveřejňování pozvánek na akce, 
významných sportovních výsledků, oceňovaných sportovců a souhrnných informačních zpráv 
o možnostech sportovního vyžití na webových stránkách).  

Přímá finanční podpora z rozpočtu města je nastavena ve 4 základních pilířích: 

1) výstavba nových sportovních zařízení a údržba stávajících sportovišť  

2) krytí finančních potřeb MST 

3) podpora činnosti sportovních spolků 

4) sportovní fond města a další účelové dotace. 
 
Nastavené modely financování je třeba průběžně zhodnocovat a reagovat tak na případné změny 
v zaměření finanční podpory sportu (státní a krajské dotace, dotace ze svazů apod.), aby nevznikl 
nežádoucí souběh financování pouze některé oblasti podpory. Dle zaměření podpory klíčových 
poskytovatelů dotace bude upravována oblast podpory z městského rozpočtu, avšak vedení města má 
právo uvádět podporu do souladu se svou deklarací na podporu sportu. 

Oblastí, na kterou se má podpora zaměřit, je rovněž využívání sportovních zařízení (školních 
sportovních zařízení veřejností a ostatních sportovních zařízení školami). Cílem je vytvořit efektivní 
a flexibilní systém s dobře fungujícími provozními pravidly. I tento systém musí být nadále zachován 
v rámci příspěvků školám z městského rozpočtu. 

 
 
2.4.1 Výstavba nových sportovních zařízení a údržba stávajících sportovišť 

Výstavba nových sportovních zařízení, údržba stávajících sportovišť a ostatních ploch vhodných 
k realizaci sportovních volnočasových aktivit, ploch pro volně organizované sportování, cyklostezek 
apod. se realizuje v případě městského majetku či návaznosti na městský rozpočet na základě schválení 
vedení města. 
 

 



8 
 

2.4.2 Krytí finančních potřeb MST 

MST zajišťuje krytí svých provozních nákladů především ze svých tržeb, z rozpočtu města jsou pokryty 

finanční potřeby 

a) provozní – formou dotace na základě smlouvy o poskytování vyrovnávací platby za poskytnutí 
služeb v obecném hospodářském zájmu, 

b) investiční – formou příplatku mimo základní kapitál na základě schválení jednotlivých investičních 
titulů. 

 

2.4.3 Podpora činnosti sportovních spolků 

Finanční podpora z rozpočtu města Turnov je zajištěna 

a) samostatným dotačním programem, který je každoročně vyhlašován a v němž jsou vyčleněné 

finance rozdělovány v poměru stanoveném Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům 

a organizacím z rozpočtu města Turnov (v roce 2020 se jednalo o částku 7,75 mil. Kč a není 

předpoklad, že by se tato částka měnila, změny mohou nastat v důsledku závažných ekonomických 

důvodů na straně městského rozpočtu), 

b) individuální dotací - jde o podporu přidělenou na konkrétní účel, který nespadá do běžně 

vyhlašovaných dotačních programů, dotace podléhá schválení Zastupitelstvem města Turnov a 

v případě, že je poskytnuta, musí být zároveň nalezena možnost financování v rozpočtu města. 

Tímto způsobem lze podporovat jak sportovní činnost a sportovní akce, vrcholový i výkonnostní sport 

(např. v ocenění medailistů), tak i provozní náklady spolků, údržbu a rozvoj sportovišť, které nejsou 

v majetku města.  

Myšlenkou tohoto rozdělení financí je snaha vyjít vstříc oddílům a spolkům, které shodně prohlašují, 

že mají obtíže vydělat vlastní činností na údržbu sportovišť a reaguje na skutečnost, že provoz 

sportovišť obvykle není podporován dotačními programy. Je však třeba, aby sportovní spolky dále 

zajišťovaly finanční prostředky na svou sportovní činnost přiměřenou výší členských příspěvků, 

dotacemi z jiných než městských zdrojů a z vlastní hospodářské činnosti (včetně reklamy) či 

sponzoringu.  

Vzhledem k tomu, že v běžných státních, krajských a svazových dotačních programech je preferována 

více sportovní činnost, spolky mají velmi omezené možnosti zdrojů financování investičních počinů na 

sportovištích a jejich provozních nákladů. Pokud nedojde ke změně této dotační politiky, bude těžiště 

finanční podpory z rozpočtu města směrováno více na provoz, údržbu a opravy sportovišť v majetku 

spolků. V rámci dotačních programů města jsou podporovány sportoviště v katastrálním území Turnov. 

O finanční prostředky na zásadnější opravy a rekonstrukce stávajícího majetku spolků mimo katastrální 

území Turnov lze žádat Zastupitelstvo města Turnov žádostí o individuální dotaci. 

V otázce úhrady provozních nákladů je vhodné začlenit ve společných jednáních Výboru pro sport 

Zastupitelstva města otázku koncepčního snižování energetické náročnosti sportovišť. Realizace jsou 

předpokládány jen se spoluúčastí z národních či jiných dotačních programů. 

Výbor pro sport Zastupitelstva města vznáší požadavky na úpravu modelů financování na svém jednání 

a následně je předává Zastupitelstvu města Turnova, představitelé města se zavazují v rámci 

společných jednání tyto projednávat.  
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V současnosti navrhuje rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 

Výbor pro sport Zastupitelstva města Turnov. Ten každoročně na svém jednání má zvážit vhodnost 

nastavení pravidel pro rozdělení a navrhnout možnost případné úpravy. 
 

2.4.4  Sportovní fond a další účelové dotace 

Pro podporu sportovních aktivit na Turnovsku zřídilo město účelový sportovní fond, ze kterého jsou 

podporovány právnické i fyzické osoby, které pořádají konkrétní sportovní akce nebo zajišťují sportovní 

volnočasové aktivity, sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob a sportovní vyžití v 

rámci podpory cestovního ruchu. Pravidla pro nakládání s prostředky tohoto fondu se řídí Statutem 

sportovního fondu města Turnov, jehož součástí pravidla jsou. V roce 2020 bylo vyčleněno do 

sportovního fondu 150 tis. Kč z rozpočtu města a není předpoklad, že by se tato částka měnila.  

Dále je vyčleňována pravidelně z rozpočtu města částka na podporu volnočasových a mimoškolních 

aktivit dětí a mládeže a na zahraniční spolupráci mj. i v oblasti sportu. Prostřednictvím tzv. kulatých 

stolů je třeba cílit i na odbornou připravenost pracovníků (dobrovolníků i profesionálů) s dětmi 

a mládeží v oblasti sportu, např. semináře pro učitele, pro trenéry apod. Jedním z úkolů společných 

jednání zástupců turnovských oddílů a spolků, učitelů tělesné výchovy a vedení města u kulatých stolů 

by mělo být navrhování a koordinování podobných aktivit. Akce podobného charakteru mají být 

finančně podpořeny z městského rozpočtu, neboť se týkají i základních škol zřizovaných městem. 

V roce 2020 bylo vyčleněno pro tento účel 120 tis. Kč z rozpočtu města a není předpoklad, že by se tato 

částka měnila.  

Prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově lze navrhnout projekty, 

které by měly být podpořeny přímo odborem, např. v rámci programu Trenér-učitel, který si klade za 

cíl podpořit v rámci školní tělesné výuky u žáků základních škol zájem o sportování, nabídnout do výuky 

metodika sportu nebo trenéra konkrétního sportu). Dále v rozpočtu města mají jednotlivá zařízení 

výchovně vzdělávací soustavy (mateřské školy, základní školy, školské zařízení), jejichž zřizovatelem je 

město Turnov, mimo příspěvku na běžný provoz i specifické položky s určeným účelem použití na sport 

- především na využití sportovních zařízení, na nájemné. Tyto prostředky musí být pravidelně 

revidovány, aby byla vždy pokryta potřeba škol.   

 
 
 

2.5 Metodika sportu 
 

Tato kapitola koncepce nemá ucelenou vazbu na rozpočet města. Zaměřuje se na podporu sportu v 

rámci výchovně vzdělávací soustavy, a to částečně prostřednictvím příspěvků z městského rozpočtu, 

které dostávají konkrétní mateřské a základní školy a školská zařízení, a částečně prostřednictvím 

peněz vyčleněných v řádku rozpočtu města Trenér – učitel. 

 

Hlavní oblastmi, na které se podpora má zaměřit, jsou zejména tyto tři: 

- školní tělesná výchova 

- třídy se sportovní přípravou  

- spolupráce se sportovními subjekty 
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Čtvrtou oblastí, na kterou se má podpora zaměřit, je využití sportovních zařízení (školních sportovních 

zařízení veřejností a ostatních sportovních zařízení školami). 

 
 

2.5.1 Školní výuka tělesné výchovy 
 

Nejedná se jen o základní školní tělesnou výchovu, ale i činnost škol a školských zařízení v rámci AŠSK, 

která zahrnuje přípravu a účast v soutěžích školní mládeže. Tato činnost je v Turnově organizována v 

přímé spolupráci s příspěvkovou organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov. AŠSK 

organizuje školní sportovní soutěže na úrovni města, okrsku, okresu i kraje v široké škále sportovních 

odvětví – atletika, plavání, bruslení, orientační běh, míčové hry (viz výše). AŠSK je financována 

z ústředních a krajských dotací a částečně i formou grantových dotací, včetně dotací ze sportovního 

fondu města Turnov.  

Úzká spolupráce škol s AŠSK ČR (organizace školních sportovních soutěží na úrovni města, okrsku, 

okresu i kraje v široké škále sportovních odvětví - v atletice, plavání, bruslení, orientačním běhu a v 

míčových hrách, dále pak propagace a organizace na 1. stupni základních škol soutěže 3boj 

všestrannosti s Adamem, do které jsou zapojeni všichni žáci ve třídě). 

 
Ve školní výuce je zejména na I. stupni základních škol zřetelná absence učitele se specializací výuky 

tělesné výchovy. Děti nemají často základní pohybovou průpravu z rodin. Cílem je ideálně zvýšení 

počtu hodin tělesné výchovy či využívání metodiků a sportovců-trenérů v hodinách tělesné výchovy. 

Obecně je třeba řešit problém se zapojením všech dětí ve třídách, a nejen vybraných reprezentantů 

škol, kteří jsou obvykle všestranně nadaní a ostatní žáci se pak běžně nezúčastňují. 

Město Turnov přistoupilo v roce 2018 k vybudování pozice metodika školního sportu, který může 

pedagogům napomoci s přípravou na hodinu TV. Pozice vznikla ve spolupráci se Střediskem volného 

času Žlutá ponorka a činnost metodika je pravidelně diskutována a vyhodnocována s odborem školství, 

kultury a sportu, pod jehož gesci spadá, zároveň ji hodnotí i školy a vedení Střediska volného času. 

Metodik sportu připravuje ucelený program pro podporu výuky TV v ZŠ a výuku pohybových 

dovedností v MŠ, dochází do jednotlivých hodin TV a pomáhá pedagogům s organizací hodin tělesné 

výchovy. Tento systém může napomoci podpořit vzdělanost samotného učitele na I. stupni a motivovat 

ho k vedení obohacených hodin – trenér následně může ukazovat dětem nové sporty a pomáhat s 

jejich všestranným pohybovým rozvojem. Nyní pro I. stupeň funguje podpora výuky TV, programy pro 

rozvoj dovedností a pro II. stupeň je předpoklad podpory již dříve nabytých dovedností (nově se 

připravuje i výuka plavání - návaznost na I. stupeň). V rámci mateřských škol jsou připravovány 

pohybové hry (rozvoj všestrannosti s návaznosti na výuku pohybových dovedností v MŠ). Cílem tedy je 

využívání metodiků a sportovců-trenérů v hodinách tělesné výchovy, realizace uceleného programu 

pro školy, který bude nadále rozvíjen. Dále je nutná spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a 

sportovními kluby a sportovními zájmovými útvary. 

Paralelně běží výuka konkrétních odvětví sportu hrazená odborem školství, kultury a sportu – program 

Trenér-učitel (sportovní den, tréninkové dny, docházení trenérů do hodin TV – jednotlivé sporty jsou 

vybírány rovnoměrně a dle poptávky ze škol, po konzultaci s metodikem)  

Vzdělanost učitele/učitelky by mohla být následně podpořena i přednáškami a semináři k tématu. Je 

třeba cílit i na odbornou připravenost pracovníků (dobrovolníků i profesionálů) s dětmi a mládeží v 
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oblasti sportu. Akce podobného charakteru mají být finančně podpořeny z městského rozpočtu, neboť 

se týkají škol zřizovaných městem. 

 

2.5.2 Sportovní příprava na základních školách  
 

Každý rok je zhruba 80 dětem na 2. stupni umožněno rozvíjet se ve svém sportovním zaměření (atletika 

+ míčové hry – volejbal, florbal, fotbal, basketbal a další sporty; nebrání se spolupráci s dalšími 

subjekty), sportovní příprava je určena všem žákům, kteří dělají jakýkoliv sport závodně nebo 

rekreačně - smyslem většího počtu hodin TV je prohlubovat všestrannost dětí, školní rozpočet je pro 

tyto účely navyšován. 

Sportovní příprava je realizována na ZŠ Skálova – nejedná se o samostatné třídy, vybraní žáci ze všech 

tříd na II. stupni mají povinné 2 hodiny TV v rámci vyučování + povinně volitelné dopolední/odpolední 

2 hodiny TV nad rámec výuky + škola spolupracuje s jednotlivými sportovními oddíly, další 2 hodiny 

nepovinné TV odpoledne, celkem tedy o 6 hodin tělesné výchovy týdně. 

 

2.5.3 Spolupráce se sportovními subjekty 
  
Tato oblast je podporována dotacemi z rozpočtu města na využívání bazénu a kluziště na zimním 

stadionu MST. 

Jednotlivé mateřské a základní školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Turnov, dostávají 

mimo příspěvku na běžný provoz i specifické položky s určeným použitím na sport, především na využití 

sportovních zařízení. 

 

Bylo by vhodné zintenzivnění činnosti škol v rámci AŠSK, která v Turnově úzce spolupracuje se Žlutou 

ponorkou Turnov, konkrétně jeho sportovní a tělovýchovnou sekcí. Cílem AŠSK je pěstovat zájmovou 

tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských 

zařízeních. Dále je důležité zachování tříd se sportovní přípravou na druhém stupni základních škol) a 

navázání spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a sportovními kluby přes kroužky a sportovní 

zájmové útvary, volitelné předměty a individuální studijně-tréninkové plány (částečně v rámci školní 

tělesné výchovy a sportovních tříd na základních školách, následně ale i na středních školách). 

Kulaté stoly mají za cíl mj. řešit i provázanost sportovních oddílů s volnočasovými a školními subjekty, 

do programu lze přenést např. koordinaci sportovních aktivit na určité období a zamezit tak překrývání 

jednotlivých sportovních akcí, nabízet možnosti vzdělání trenérů jednotlivých oddílů apod. – viz výše. 

 
Mezi hlavní cíle v této oblasti patří: 
 

1) Působení metodika školního sportu i nadále a další rozvoj této pozice 
2) Pokračování činnosti škol v rámci AŠSK 
3) Zachování tříd se sportovní přípravou na II. stupni ZŠ 
4) Navázání spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a sportovními kluby přes kroužky a 

sportovní zájmové útvary, volitelné předměty a individuální studijně-tréninkové plány 
(částečně v rámci školní tělesné výchovy a sportovních tříd na základních školách, následně ale 
i na středních školách). 
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2.6  Rekreační sport na území města, nabídka občanům i turistům 
 

Turnovem prochází celostátní cyklotrasa č. 14 Hrádek nad Nisou – Liberec – Český Dub – Turnov – Jičín, 
která je součástí evropské cyklotrasy Zittau – Praha. Kromě ní je v území řada dalších cyklotras. 
Převážná část cyklotras je však vedena po místních komunikacích společně s automobilovou dopravou. 
V současné době se dokončuje projekt „Greenway Jizera“ - multifunkční koridor podél řeky Jizery který 
propojuje atraktivní turistické oblasti Turnovska a Maloskalska s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných 
stezek pro bezmotorovou dopravu. V roce 2012 byla dokončena komunikace mezi Dolánkami od 
Dlaskova statku po Loužek. Turnov je východiskem značených turistických cest do oblasti Českého ráje, 
nejvýznamnější je „Zlatá stezka Českého Ráje“, spojující turisticky nejzajímavější lokality. 

 

Město Turnov podporuje vytváření podmínek pro rekreační sport v přírodním i umělém prostředí. 
Cílem je podporovat podmínky pro sport široké veřejnosti, pro sport seniorů a handicapovaných osob.  
Dále propaguje zdravý životní styl, podporuje preventivní programy na eliminaci úrazů při sportu, 
organizuje sportovní soutěže nejen dětí a mládeže, příp. jejich realizaci finančně podporuje.  

Jsou rozšiřovány přírodní areály: v Dolánkách, u Stebénky, venkovní posilovny na území města, dětská 
hřiště apod. V zimním období při dobrých sněhových podmínkách jsou upravovány běžecké stopy pro 
podporu volnočasového sportování ve městě.  

Podporováno je rozšiřování cyklostezek v okolí Turnova a podporu mají i aktivity zajišťující propojení 
nabídky sportu a cestovního ruchu. 

 

V letních měsících je možné bezplatně využívat vybraná sportoviště v Turnově. Nabídka je pro rodiče 
s dětmi a širokou veřejnost, navštěvovat několik hřišť, sportovišť a otevřených dětských a školních 
hřišť. Některá jsou volně přístupná, jiná mají vymezeny určené dny a hodiny. Přesná provozní doba je 
napsána na provozním řádu každého hřiště a úplný seznam včetně dalších informací je uveden na 
webových stránkách města – www.turnov.cz. 

  

Město Turnov se zavazuje vytvářet prostředí pro shromažďování informací z oblasti sportu, a to přes 
webové stránky města, kde jsou pravidelně aktualizovány v sekci Sport. 

V roce 2016 byl zpracován Plán rozvoje cestovního ruchu Turnova na období 2016–2020+, který řeší 
v samostatné kapitole i nabídku volnočasového sportu pro širokou veřejnost, ve městě a blízkém okolí. 
Další nabídku volnočasového sportu i ve vztahu k cestovnímu ruchu lze využívat od sportovních spolků, 
které ve městě působí – viz příloha č. 1 a 2. Díky atraktivní poloze Turnova je další samostatnou 
kapitolou turismus, kterému se věnuje také Plán rozvoje cestovního ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/
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3.  SWOT ANALÝZA  
 

 
 
Následující analýza byla vytvořena v září – listopadu 2020 ve spolupráci se sportovními spolky 

působícími v Turnově, se zástupci a trenéry sportovních oddílů, se Sportovní komisí Rady města 

Turnova a se zástupci Městské sportovní Turnov s.r.o.  

 

Na společných setkáních byla definována témata, která se stala základem pro další zpracování pro 

SWOT analýzu (silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Všechna témata byla následně 

hodnocena – k hodnocení byli osloveni všichni zástupci sportovního prostředí, kteří byli na společných 

setkáních a zástupci Sportovní komise. Následně proběhlo dle navrženého systému hodnocení - každý 

účastník bodoval 1 až 5 bodů v každé kategorií SWOT u pěti témat, kterým přidělil největší důležitost 

(5 = nejvyšší priorita, 1 = nejnižší priorita, bez bodu nejméně důležitá témata). Po sečtení všech 

hodnocení byla témata s nejvyšším počtem bodů stanovena jako nejvýznamnější a jako vhodná 

k zahrnutí do SWOT analýzy, a především na ně by měla reagovat a s nimi počítat navržená strategie 

rozvoje sportu.  

Do SWOT analýzy bylo zařazeno vždy prvních pět témat dle konečného pořadí, pokud však bodový 

rozdíl mezi pátým a šestým místem byl marginální, pak bylo zařazeno šest témat-faktorů. 

 

Kompletní přehled, který vzešel ze společných setkání, je i s následným bodovým hodnocením uveden 

v příloze č. 3 této koncepce.  

 

 

Do SWOT analýzy byla zahrnuty tyto nejvýznamnější faktory: 

 
SILNÉ STRÁNKY  (S) 

 
SLABÉ STRÁNKY   (W) 

vysoká úroveň dobrovolnictví v oddílech 
(trenéři mládeže, směrem k veřejnosti) 

nedostatek a malá kapacita sportovišť - chybí 
zejména zastřešená sportoviště 

podpora spolků z městského rozpočtu 
stav sportovišť (zejména hala TSC, zázemí 
zimního stadionu a fotbalového klubu), 
minimální obnova sportovní infrastruktury 

široká nabídka sportů v Turnově a nabídka pro 
veřejnost 

nefunkční sportovní komise a sportovní výbor a 
nedostatečné prosazování výsledků jednání 
těchto orgánů 

sportovní programy ve školách, zapojení všech 
dětí ve školách bez ohledu na výkonnost, zřízení 
metodika sportu pro oblast školní výuky a 
účelová podpora z městského rozpočtu  

politizace sportu v Turnově (řízení shora), 
orgány města a spolky nespolupracují 

podpora dětí a nekomerčního sportu v Turnově absence koncepce rozvoje sportovišť 

 
malá dotační podpora obnovy majetku spolků 
(a sportovišť mimo město) včetně spoluúčasti 
města na projektech spolků 
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PŘÍLEŽITOSTI   (O) 

 
HROZBY   (T) 

působení metodika či oddílů na školách (rozvoj 
uceleného program pro všechny žáky škol a 
zapojení učitelů TV do sportovního dění 
v Turnově) 

ztráta sportovišť při nedostatečné obnově 
majetku 

dotační podpora z jiných než městských zdrojů - 
dotace kraje, NSA, svazy (+ spoluúčast či 
podpora města při vypsání dotačních titulů) 

nedostatečná všeobecná sportovní příprava 
dětí, příliš brzká specializace na jeden sport 

fungování sportovní komise a podpora 
spolupráce mezi sportovními spolky   

nedostatek finančních prostředků ve spolcích či 
oddílech 

vyšší podpora trenérů z městského rozpočtu 
závislost spolků na dotacích a projekční 
nepřipravenost spolků při vypsání dotací na 
obnovu sportovišť 

navýšení sportovního fondu o podporu místních 
firem 

nezdravý životní styl a malá motivace rodin pro 
sport 

budování nových volnočasových sportovišť absence jistoty financování sportu 
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

Tato část koncepce navazuje na předchozí analýzu sportovního prostředí ve městě a má za cíl reagovat 
na absenci vize a dlouhodobější strategie rozvoje sportu. Na základě výsledků jednání se sportovními 
spolky a oddíly a na základě stanovených priorit je navrhována struktura strategie rozvoje sportovní 
oblasti.  

 

4.1 Vize a dlouhodobé cíle 

Vize: 

Podpora a zajištění podmínek pro všechny druhy sportovních aktivit (organizovaný sport i sport 
široké veřejnosti včetně seniorů a handicapovaných a sport ve školách) a dále vytvoření dobrých 
podmínek pro výstavbu potřebné sportovní infrastruktury s důrazem na finanční podporu těchto 
aktivit ze strany města. 

 

Město Turnov: 

- vytváří podmínky pro sport, zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, pro sportování nejširších 
vrstev obyvatelstva, podporuje dětský a mládežnický sport, ale i rekreačního sportu svých 
obyvatel v přírodním i umělém prostředí bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice, 
handicap či ekonomické zázemí. 

- zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.  
- zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytuje je pro sportovní činnost občanů, kontroluje účelné využívání svých sportovních 
zařízení. 

- zabezpečuje morální podporu sportu a finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 
především podporuje dětský a mládežnický sport 

 

4.2 Strategický plán rozvoje sportu 

Struktura strategie rozvoje sportu je navržena ve třech hierarchiích a pěti oblastech sportovní činnosti. 

Nejvyšší hierarchii tvoří obecná dlouhodobá vize rozvoje, která vystihuje a zahrnuje celou oblast 

sportu. Dále je pak definováno pět oblastí – 1. Volnočasový sport; 2. Organizovaný sport; 3. Sportovní 

infrastruktura; 4. Školní sport; 5. Financování sportu. Poslední oblast se dotýká všech předchozích, ale 

při jednáních byla obzvláště akcentována, a tak byla vytvořena jako samostatná oblast. 

Pro každou oblast pak byly stanoveny jeden až tři dlouhodobé strategické cíle, které budou naplňovány 

realizací akčních plánů, které již mají stanoveny konkrétní termíny, odpovědnosti a určeny potřebné 

zdroje. 

Správnost navržené strategie rozvoje sportu je potvrzena tím, že těží ze silných stránek, využívá 

maximálně identifikované příležitosti, potlačuje slabé stránky a eliminuje riziko hrozeb.  

Strategie rozvoje sportu je v přehledné tabulce v příloze č. 4 této koncepce, kde je i ověřena její reakce 

na identifikované faktory SWOT. 
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DLOUHODOBÉ STRATEGICKÉ CÍLE 
Dlouhodobé cíle a jejich naplňování podporují naplňování vize v definovaných oblastech sportu. 
 

1. OBLAST VOLNOČASOVÉHO SPORTU 
 

1.1. Zajistit dostatečný přístup na sportoviště k volnočasovým sportovním aktivitám široké 
veřejnosti 

Veřejnost musí mít přístup ke sportovištím. Je třeba zachovávat a finančně podporovat otevřená 
sportoviště (např. školní hřiště), je třeba využívat volného prostoru pro budování dalších volnočasových 
areálů, přičemž tyto mají být koncepčně rozvíjeny (jedním z areálů, kde mají být sportoviště 
vybudována, je prostranství v Dolánkách). Sportovnímu vyžití veřejnosti mohou napomoci i cyklostezky 
v okolí Turnova, které si získávají stále větší oblibu u veřejnosti.  

 
1.2. Podpora akcí a příležitostí pro sport široké veřejnosti 

Sportovní akce pro veřejnost mohou získat podporu finanční z městských dotačních programů a dále 
lze u takových akcí získat záštitu vedení města pro jejich pořádání. Tyto možnosti mají být nadále 
zachovány. Je třeba napomáhat i s propagací akcí, což lze zajistit ve spolupráci s dalšími subjekty města.  
 

1.3. Zajištění sportovní příležitosti pro seniory a TP 
Ve veřejném prostoru mají vznikat i hřiště pro rekreační či rekonvalescentní pohyb, zároveň je třeba 
zajišťovat možnost podpory i pro sportovní akce určené seniorům či hendikepovaným osobám.  
 

2. OBLAST ORGANIZOVANÉHO SPORTU 
 

2.1. Podpora sportovních organizací 
Sportovní organizace působící na katastrálním území města, které zabezpečují organizovaný sport, jsou 
finančně podporovány v rámci dotačního programu města a to jak v jejich pravidelné činnosti, tak při 
pořádání sportovních akcí. Podpora je pravidelná, trvalá a řídí se schválenými pravidly fondu.  

 
2.2. Zlepšení komunikace a spolupráce všech zainteresovaných subjektů na všech úrovních 

Město vytvoří systém pravidelných společných jednání mezi sportovními organizacemi, vedením města 
a kompetentními poradními orgány. Komunikace bude probíhat pravidelně jak na úrovni vedení spolků, 
tak na úrovni trenérů mládeže. 
 

2.3. Podpora talentované mládeže 
Ocenění ze strany města má probíhat a lze jej spojit i s případnou finanční podporou. Veřejné vyhlášení 
největších sportovních úspěchů, talentů je třeba zachovat, akce probíhá každoročně ve spolupráci 
s organizací Středisko volného času Žlutá ponorka. Úspěchy v oblasti sportu jsou ve spolupráci 
s tiskovou mluvčí města zveřejňovány. 
 

 
3. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

 
3.1. Koncepční výstavba, modernizace a obnova všech druhů sportovišť 

Při rozvoji městské sportovní infrastruktury je třeba postupovat koncepčně, postupně budovat i 
potřebné zázemí stávajících sportovišť a zajišťovat pravidelnou údržbu sportovišť. Zároveň se snažit o 
další modernizaci sportovních hal či areálů, která by pomohla vytvoření sportovišť s potřebnou 
kapacitou a komfortem pro sportující. V případě majetku jiných subjektů je třeba postupně zpracovat 
investiční plány a řešit následně propojení s vizí rozvoje městských sportovišť. 
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3.2. Systematická péče a maximální efektivní využití sportovišť 
Všechna sportoviště ve městě by měla být využívána, aby nedocházelo k jednostrannému přeplňování 
některých sportovišť. Je třeba pokusit se o vytvoření systému pro řízení efektivního využití sportovišť.  

 
4. ŠKOLNÍ SPORT 

 
4.1. Zlepšení a rozvoj sportu a sportování na školách 

Je třeba rozvíjet všestrannost u všech dětí a žáků turnovských škol, pro tuto činnost byla zřízena pozice 
metodika sportu (působí pod Střediskem volného času Žlutá ponorka). Činnost metodika musí být 
spojená i se sportovními programy, které zajišťuje AŠSK. Činnost rozvoje všestrannosti ve školách a 
rozvoje školního sportu je jednou z priorit v oblasti školního sportu.  

 
5. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

 
5.1. Funkční dotační fond města na podporu sportu 

Je třeba zachovávat funkční a cílený dotační fond města, který zajistí podporu sportu v Turnově. Na 
jedné straně musí být podporovány sportovní akce a zároveň je třeba poskytnou podporu sportovním 
spolkům pro jejich činnost a zároveň částečně i na jejich provoz. Je třeba však podporu pravidelně 
vyhodnocovat a případně měnit její podmínky, aby byla co nejvíce efektivní. Zároveň je třeba nadále 
podporovat MST, která následně nabízí sportovní vyžití široké veřejnosti.   

 
5.2. Maximální využití externích dotačních programů 

Pro využití dotačních programů je třeba nabídnout pomoc i spolkům působícím na území města, aby 
mohly využívat případně dotační zdroje. Zároveň možnost využití dotačních programů má být nedílnou 
součástí i městských sportovních organizací. 
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5. AKČNÍ PLÁNY NA OBDOBÍ PLATNOSTI KONCEPCE 
 

 

Akční plány jsou konkrétními cíli, prostřednictvím nichž jsou realizovány dlouhodobé priority. Mají 
charakter strategických cílů (SMART). 
 
 

1. OBLAST VOLNOČASOVÉHO SPORTU 
 

1.1.1. Podpora a budování volnočasových sportovišť (SRA Maškova zahrada, workout, cyklotrasy)  
 

             Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

dokončení cyklostezek 
v blízkém okolí Turnova a 
jejich další rozvoj – část 
páteřní trasy Greenway 
Jizera, Stebenka 

2024+ člen vedení města 
s garancí pro sport 

dotační zdroje 
městský rozpočet 

Prověření řešení 
volnočasového areálu 
v Dolánkách – koupací 
biotop v prostoru bývalého 
koupaliště (studie) 

2024 OSM, člen vedení 
města s garancí pro 
sport 

dotační zdroje, participativní 
rozpočet, městský rozpočet 

provoz hřišť u základních 
škol pro veřejnost 

průběžně OŠKS městský rozpočet 
(cca 100 tis. Kč ročně) 

 
 
1.2.1. Podpora (finanční) pro pořádání sportovních akcí pro širokou veřejnost  
 

             Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

sportovní fond města 
 

průběžně člen vedení města 
s garancí pro sport, 
Správní rada 
sportovního fondu 

městský rozpočet, sponzorské 
dary 
(předpoklad 150 tis. Kč ročně) 

společná propagace spolků 
či akcí 

průběžně OŠKS, SVČ,  
Výbor pro sport ZM 

městský rozpočet, sponzorské 
dary 

 
 

1.3.1. Podpora (finanční) pro pořádání sportovních akcí pro seniory a handicapované (Dotační 
fond) 
             Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

sportovní fond města průběžně člen vedení města 
s garancí pro sport, 
Správní rada 
sportovního fondu 

městský rozpočet, sponzorské 
dary 

dotační program Obecně 
prospěšná činnost 

průběžně vedení města městský rozpočet 
(předpoklad 120 tis. Kč ročně) 
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2. OBLAST ORGANIZOVANÉHO SPORTU 
 
 
2.1.1. Finanční podpora činnosti sportovních organizací (dotační fond) 

 

  Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

sportovní fond města průběžně člen vedení města 
s garancí pro sport,  
Správní rada 
sportovního fondu 

městský rozpočet, sponzorské 
dary 

program podpory činnosti 
sportovních spolků 

průběžně vedení města, 
Výbor pro sport ZM 

městský rozpočet 
(předpoklad 7,750 tis. Kč ročně) 

 
 
2.1.2. Podpora pořádaných sportovních akcí (dotační fond) 
 

 Termín:        Odpovědnost:       Zdroje: 

sportovní fond města průběžně člen vedení města 
s garancí pro sport, 
Správní rada 
sportovního fondu 

městský rozpočet, sponzorské 
dary 

program podpory 
sportovních spolků, 
organizace sportovních akcí 

průběžně vedení města, 
Výbor pro sport ZM 

městský rozpočet 

 
 
2.2.1. Vytvořit funkční systém komunikace mezi orgány města a sportovními organizacemi  
 

       Termín:  Odpovědnost:   Zdroje: 

pravidelná setkávání vedení 
města, pověřených referentů 
města, zástupců vytvořených 
poradních orgánů (výbor) a 
MST se zástupci sportovních 
organizací, a to jak s vedením 
spolků, tak i s trenéry mládeže 
(s připraveným programem) 
 

pravidelně 
každý rok, 
nejméně 1x 
/rok 
s každou 
skupinou 

člen vedení s garancí pro 
sport  
 

bez nároku na zdroje 
(prostory a 
občerstvení v rámci 
provozu úřadu) 

 
 

2.2.2. Propagace města sportovními organizacemi a na sportovních akcích 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

zveřejňování informací o 
pořádaných sportovních 
akcích na území města, 
v rámci možností poskytnutí 
propagačních předmětů 
města, na akcích prezentování 
podpory města Turnov 
odpovídající formou, účast 
zástupců vedení města na 
akcích v rámci programu 
(zahájení, vyhlašování vítězů) 

průběžně, 
trvale 

vedení města, tisková 
mluvčí 

v rámci provozních 
nákladů města 
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2.2.3. Systém formálního a neformálního oceňování sportovních úspěchů (anketa Nejlepší 
sportovec, komunikační kanály města, aj.) 

 
              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

pořádání každoroční ankety a 
slavnostní vyhlášení nejlepších 
sportovců města v různých 
kategoriích, případné 
samostatné ocenění vedením 
města při mimořádném 
úspěchu sportovců 
 

průběžně, 
trvale 
 

tisková mluvčí města, 
člen vedení s garancí 
pro sport, SVČ 
 

v rámci provozních 
nákladů města, 
účelový příspěvek od 
zřizovatele pro SVČ 
 
celkem cca 100 tis. Kč 

pravidelné informování na 
www města a dalších 
komunikačních nástrojích o 
úspěších sportovců z Turnova, 
zejména v mládežnických 
kategoriích 
 

průběžně, 
trvale 
 

tisková mluvčí města, 
člen vedení s garancí 
pro sport, SVČ 
 

v rámci provozních 
nákladů města 

 
 
 

3. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 
 

3.1.1. Dostavba šaten ZS 
         Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

dostavba šaten zimního 
stadionu – etapa 1. – vestavba 

2021 - 2022 MST městský rozpočet, 
krajské dotační zdroje  
 

dostavba šaten zimního 
stadionu – etapa 2. – 
přístavba 

2023+ vedení města, MST městský rozpočet, 
dotace NSA 

 
 
 

3.1.2. Modernizace haly TSC (v období 2021 – 2024 se předpokládá pouze projektová příprava) 
 
     Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

projektová příprava – 
architektonická studie, 
projektová dokumentace 

2021 - 2022 MST městský rozpočet 
2 mil. Kč 

příprava projektu pro dotaci 
NSA, realizace  

2023, 2024+ vedení města, MST městský rozpočet, 
krajské dotační zdroje, 
dotace NSA, OPŽP 

 
 

3.1.3. Zpracování koncepčních studii rozvoje městských sportovišť 
     

Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

zpracování koncepční studie 
rozvoje městských sportovišť 

2021 MST rozpočet organizace 
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3.1.4. Zpracování investičních plánů sportovních spolků 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

zpracování investičních plánů 
sportovních spolků  

2021  sportovní spolky,  
Výbor pro sport ZM 
 

rozpočet spolků 
dotační zdroje 

 
 
3.2.1. Systematický rozvoj činnosti MST ve vztahu ke správě sportovišť 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

systematický rozvoj činnosti 
MST ve vztahu ke správě 
sportovišť  

2021 – 2024 
průběžně 
 

MST rozpočet organizace 

 
 
3.2.2. Vytvořit systém sledování a řízení efektivního využití sportovišť 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

systém sledování a řízení 
efektivního využití sportovišť 
městských a v majetku MST 

2023 člen vedení s garancí 
pro sport, MST 

městský rozpočet 

 
 
 
4. ŠKOLNÍ SPORT 
 
4.1.1. Funkce a činnost metodika sportu 

 

              Termín:        Odpovědnost:       Zdroje: 

stanovení priorit programu pro 
rozvoj všestrannosti dětí a žáků 
pro mateřské a základní školy a 
ucelení programu metodika 
sportu na školách, ustanovení 
dalšího rozvoje jeho činnosti a 
pevné zakotvení jeho činnosti do 
organizace SVČ, vytvoření 
metodického plánu rozvoje dětí 
na všech stupních ZŠ 

2021 OŠKS, SVČ městský rozpočet 

 
 
4.1.2. Spolupráce se sportovními organizacemi  

 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

v rámci rozvoje programu pro 
turnovské školy navázání 
spolupráce se sportovními 
organizacemi, zapojení trenérů 
oddílů do programu rozvoje 
všestrannosti na školách 

2021-2022 
 

metodik sportu, SVČ, 
kulaté stoly 

městský rozpočet 
sportovní svazy 
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4.1.3. Dostupnost mimoškolních sportovišť pro výuku (systematická spolupráce metodik-MST-
sportovní organizace, podpora města) 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

získávání dalších sportovišť 
pro výuku tělesné výchovy a 
pro podporu programu rozvoje 
všestrannosti dětí a žáků, 
koordinace využití sportovišť 
ve spolupráci se zapojenými 
subjekty  

průběžně člen vedení s garancí 
pro sport, MST, 
metodik sportu, 
sportovní spolky, 
ředitelé škol 

rozpočet škol, městský 
rozpočet 
 

 
 

4.1.4 Podpora vzniku sportovních tříd, sportovních programů pro ZŠ a SŠ 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

podpora sportovních tříd, 
umožňujících žákům 
rozšířenou sportovní přípravu, 
zajišťování sportovních 
programů ve školách pro 
nadané, ve spolupráci se 
sportovními spolky, podpora 
případné možnosti vzniku 
sportovního gymnázia nebo SŠ 

průběžně sportovní spolky, 
OŠKS, vedení města 

sportovní svazy, příp. 
spoluúčast městského 
rozpočtu 

 
 

4.1.5 Podpora školních soutěží a zajištění dostatečné kapacity sportovišť 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

umožnění školních soutěží, 
zajištění dostatečně kapacity 
sportovišť a podpora žáků 
v těchto aktivitách ze strany 
škol jako nedílná součást 
podpory sportu v oblasti školní 
výchovy a vzdělávání  

průběžně AŠSK, SVČ, metodik dotační zdroje, 
městský rozpočet 
 
 

 
 
 

5. FINANCOVÁNÍ SPORTU 
 

5.1.1. Analýza a úprava nastavení současných pravidel pro dotace (včetně systému pravidelné 
aktualizace) 
        
       Termín:              Odpovědnost:       Zdroje: 

každoroční revize Pravidel pro 
přidělování dotace na 
sportovní činnost pro 
sportovní spolky s cílem, aby 
dotace jednotlivých oblasti 

Průběžně, vždy 
v termínu září-
říjen 
s  návrhem 
úprav Výboru 

Výbor pro sport ZM, 
člen vedení města 
s garancí pro sport 
 

bez nároku na zdroje 
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odpovídala potřebám spolků a 
umožňovala tak jejich další 
smysluplný rozvoj, aby 
pravidla reagovala i na další 
dotační programy zejména 
NSA, LK 

pro sport ZM 
na listopadové
m jednání 
Zastupitelstva 
města 

 
 

5.1.2. Projektová příprava pro žádost o dotaci akčních plánů 3.1.1. a 3.1.2. (dostavba šaten ZS a 
hala TSC) 

 
              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

sledování dotačních možností 
NSA, LK, OPŽP 

2021-2023 OSM, MST, člen vedení 
s garancí pro sport 
 

městský rozpočet 

 
 

5.1.3. Vytvořit v rámci činnosti MST systém podporující čerpání dotací 
 

              Termín:      Odpovědnost:       Zdroje: 

zajištění případné pomoci 
sportovním spolkům při 
orientaci v možnostech dotací 
na sportovní činnost či pro 
sportovní spolky a organizace, 
nabídnutí metodické pomoci 
při zpracování dotací spolkům 
v rámci hospodářské činnosti 
MST 

2021-2024, 
průběžně 

MST rozpočet MST, 
rozpočet spolků 

 
 
 
 
 
 
Seznam použitých zkratek pro výše uvedené akční plány: 
AŠSK – Asociace školní sportovních klubů 
LK – Liberecký kraj 
MST – Městská sportovní Turnov, s.r.o. 
NSA – Národní sportovní agentura 
OPŽP – Operační program životního prostředí 
OSM – odbor správy majetku Městského úřadu v Turnově 
OŠKS – odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově 
SVČ – Středisko volného času Žlutá ponorka, p. o. 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
6. ZÁVĚR 
 

  

V koncepci pro období 2021—2024 jsou uvedena opatření představující ucelený řetězec kroků v oblasti 

sportovní politiky, akceptující priority stanovené odbornou veřejností zapojenou do tvorby koncepce, 

v návaznosti na priority vedení města Turnov. Vše v souladu se stanovenými vizemi a s cílem podpořit 

všestranné možnosti zejména pro sportování dětí a mládeže, zvyšování úrovně pohybové gramotnosti 

a zajištění rovných příležitostí. Zajištění ekonomického rámce akčního plánu vychází zejména 

z možností městského rozpočtu a možností rozpočtu jednotlivých sportovních organizací, které se na 

naplňování vizí v oblasti turnovského sportu podílejí. Úkoly vyplývající z realizace akčního plánu ke 

koncepci budou průběžně kontrolovány a vyhodnocení plnění opatření akčního plánu bude 

projednáváno v orgánech města pro oblast sportu zejména v souvislosti se zpracováním akčního plánu 

pro další období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Přehled sportovišť a jejich stav (kapitola 2.2) 

Příloha č. 2 – Přehled sportovních subjektů (kapitola 2.3) 
 
Příloha č. 3 – Vstupní data ze společných setkání, z nichž byly následně definovány faktory do SWOT 

            analýzy (kapitola 3) 

Příloha č. 4 – Strategie rozvoje sportu (kapitola 4.2) 
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Příloha č. 1 – Přehled sportovišť a jejich stav (viz kapitola 2.2) 

 
Sportoviště v majetku města Turnov: 
 

sportoviště provozovatel 
stručný popis/technický 

stav 
dostupnost pro 

veřejnost 
webové 

stránky/kontakt 
Venkovní hřiště 
Gymnázia Turnov 
s umělým povrchem  
Jana Palacha 

Gymnázium, Turnov, 
Jana Palacha 804, p.o. 

dobrý, v roce 2015 byl 
vyměněn umělý trávník 

volně 
nepřístupné/možný 
pronájem 

www.gytu.cz 

Venkovní hřiště OHS 
Turnov 
Žižkova 519 

Obchodní akademie, 
Hotelová škola a 
Střední odborná škola, 
Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace 

venkovní hřiště s umělým 
povrchem /rekonstruováno 
hřiště v letech 2019-2020 

volně 
nepřístupné/možný 
pronájem 

www.ohsturnov.cz 

Venkovní posilovna 
v Rývových sadech 
Žižkova 

Město Turnov 
3 fitness prvky/ dobrý, 
umístěny v roce 2017  

volně přístupné www.turnov.cz 

Hřiště na beach 
volejbal Daliměřice 
p.č. 764/22 (u Jizery) 

Město Turnov 1 hřiště na beach volejbal volně přístupné www.turnov.cz 

Šachová klubovna 
Skálova 84 

ŠK Zikuda 
Klubovny od 2020 čp. 84 
Skálova ul. 

pro členy klubu www.sachyturnov.cz 

 
 
 
Sportoviště v majetku příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov: 
 

Sportoviště provozovatel stručný popis/technický stav 
dostupnost pro 

veřejnost 
webové 

stránky/kontakt 

Tělocvična I. ZŠ  
Skálova 600 

Základní škola Turnov, 
Skálova 600, příspěvková 
organizace 

v roce 2020 proběhla úprava parket, 
2021 plánována rekonstrukce šaten 
a toalet  

volně 
nepřístupné, pro 
organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.zsskalova.cz 

Tělocvična a 
venkovní hřiště 
s umělým 
povrchem II. ZŠ 
28. října 18 

Základní škola Turnov, 
28. října 18, příspěvková 
organizace 

v roce 2020 proběhla rekonstrukce 
hřiště související s výstavbou výtahu 
v budově základní školy – hřiště 
vhodné i na inline bruslení 

volně 
nepřístupné, pro 
organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.2zs-turnov.cz 

Tělocvičny a 
venkovní hřiště 
s umělým 
povrchem III. ZŠ 
Žižkova 518 

Základní škola Turnov, 
Žižkova 518, příspěvková 
organizace 

v roce 2017 v tělocvičně školy 
vyměněny povrchy, v roce 2014 na 
venkovním hřišti vyměněny 
povrchy, plánovaná je oprava 
okolních zídek 

volně 
nepřístupné, pro 
organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.zsturnov.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sachyturnov.cz/
http://www.zsskalova.cz/
http://www.2zs-turnov.cz/
http://www.zsturnov.cz/
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Sportoviště v majetku společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. (dále jen MST) 
 

 
sportoviště 

 
stručný popis/technický stav 

dostupnost pro 
veřejnost 

webové stránky 
(kontakt) 

- Zimní stadion 
Ludvíka Koška 

rozměr ledové plochy 59 x 26 m, počet šaten 7, zázemí pro 
trenéry, rozhodčí atd., sportbar/dobrý bez plánovaných 
větších oprav (v roce 2021 je plánována dostavba dalších 2 
šaten) 

veřejné bruslení ve 
vymezených časech 
– vstup zpoplatněn, 
možný individuální 
pronájem ledové 
plochy 

www.maskova-
zahrada.cz 

- venkovní 
koupaliště 

plocha víceúčelového bazénu 795 m2 – maximální hloubka 
1,6 m, plocha dětského bazénu 65 m2 – maximální hloubka 
0,30 m, tobogány a skluzavky, kiosek/dobrý bez 
plánovaných větších oprav 

volně přístupné ve 
vymezeném čase, 
vstup zpoplatněn 

www.maskova-
zahrada.cz 

- skatepark 
navržen do tvaru trojúhelníku o rozměrech 36 x 30 metrů se 
středovým ostrůvkem zeleně/dobrý bez plánovaných větších 
oprav 

volně přístupné 
www.maskova-
zahrada.cz 
 

- In-line okruh 
okruh měří 560 metrů, převýšení cca 2 výškové metry, 
kopíruje areál koupaliště/dobrý bez plánovaných větších 
oprav 

volně přístupné 
www.maskova-
zahrada.cz 

- hřiště s umělou 
trávou a hřiště na 
beach volejbal 

rozměr hřiště s UMT 18 x 36 m – určeno pro malou 
kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, streetball/dobrý bez 
plánovaných větších oprav 

volně přístupné pro 
návštěvníky 
koupaliště, pro 
skupiny možný 
pronájem 

www.maskova-
zahrada.cz 

- pumptrack 
velký a malý okruh, asfaltový povrch/nový areál – výstavba 
v roce 2020 

volně přístupné 
www.maskova-
zahrada.cz 

Městský stadion 
Ludvíka Daňka  
Skálova 2295 

ovál 400 m, 6 drah, rovinka 8 drah, dvouvrstvý umělý 
Conipur 72, tribuna 297 míst pro sedící diváky, certifikát o 
způsobilosti k národním a mezinárodním atletickým 
závodům pořádaným podle pravidel IAAF 12.1., (v plánu 
retopping atletické dráhy a sektorů s ohledem na jeho 
opotřebení),  workoutové hřiště – v dobrém stavu 

volně přístupné, 
pro organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.maskova-
zahrada.cz 
 
www.acturnov.com 

Fotbalový areál  
Koškova 2277 

- hlavní travnaté hřiště, vedlejší tréninkové travnaté hřiště, 
/vyhovující, je třeba zaměřit se na rekonstrukci tribun pro 
diváky a budovu se zázemím šaten 

volně přístupné po 
předchozí dohodě 

www.maskova-
zahrada.cz 
 
www.fkturnov.cz 

Plavecký bazén 
Výšinka 
Jana Palacha 804 

Rozměr bazénu 16,5 x 8 m, hloubka 1,3 – 1,6 m/ dobrý, 
v roce 2018 rekonstrukce střešní krytiny 

volně přístupné ve 
vymezeném čase - 
vstup zpoplatněn, 
možný individuální 
pronájem 

www.maskova-
zahrada.cz 

Venkovní hřiště z 
části s asfaltovým 
a z části s umělým 
povrchem 
Alešova 

Rozměr asfaltového hřiště 38.5 x 19.3 m - koše na 
basketball, rozměr hřiště s umělým povrchem 38.5 x 19.3 m 
– 2 fotbalové brány/v roce 2018 opraveno oplocení, 
dožívající umělý povrch – je plánovaná rekonstrukce, 
asfaltová plocha má mírně zvlněný povrch, nevyhovuje plně 

volně přístupné 
www.maskova-
zahrada.cz 

Sokolovna Mašov a 
venkovní hřiště za 
sokolovnou 
Mašov 22 

sokolovna je multifunkční zařízení pro sport, plesy, oslavy a 
společenské akce rekonstruovaná v roce 2009, hřiště 
s umělým povrchem nově postaveno v roce 2015, postupně 
bude třeba řešit vlhkost, výměnu oken, osvětlení a střechy  

sokolovna možný 
individuální 
pronájem, hřiště 
volně 
přístupné/pro 
organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.maskova-
zahrada.cz 

http://www.maskova-zahrada.cz/
http://www.maskova-zahrada.cz/
http://www.maskova-zahrada.cz/
http://www.maskova-zahrada.cz/
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Tenisový kurt 
Skálova 2295 

venkovní antukový kurt/dobrý bez plánovaných větších 
oprav 

volně nepřístupné, 
možný individuální 
pronájem 

www.maskova-
zahrada.cz 

Hřiště u nádraží 
Prouskova 

ohraničený škvárový ovál, travnatý střed/roce 2019 
proběhla rekultivace travnaté plochy a oprava zábradlí 

volně přístupné 
www.maskova-
zahrada.cz 

 
 

Sportoviště v majetku subjektů působících na území města:  

Sportoviště Provozovatel stručný popis/technický stav 
dostupnost pro 

veřejnost 
webové 

stránky/kontakt 
 

Sportovní centrum TJ 
Turnov 
Skálova 207 
 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

sportovní hala 40 x 21 m, squash a 
badminton, spinning, solárium, sauna, 
vířivka, masáže, plošina, 4 šatny/stav 
dobrý, probíhá postupná obnova ploché 
střechy, v roce 2020 rekonstruována 
palubovka (poslední rekonstrukce haly 
2004-2005).  Plánované investice: studie 
rozšíření zázemí haly a sportovního centra 
(posilovna, cvičební sálky) upravována v 
konzultacích se starostou města v letech 
2015-2018). 

možný pronájem, 
využití pro oddíly, 
školy i veřejnost 

www.tjturnov.cz 

Sokolovna TJ Sokol 
Skálova 540 
 

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Turnov 

hlavní sál (tělocvična), malý sál (bývalá 
restaurace Sokolovna), zasedací místnost, 
šatny, turistická ubytovna/dobrý, 
uskutečněné rekonstrukce malého sálu a 
šaten v přízemí 2018-2019, rekonstrukce 
historického stropu hlavního sálu v roce 
2020, plán na úpravu veřejného prostoru 

možný pronájem, 
využití pro oddíly, 
školy i veřejnost 

www.sokolturnov.
cz 

Sportovní hala TSC Turnov 
Alešova 1865 
 

Tělovýchovně 
sportovní club 
Turnov, z. s. 

velký sál 36 x 18 m, zrcadlový sál 18 x 8 m, 
dožo 18 x 8 m, fit club, solárium ricochet, 
memorandum mezi TSC a městem Turnov, 
zadána projektová příprava na 
rekonstrukci a rozšíření objektu, 
realizovány postupné opravy interiéru 
haly, oprava přístavby na hale (obložení) 

možný pronájem, 
využití pro oddíly, 
školy i veřejnost 

www.tscturnov.cz 

Sokolovna Daliměřice + 
hřiště s umělou trávou 
Bezručova 35 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

tělocvična 12 x 10 m, tréninková posilovna, 
hřiště s umělou trávou na odbíjenou o 
rozměrech 14 x 8 m /technický stav dobrý, 
nutná jen průběžná údržba, celková 
rekonstrukce 2002-2005 vč. bytu správce, 
dokončení včetně hřiště 2012 

možný pronájem, 
využití pro oddíly, 
školy i veřejnost 

www.tjturnov.cz 

Venkovní víceúčelové 
hřiště Daliměřice 
Bezručova 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

hřiště s umělý povrchem Sportcourt, 
mantinely a ochrannými sítěmi o 
rozměrech 40 x 20m/dobrý, rekonstrukce 
původního hřiště dokončena 2014. 
Rozvojová vize: podaná žádost na MŠMT 
na zastřešení areálu (nafukovací hala) a 
zázemí. Kompletní projekt ve stadiu 
stavebního povolení připravený k okamžité 
realizaci řešící chybějící zastřešenou 
tréninkovou plochu v Turnově. 

volně přístupné, 
pro organizované 
skupiny možný 
pronájem 

www.tjturnov.cz 

http://www.maskova-zahrada.cz/
http://www.maskova-zahrada.cz/
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Areál odbíjené 
Skálova 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

2 antuková hřiště s moderní budovou šaten 
a zázemím včetně klubové místnosti/dobrý, 
rekonstrukce 2020, probíhají jednání a 
rozměřování ve spolupráci se školou, vizí je 
dobudování a oživení areálu propojením se 
základní školou a dobudováním hřiště na 
beach volejbal. Záměr na rozšíření areálu o 
beach volejbalové kurty 

volně nepřístupné/ 
možný individuální 
pronájem (ve 
správě oddílu 
odbíjené) 

www.tjturnov.cz 
 
www.turnov-
volejbal.cz 

Areál házené a loděnice 
Palackého  
 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

2 venkovní házenkářské hřiště s povrchem 
Nisaplast a asfalt, budova loděnice/ Areál 
házené – technický stav špatný, stavba 
šaten určena k demolici, správce náhonu 
ohledně jeho stavu nekomunikuje. Stav 
hřiště s umělou plochou špatný, povrch 
dosluhuje, stav asfaltového hřiště – 
přiměřený materiálu. 
Areál loděnice – technický stav dobrý, 
dřevěná loděnice vyžaduje průběžnou 
údržbu, v letech 2017/8 rekonstrukce 
koryta Jizera významně zlepšila vzhled 
areálu, svépomocí dodělaná stavba skladu 
a klubovny, zbývají menší úpravy. 
Investiční vize: studie celkového využití a 
rekonstrukce areálu, postupně se dolaďují 
požadavky oddílů házené, kanoistiky, TJ s 
dalšími uživateli areálu (penzion Eden). 
Počítá se s rekonstrukcí povrchu hřiště s 
umělým povrchem, poloviny asfaltového 
hřiště na miniházenou a poloviny na 
parkování v areálu, demolicí stávajících 
šaten házené a vybudování jednoduchého 
zázemí pro házenou (šatny, WC) 

hřiště házené - 
volně přístupné 
areál loděnice - 
volně 
nepřístupné/možný 
individuální 
pronájem  
 
(ve správě oddílu 
kanoistiky) 
 

www.tjturnov.cz 
 
www.kanoistikatu
rnov.cz 

Tenisová hala 
Na Stebni 2255 

Tenisová hala 
Turnov 
Helena 
Všetečková 

2 kurty v hale s povrchem classic clay, 4 
čtyři venkovní kurty, 2 bowlingové dráhy 
SCI, golfový simulátor "Full Swing", vnitřní 
kurt na badminton, funkční trénink MOVE 
IT,  

volně nepřístupné 
možný/individuální 
pronájem 

www.thturnov.cz 

Tenisové kurty 
Koškova 825 
 

Tenisový klub 
Turnov, z. s. 

5 venkovních antukových dvorců, 
tréninková zeď, klubový bar, budova 
„Roubenka“ se sociálním zázemím/kurty v 
pořádku, klubovna lze využít pouze za 
příznivého počasí – je nutné vyřešit topení 
a zateplení, „Roubenka“ je více jak 100 let 
– nutná je opravy střechy  

volně 
nepřístupné/možný 
individuální 
pronájem 

www.tkturnov.cz 

Orlovna 
Jiráskova 126 
- tělocvična, herna 

Orel jednota 
Turnov 

malá tělocvična, společenská 
místnost/nějak funkční, v různých 
ohledech ne dokonalý, nerepresentativní, 
je plánovaná řada úprav včetně zbudování 
nářaďovny 

volně nepřístupné 
s výjimkou v době 
pořádaných akcích/ 
možný individuální 
pronájem 

www.orelturnov.s
web.cz 

Lyžařský areál Struhy 
Struhy 2141 

Klub lyžařů 
Turnov z. s. 

Sjezdovka dlouhá 300 m s převýšením 50 
m, talířový vlek, dětský provazový vlek, 
zařízením na výrobu technického sněhu, 
klubovna, kiosek, /novými úpravami terénu 
bylo dosaženo rozšíření sjezdovky ve 
spodní části a zlepšení profilu svahu.  

volně přístupné ve 
vymezeném čase, 
vstup zpoplatněn 

www.klturnov.cz 

Bowling & Biliard Club 
Žižkova 1499 

Bowling & 
Biliard Club 

4 bowlingové dráhy, 10 kulečníkových 
stolů, šipky 

volně přístupné ve 
vymezeném čase, 

www.bowlingturn
ov.cz 
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vstup zpoplatněn, 
možný individuální 
pronájem 

BodySport - fitness 
centrum 
Skalova 92 

BodySport 
 

fitness centrum pro kondiční i silové 
posilování (stroje, stojany, lavice, kladky, 
hrazdy, kruhy, boxovací pytle, konstrukce 
na workout), cardiozóna | veslovací 
trenažér, 2x crosstrenažér, 2x běžecký pás, 
cyklotrenažér, sál funkčního tréninku, 
spinning 

volně přístupné ve 
vymezeném čase, 
vstup zpoplatněn, 
možný individuální 
pronájem 

www.bodysport.c
z 

„Ostrov“ 
Koňský Trh 200 

Junák – český 
skaut, 
středisko Štika 
Turnov, z. s. 

klubovna pro 9 oddílů skautu (350 členů), 
zázemí městského dopravního hřiště 

volně nepřístupné 
www.scouting.tur
nov.org 

Hřiště s umělou trávou 
(UMT) 

FK Turnov, z.s. 
nové hřiště s UMT – výstavba v roce 2018 
 

možný pronájem 
hřiště s UMT, využití 
pro oddíly, školy i 
veřejnost 

www.fkturnov.cz 

Turistická chata Kořenov 
(Chaloupka Kořenov) 
Kořenov čp 201 

Tělovýchovná 
jednota 
Turnov, z. s. 

centrum outdoorových sportů, 32 lůžek, 
společenská místnost, kuchyň, sociální 
zázemí, zahrada/rozvojové vize velké, v 
okolí nové mapy, v roce 2021 MS v OB, 
slouží nejen oddílu OB TJ Turnov, ale i 
veřejnosti a školám. Nutná rekonstrukce 
střechy a celkové úpravy. 

volně 
nepřístupné/možný 
pronájem, využití 
pro oddíly, školy i 
veřejnost, ve 
správě oddílu 
orientačního běhu 

www.tjturnov.cz 
 
www.chaloupkak
orenov.cz 

Areál Pleskoty 
Tělocvičná 
jednota Sokol 
Turnov 

volnočasový areál vhodný pro pořádání 
letních táborů, škol v přírodě nebo pro 
školní výlety, velký srub s kapacitou 50 
lůžek, jídelna s kuchyní, sociální zázemí, 
zahrada/ 

volně 
nepřístupné/možný 
pronájem 

www.sokolturnov.
cz 
 
www.pleskoty.cz 
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Příloha č. 2 – Přehled sportovních subjektů (viz kapitola 2.3) 
 
 

Organizace sportovní zaměření spolku 
počet členů 

k 1/2020 
webová stránka/kontakt 

ABT Česana Rohozec z. s. 
cyklistika, lyžování, běh a 
další sporty v přírodě 

42 www.cesana-abt.eu 

AC Turnov, z. s. Atletika 800 www.acturnov.com 

Area 51 trails z. s.  Freestyle a horská cyklistika 25 www.pumpujvturnove.cz 

FK Turnov z. s. Fotbal 182 www.fkpencinturnov.cz 

HC Turnov 1931, z. s. lední hokej 295 www.hcturnov.cz 

Junák – český skaut, středisko Štika 
Turnov, z. s. 

Skauting 373 www.scouting.turnov.org 

Klub českých turistů Sokol Turnov organizovaná turistika 337 www.turistika.turnov.org 

Klub lyžařů Turnov, z. s. Lyžování 199 www.klturnov.cz 

Klub vojáků v záloze Turnov sportovní střelba 20 www.kvz-turnov.webnode.cz 

Orel jednota Turnov 
stolní tenis, šachy, turistika, 
cyklistika, běhání, florbal 

135 www.orelturnov.sweb.cz 

SKI club Turnov z. s. Lyžování 68 www.scturnov.cz 

SPORTINLINE, z. s. Inline bruslení 48 www.sportinline.cz 

Sportovní střelecký klub Malý 
Rohozec, z. s. 

sportovní střelba 15  -- 

ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. Šachy 118 www.sachyturnov.cz 

Taneční a pohybová škola ILMA Tanec 228 www.ilma.cz 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

všestrannost - gymnastika, 
turistika, stolní tenis, lední 
hokej, capoeira, mažoretky, 
karate, volejbal, badminton 

908 www.sokolturnov.cz 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 

florbal, futsal, basketbal, 
házená, odbíjená, spinnig, 
squash, basketbal, 
badminton, malá odbíjenou 
(debly), kulturistika, kick box, 
box, RS Daliměřice, odbíjená, 
malá kopaná, kanoistika, 
házená 

1449 www.tjturnov.cz 

Tělovýchovně sportovní club 
Turnov, z. s.  

všestrannost, judo, 
badminton, horolezectví, 
florbal, malá kopaná, fitness 
posilovna - kulturistika 

502 www.tscturnov.cz 

Tenisový klub Turnov z. s. Tenis 133 www.tkturnov.cz 

 

Ostatní organizace: 

Asosiace TOM ČR - oddíl Turnov turistika, tábornictví 
www.a-tom.cz 
www.turistikaturnov.cz 

BABY CLUB MIŠUTKA s.r.o. Plavání www.misutka.eu 

http://www.orelturnov.sweb.cz/
http://www.turistikaturnov.cz/
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Body Sport kulturistika, fitness, spinning  www.bodysport.cz 

Centrum pro K2HIKING K2HIKING  www.k2hiking-turnov.cz 

Martin Goruk - Sommer paradies rafty, lodě, koloběžky, sportovní lezení www.vyletvraji.cz 

Outdoor school Jizera 
horolezectví, sportovní lezectví, vodáctví, 
lukostřelba, bungee running, orientační běh, 
aerobic 

www.outdoor-school.cz 

SUNDISK, s.r.o. 
sportovní a kulturní produkce, outdoorové 
programy a teambuilding 

www.sundisk.cz 

Tenisová hala Turnov 
tenis, bowling, golf, badminton, funkční 
trénink move it 

www.thturnov.cz 

 
 
 
Organizace zejména pro volnočasové aktivity dětí a mládeže či pro podporu školního sportu: 
 

Okresní rada Asociace školních 
sportovních klubů ČR Semily, p. s. – 
sekce Turnovsko 

iniciuje a podporuje pohybové a sportovní 
aktivity ve školních sportovních klubech 

www.assk.cz 

Středisko volného času Žlutá 
ponorka Turnov, příspěvková 
organizace 

vedení volnočasových aktivit pro děti, 
mládež a dospělé 

www.ponorkaturnov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thturnov.cz/
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Příloha č. 3 – Vstupní data ze společných setkání, z nichž byly následně definovány faktory do 

SWOT analýzy (viz kapitola 3) 

 Silné stránky body 

S1 vysoká úroveň dobrovolnictví v oddílech (trenéři mládeže, směrem k veřejnosti) 103 

S2 podpora spolků z městského rozpočtu 98 

S3 široká nabídka sportů v Turnově, nabídka pro veřejnost 90 

S4 

sportovní programy ve školách (ZŠ Skálova ve spolupráci s AC Turnov, sportovní program GYTU ve 
spolupráci s SVČ, AC a TJ), zapojení všech dětí ve školách bez ohledu na výkonnost - zřízení 
metodika sportu pro oblast školní výuky a účelová podpora z městského rozpočtu v programu 
Trenér-učitel (konkrétní sporty do škol, sportovní den pro 4. třídy apod.) 60 

S5 podpora dětí a nekomerčního sportu v Turnově 57 

S6 diverzita vlastnictví klíčových sportovních zařízení ve městě 50 

S7 vzájemná dobrá komunikace spolků 35 

S8 velký počet sportovců i mládeže v Libereckém kraji a úspěchy v soutěžích 26 

S9 podpora spolků zastřešujícími sportovními svazy (HC, AC, florbal, stolní tenis,…) 25 

S10 prezentace oddílů na městských akcích (Dětský den SVČ, programy ve školách) 14 

S11 otevřenost města vůči nestandardním sportům a novinkám 12 

   

 Slabé stránky body 

W1 

nedostatek sportovišť, malá kapacita pro velké spolky a oddíly (haly, Turnov II) - chybí zejména 
zastřešená sportoviště 110 

W2 

stav sportovišť (zejména hala TSC, zázemí zimního stadionu a fotbalového klubu), minimální 
obnova sportovní infrastruktury 72 

W3 
nefunkční sportovní komise a sportovní výbor (příp. nejsou zohledňovány výsledky jednání těchto 
orgánů) 60 

W4 politizace sportu v Turnově (řízení shora), orgány města a spolky nespolupracují 58 

W5 absence koncepce rozvoje sportovišť - např. SRA Maškova zahrada, fotbalového areálu 52 

W6 

z městské dotace nejsou podpořena sportoviště turnovských spolků mimo město, malá podpora 
majetku spolků (cizího majetku), je obtížné získat spoluúčast města na projektech spolků 50 

W7 

podpora z městského rozpočtu je podle počtu dětí a mládeže, má být podle celkového počtu 
sportujících členů - chybí podpora dospělých a seniorů 32 

W8 financování MST (organizace je podfinancovaná) 29 

W9 
absence ubytovacích kapacit a zázemí pro soutěže a soustředění 

23 

W10 pomalý rozvoj cyklostezek / absence singltreku  20 

W11 

není rozdělení sportů (volnočas, mládež, vrcholový sport, olympijské sporty…), definování sportu a 
dle toho rozdělení typu podpory města 20 

W12 špatná komunikace mezi spolky 16 

W13 nedocenění úspěchů ze strany vedení města či nedostatečná propagace výsledků v médiích 10 

W14 parkování pro oddíly - TSC, Sokolovna 7 

W15 
kapacita zimního stadionu - chybí  hodiny pro tréninky mládeže HC, nejsou volné hodiny pro jiné 
sport. Spolky 5 

   

 Silné stránky body 
S1 vysoká úroveň dobrovolnictví v oddílech (trenéři mládeže, směrem k veřejnosti) 103 

S2 podpora spolků z městského rozpočtu 98 

S3 široká nabídka sportů v Turnově, nabídka pro veřejnost 90 

S4 

sportovní programy ve školách (ZŠ Skálova ve spolupráci s AC Turnov, sportovní program GYTU ve 
spolupráci s SVČ, AC a TJ), zapojení všech dětí ve školách bez ohledu na výkonnost - zřízení 
metodika sportu pro oblast školní výuky a účelová podpora z městského rozpočtu v programu 
Trenér-učitel (konkrétní sporty do škol, sportovní den pro 4. třídy apod.) 60 

S5 podpora dětí a nekomerčního sportu v Turnově 57 

S6 diverzita vlastnictví klíčových sportovních zařízení ve městě 50 

S7 vzájemná dobrá komunikace spolků 35 

S8 velký počet sportovců i mládeže v Libereckém kraji a úspěchy v soutěžích 26 

S9 podpora spolků zastřešujícími sportovními svazy (HC, AC, florbal, stolní tenis,…) 25 

S10 prezentace oddílů na městských akcích (Dětský den SVČ, programy ve školách) 14 

S11 otevřenost města vůči nestandardním sportům a novinkám 12 

   

 Slabé stránky body 

W1 

nedostatek sportovišť, malá kapacita pro velké spolky a oddíly (haly, Turnov II) - chybí zejména 
zastřešená sportoviště 110 

W2 

stav sportovišť (zejména hala TSC, zázemí zimního stadionu a fotbalového klubu), minimální 
obnova sportovní infrastruktury 72 

W3 
nefunkční sportovní komise a sportovní výbor (příp. nejsou zohledňovány výsledky jednání těchto 
orgánů) 60 

W4 politizace sportu v Turnově (řízení shora), orgány města a spolky nespolupracují 58 

W5 absence koncepce rozvoje sportovišť - např. SRA Maškova zahrada, fotbalového areálu 52 

W6 

z městské dotace nejsou podpořena sportoviště turnovských spolků mimo město, malá podpora 
majetku spolků (cizího majetku), je obtížné získat spoluúčast města na projektech spolků 50 

W7 

podpora z městského rozpočtu je podle počtu dětí a mládeže, má být podle celkového počtu 
sportujících členů - chybí podpora dospělých a seniorů 32 

W8 financování MST (organizace je podfinancovaná) 29 

W9 
absence ubytovacích kapacit a zázemí pro soutěže a soustředění 

23 

W10 pomalý rozvoj cyklostezek / absence singltreku  20 

W11 

není rozdělení sportů (volnočas, mládež, vrcholový sport, olympijské sporty…), definování sportu a 
dle toho rozdělení typu podpory města 20 

W12 špatná komunikace mezi spolky 16 

W13 nedocenění úspěchů ze strany vedení města či nedostatečná propagace výsledků v médiích 10 

W14 parkování pro oddíly - TSC, Sokolovna 7 

W15 
kapacita zimního stadionu - chybí  hodiny pro tréninky mládeže HC, nejsou volné hodiny pro jiné 
sport. spolky 5 
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 Příležitosti body 

O1 

metodik sportu, propojení s TV na školách, rozvoj uceleného programu pro všechny žáky škol, 
sportovní programy na školách + zapojení učitelů TV do sportovního dění v Turnově, zapojení 
oddílů do programu 107 

O2 

možnosti grantové podpory z jiných než městských zdrojů - dotace kraje, NSA, svazy (+ spoluúčast 
či podpora města při vypsání dotačních titulů) 97 

O3 sportovní komise - náplní i vztahy a spolupráce mezi sportovními spolky 82 

O4 vyšší podpora trenérů z městského rozpočtu 56 

O5 navýšení sportovního fondu o podporu místních firem 54 

O6 

budování nových např. volnočasových sportovišť - údolí u smuteční síně, Stebénka, areál 
koupaliště v Dolánkách (regulace) 52 

O7 

pravidelná setkávání trenérů (lze i se zástupci vedení spolků), vzájmená komunikace oddílů na 
úrovni trenérů 35 

O8 

společné prezentace a schůzky sportovních oddílů (Den sportu apod.), využití akcí AŠSK pro 
propagaci oddílů 30 

O9 časové uzpůsobení oddílových hodin vzhledem k výuce 21 

O10 napojení bikingu (cyklotrasy, singltrek) na Český ráj - spolupráce na značení či trasách lze s KČT  15 

O11 návaznost turnovského sportu na vrcholové oddíly 14 

O12 komerční využití sportovišť v rámci cestovního ruchu (či volnočasově) 7 

 
 

 

 Hrozby body  

T1 ztráta sportovišť při nedostatečné obnově majetku 102 

T2 vynechání všeobecné sportovní přípravy dětí, příliš brzká specializace na jeden sport 96 

T3 nedostatek finančních prostředků ve spolcích či oddílech 87 

T4 
závislost spolků na dotacích, projekční nepřipravenost spolků při vypsání dotací na obnovu 
sportovišť 82 

T5 životní styl a motivace rodin pro sport 64 

T6 absence jistoty financování sportu z krajských či státních zdrojů 62 

T7 pokles úrovně a četnosti školního sportu a hodin TV 44 

T8 přechod mládeže na SŠ mimo Turnov 17 

T9 chybějící regulace volnočasového areálu Dolánkách (infrastruktura) 8 

T10 při případné změně vedení AŠSK v Turnově - ztráta návaznosti 8 

   
 

 Příležitosti body 

O1 

metodik sportu, propojení s TV na školách, rozvoj uceleného programu pro všechny žáky škol, 
sportovní programy na školách + zapojení učitelů TV do sportovního dění v Turnově, zapojení 
oddílů do programu 107 

O2 

možnosti grantové podpory z jiných než městských zdrojů - dotace kraje, NSA, svazy (+ spoluúčast 
či podpora města při vypsání dotačních titulů) 97 

O3 sportovní komise - náplní i vztahy a spolupráce mezi sportovními spolky 82 

O4 vyšší podpora trenérů z městského rozpočtu 56 

O5 navýšení sportovního fondu o podporu místních firem 54 

O6 

budování nových např. volnočasových sportovišť - údolí u smuteční síně, Stebénka, areál 
koupaliště v Dolánkách (regulace) 52 

O7 

pravidelná setkávání trenérů (lze i se zástupci vedení spolků), vzájmená komunikace oddílů na 
úrovni trenérů 35 

O8 

společné prezentace a schůzky sportovních oddílů (Den sportu apod.), využití akcí AŠSK pro 
propagaci oddílů 30 

O9 časové uzpůsobení oddílových hodin vzhledem k výuce 21 

O10 napojení bikingu (cyklotrasy, singltrek) na Český ráj - spolupráce na značení či trasách lze s KČT  15 

O11 návaznost turnovského sportu na vrcholové oddíly 14 

O12 komerční využití sportovišť v rámci cestovního ruchu (či volnočasově) 7 

 
 

 

 Hrozby body  

T1 ztráta sportovišť při nedostatečné obnově majetku 102 

T2 vynechání všeobecné sportovní přípravy dětí, příliš brzká specializace na jeden sport 96 

T3 nedostatek finančních prostředků ve spolcích či oddílech 87 

T4 
závislost spolků na dotacích, projekční nepřipravenost spolků při vypsání dotací na obnovu 
sportovišť 82 

T5 životní styl a motivace rodin pro sport 64 

T6 absence jistoty financování sportu z krajských či státních zdrojů 62 

T7 pokles úrovně a četnosti školního sportu a hodin TV 44 

T8 přechod mládeže na SŠ mimo Turnov 17 

T9 chybějící regulace volnočasového areálu Dolánkách (infrastruktura) 8 

T10 při případné změně vedení AŠSK v Turnově - ztráta návaznosti 8 
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Příloha č. 4 – Strategie rozvoje sportu (viz kapitola 4.2) 

 Strategie sportu města Turnov 2020   

    

Strategické 
oblasti: 

1. Volnočasový sport  
(zájmový, neorganizovaný, pro všechny) 

reaguje na SWOT: 

       

Strategické cíle: 

1.1. 
Zajistit dostatečný přístup na sportoviště k 
volnočasovým sportovním aktivitám široké veřejnosti 

S1,2,3,4,5,(10, 
11);W1,6,(8,11); O1,6 (10,12); 
T2, 5 (7,9) 

OBLAST 1 

1.2. Podpora akcí a příležitostí pro sport široké veřejnosti  
S1,2,3,4,5,(10, 11); 
W1,6,(8,11); O1,5; (10,12); 
T2,5(7,9) 

(max 1 až 3) 

1.3.  Zajištění sportovní příležitosti pro seniory a TP 
S1,2,3,4,5,(10, 11); 
W1,6,(8,11); O1,5; (10,12); 
T2,5(7,9) 

        

Akční plány: 

1.1.1. 
Podpora a budování volnočasových sportovišť (SRA 
Maškova zahrada, workout, cyklotrasy) - konkrétně? 

viz cíl 1.1. 

2021-2022      

  

1.2.1. 
Podpora (finanční) pořádání sportovních akcí pro 
širokou veřejnost - vložené kategorie pro příchozí, 
hobby (Dotační fond) 

viz cíl 1.2. 

       

  
1.2.1. 

Podpora (finanční) pořádání sportovních akcí pro 
seniory a handicapované (Dotační fond) 

viz cíl 1.3. 

        

Strategické 
oblasti: 2. Organizovaný sport  reaguje na SWOT: 

       

Strategické cíle: 

2.1. Podpora sportovních organizací 
S1,2,3,5 (7,8,9,11); W6 
(7,8,11); O3,4; T1,3,5,6 

OBLAST 2 

2.2. 
Zlepšení komunikace a spolupráce všech 
zainteresovaných subjektů na všech úrovních  

S1,3,4,5 (7,8,9, 10,11); W3,4,5 
(7,11,12); O3,4 (7,8,9,11,12); 
T1, 2,4,6 (8,9,10) 

(max 1 až 3) 

2.3. Podpora talentované mládeže 
S1,3,5 (8,9,10, 11); W4 (11,12, 
13); O3,4; T2, 5 (8) 
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Akční plány: 
2.1.1. 

Finanční podpora činnosti sportovních organizací 
(dotační fond) 

viz cíl 2.1. 

2021-2022 
2.1.2. Podpora pořádaných sportovních akcí (dotační fond) viz cíl 2.1. 

       

  

2.2.1. 

Vytvořit funkční systém komunikace  Orgány města - 
sportovní organizace (vedení města/VS/SK/kulaté 
stoly/referent sportu), sportovních organizací mezi 
sebou a komunikace se sportovními svazy 

viz cíl 2.2. 

  
2.2.2. 

Propagace města sportovními organizacemi a na 
sportovních akcích 

viz cíl 2.2. 

       

  

2.3.1. 
Systém formálního a neformálního oceňování 
sportovních úspěchů ("Nejlepší sportovci". 
Komunikační kanály města, aj.) 

viz cíl 2.3. 

        

Strategické 
oblasti: 3. Sportovní infrastruktura reaguje na SWOT: 

       

 

3.1. 
Koncepční výstavba, modernizace a obnova všech 
druhů sportovišť 

S1,2,3; W1,2,6 (8,9,10,15); 
O2,6 (11,12); T 1,3,5 (8,9) 

OBLAST 3 

3.2. 
Systematická péče a maximální efektivní využití 
sportovišť 

S1,2,3; W1,2,6 (8,9,10,15); 
O2,6 (11,12); T 1,3,5 (8,9) 

(max 1 až 3)       

Akční plány: 3.1.1. Dostavba šaten ZS viz cíl 3.1. 

2021-2022 3.1.2. Modernizace haly TSC (projektová příprava) viz cíl 3.1. 

  
3.1.3. 

Zpracování koncepčních studii rozvoje městských 
sportovišť 

viz cíl 3.1. 

   3.1.4. Investiční plány sportovních organizací   

  
3.2.1. 

Systematický rozvoj činnosti MST ve vztahu ke správě 
sportovišť 

viz cíl 3.2. 

  
3.2.2. 

Vytvořit systém sledování a řízení efektivního využití 
sportovišť 

viz cíl 3.2. 

        

Strategické 
oblasti: 4. Školní sport reaguje na SWOT: 

 (       

Strategické cíle:       

OBLAST 4 

4.1. Zlepšení a rozvoj sportu a sportování na školách S1,3,4,5(7,8,9,10,11); 
W1(11,12); O1,4 (9); T2,5 
(7,8, 10) 
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(max 1 až 3)       

Akční plány: 4.1.1. Funkce a činnost metodika sportu viz cíl 4.1. 

2021-2022 
4.1.2. 

Spolupráce se sportovními organizacemi (návrh 
zpracuje metodik) 

viz cíl 4.1. 

  

4.1.3. 

Dostupnost mimoškolních sportovišť pro výuku 
(systematická spolupráce metodik-MST-sportovní 
organizace, podpora města) 
 

viz cíl 4.1. 

   4.1.4 
Podpora vzniku sportovních tříd a sportovních 
programů (ZŠ, SŠ)   

  4.1.5 Podpora školních soutěží (kapacita sportovišť)  

Strategické 
oblasti: 5. Financování sportu reaguje na SWOT: 

       

Strategické cíle: 

5.1. Funkční dotační fond města na podporu sportu 
S2,4,5 (9,11); 
W1,2,6,(7,8,11);O 2,3,4,5; 
T1,3,4,6, 

OBLAST 5      

(max 1 až 3) 

5.2. Maximální využití externích dotačních programů 
S2,4,5 (9,11); 
W1,2,6,(7,8,11);O 2,3,4,5; 
T1,3,4,6, 

        

Akční plány: 

5.1.1. Analýza a úprava nastavení současných pravidel pro 
dotace (včetně systému pravidelné aktualizace)  

Viz cíl 5.1. 

  

5.2.1. Projektová přprava pro žádost o dotaci akčních plánů 
3.1.1.a 3.1.2. (dostavba šaten ZS a hala TSC) Viz cíl 5.2. 

  
5.2.2. 

Vytvořit v rámci činnosti MST systém podporující 
čerpání dotací (poradenství i pro spolky lze v rámci 
hospodářské činnosti organizace) Viz cíl 5.2. 

       

        

    

Shrnutí: 11 Strategických (dlouhodobých cílů) v 5 oblastech týkajících se sportu 

 19 Akčních plánů na období do roku 2024  
 


