
Podklady na zasedání ZM dne: 28. 6. 2018 
 

Název materiálu: OŠKS   Koncepce sportu 2018 - 2019 
 
Předkládá:  Mgr. Jana Svobodová 
 
Vypracovala:  Mgr. Martina Marková 
 
Zúčastní se projednávání v ZM:  Mgr. Martina Marková  
 
Předložení materiálu uloženo: zákonem o podpoře sportu, sportovní komisí 
 
Přílohy:   Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 2018 – 2019 

   Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020 
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
 
Projednáno:    sportovní komisí Rady města Turnov dne 4. 6. 2018 
  Radou města Turnov dne 16. 5. 2018 
                           
Vztah k rozpočtu:  ano, výdaje na sport  

 
 
Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení členové Zastupitelstva města, 

předkládáme Vám k projednání opětovně návrh koncepce sportu. Tento návrh byl předložen již na 
Vašem květnovém zasedání a bylo k němu přijato usnesení ZM č. 163/2018: 

ZM neschvaluje předloženou koncepci sportu na období 2018 – 2020 a pověřuje vedení města, společně 
se sportovní komisí, přepracováním materiálu s přihlédnutím k Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 
2018 – 2020, a předložit ho na červnovém zasedání Zastupitelstva Města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/3/6] 

V návaznosti na přijaté usnesení bylo svoláno jednání sportovní komise, které proběhlo dne 4. 6. 2018. 
Spolu s pozvánkou na jednání komise byl členům sportovní komise zaslán Plán rozvoje sportu v 
Libereckém kraji 2018 -2020 a návrh koncepce sportu města Turnova 2018 - 2020, který byl sepsán 
zejména na základě jednání jmenovaných pracovních skupin určených k tvorbě koncepce, a jejíž obsah 
vychází z členění doporučeného sportovní komisí. Dále předsedkyně komise informovala přítomné 
členy komise o rozhodnutí Rady města Turnov schválit navýšení finančních prostředků pro Středisko 
volného času Žlutá ponorka Turnov, které budou určeny na mzdové náklady metodika sportu pro 
základní školy v Turnově. Komise po následné diskuzi přijala usnesení č. 2/2018: 

Sportovní komise Rady města Turnov doporučuje Zastupitelstvu města Turnov z důvodu legislativní 
nouze ke schválení koncepci sportu dle předloženého návrhu. 

Protože koncepce v zásadě nepřináší nové postupy a cíle města v oblasti sportu a negarantuje finanční 
prostředky na příští roky, sportovní komise Rady města Turnov žádá vedení města, aby byla zahájena v 
letošním roce jednání o dopracování současné koncepce o konkrétní cíle. 

Hlasování: 11/0/2 (pro / proti / zdržel se) 

V souvislosti s předkládaným materiálem připomínáme, že dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění 



zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají obce povinnost zpracovat 
plány rozvoje sportu do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti upraveného znění zákona, tj. do 30. 6. 
2018. 

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020 byl schválen zastupitelstvem kraje 30. ledna 2018 a 
je součástí tohoto materiálu.  

Navrhujeme proto, aby koncepce sportu byla Zastupitelstvem města Turnova přijata v předkládané 
podobě a pouze byla zkrácena doba, po kterou bude platná (z původního rozmezí 2018 - 2020 na 
rozmezí 2018 - 2019). Během doby platnosti koncepce mohou začít další jednání o její podobě mezi 
vedením města a sportovní komisí. 

 

Navrhované usnesení ZM: 
Zastupitelstvo města Turnov schvaluje předloženou koncepci sportu pro období 2018-2019. 
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1.  Úvod 
 

Sportovní komise Rady města Turnov, poradní orgán Rady města pro oblast sportu, zpracovala tuto 
koncepci rozvoje a podpory tělovýchovy a sportu v Turnově na období let 2018 – 2020.  

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 dlouhodobě vnímá jako důležitý úkol vytvářet optimální podmínky pro 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. Město 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, v čele komise stojí obvykle člen zastupitelstva a tvoří ji 
odborníci jak z řad zastupitelů, tak z řad ostatních občanů města. 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 2013 – 2015, aktualizuje 
přehled sportovních organizací a jejich nabídky v oblasti sportu pro veřejnost. Dále uvádí modely 
finanční podpory, která je na sportovní oblast pravidelně zastupitelstvem města vyčleňována. Jedním 
ze zásadních úkolů této koncepce sportu je zhodnocení současné situace sportovní infrastruktury 
v Turnově a jeho okolí pro umožnění rozvoje sportovního zázemí  
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2.  Majetkoprávní uspořádání sportovních subjektů – vlastníci sportovišť 
 

 
Sportovní činnost na území Města Turnova 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., 

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

2) Městské sportovní Turnov, s.r.o. (MST); 

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. 

 
 

2.1 Městská sportovní Turnov s.r.o., sportoviště příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. (dále jen MST) je obchodní společností Města Turnov. Jejím hlavní 
úkolem je provoz, správa a údržba vlastních sportovišť i sportovišť v majetku města.  V současnosti 
MST provozuje areál Maškovy zahrady (zimní stadion, koupaliště, skatepark, hřiště s umělou trávou 
a inline okruh) a další sportoviště (plavecký bazén Výšinka, atletický areál, fotbalový areál, sokolovna 
a hřiště Mašov, tenisový kurt a oválné hřiště u nádraží), tj. zhruba jednu třetinu z celkového množství 
sportovišť v Turnově.  

Současná cenotvorba poskytování sportovišť ostatním subjektům je uplatňována dle běžných tržních 
principů, avšak ve snaze o zapojení dětí a mládeže do sportovní činnosti jsou zvýhodněny dětské 
kolektivy, zejména v dopoledních hodinách (doprovodným programem apod.). 

V současnosti je na MST uplatňován závazek veřejné služby, je 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.  

V Turnově jsou i sportoviště příspěvkových organizací zřizovaných městem – 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.  

 
 

2.2 Sportovní spolky 

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 



5 
 

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.  
Dále jsou spolky, které zažádaly a byly zařazeny do okruhu žadatelů o dotaci z rozpočtu města Turnov, 
podporovány z městského rozpočtu. Všechny tyto zdroje tvoří výchozí možnosti pro zhodnocování 
jejich majetku.  

 
 
2.3 Záměry a cíle ve výstavbě a rekonstrukci sportovních zařízení  

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 vždy samostatnou přílohou této 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. 

Při vzniku této koncepce můžeme uvést konkrétní plánované investice. V daných letech se bude 
realizovat stavba hřiště s umělou trávou ve fotbalovém areálu za přispění dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR pro FK Turnov, z. s. Tato stavba se uskuteční s významným dofinancováním 
dotace z rozpočtu Města Turnov. MST bude dále realizovat postupnou rekonstrukci zázemí na 
fotbalovém areálu. 

V návaznosti na současné trendy a rozmach sportů, které potřebují větší rozměry haly, jako jsou házená 
a florbal, je potřeba v daném období řešit zajištění větší sportovní haly o rozměrech hřiště vyhovující 
házené tj. 45 x 30 m nejlépe v lokalitě Turnova 2 se zajištěním dostatečné parkovací kapacity. Míčové 
sporty potřebují větší sportovní halu i v návaznosti na soutěžní úroveň.   

 

 
3.  Sportovní subjekty působící v Turnově a okolí 
 

 
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 
i konzumní. Snaží se pro své občany vytvářet vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové 
aktivity. 

Přehledy 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 jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách města Turnov www.turnov.cz.  

http://www.turnov.cz/
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3.1 Přehled sportovních subjektů ve městě  
 
Přehled subjektů s místní působností v oblastech sportu a volnočasových aktivitách v Turnově 
zařazených ke dni vzniku této koncepce do evidence odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu 
Turnov pro příjem dotace dle Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov v abecedním pořadí je uveden v příloze č. 1. 

Přehled ostatních sportovních subjektů působících ve městě Turnov v abecedním pořadí je uveden 
v příloze č. 2. 

3.2 Subjekty zabývající se zejména volnočasovými aktivitami dětí a mládeže  

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov je příspěvková organizace, která zajišťuje zájmové 
kroužky různého zaměření, které 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.  

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. 

 
 

3.3 Městská sportovní Turnov s.r.o.  

Společnost zajišťuje zejména správu sportovišť vlastních i sportovišť v majetku Města Turnov (viz bod 
2.1 koncepce). 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.  

 

 
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. 
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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. 
 
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 na základě schválení jednotlivých titulů – viz bod 2.3. Dále jsou v příloze č. 4 této 
koncepce uvedena sportoviště spolu s plánovanými investicemi v období platnosti této koncepce. 
 

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. 

 

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 2018 se jednalo o částku 6 mil. Kč a  není předpoklad, 

že by se tato částka měnila), 

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. Program má nyní uzavřený okruh žadatelů a každý další subjekt, který by měl zájem 

o připojení do programu, musí zažádat o zápis do okruhu žadatelů. 
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Vzhledem k tomu, že ve státních, krajských a svazových dotačních programech je preferována 
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 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 sportovní komise Rady 
města Turnov otázku koncepčního snižování energetické náročnosti sportovišť. 

Sportovní komise Rady města Turnov vznáší požadavky na úpravu modelů financování na svém jednání 

a představitelé města se zavazují v rámci společných jednání tyto projednávat.  
 

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 2018 bylo vyčleněno do 

sportovního fondu 200 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 sportovní 

komise 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 sportovní 

komise 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 2018 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 

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

výchovně vzdělávací soustavy (mateřské školy, základní školy, školská 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.   

 
 

 
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, 
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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 
Čtvrtou oblastí, na kterou se má podpora zaměřit, je využití sportovních zařízení (školních sportovních 
zařízení veřejností a ostatních sportovních zařízení školami). 
 
 
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.  
 
Ve školní výuce je všeobecně zejména na I. stupni základních škol zřetelná absence učitele se 
specializací výuky tělesné výchovy. Cílem je ideálně zvýšení počtu hodin tělesné výchovy či využívání 
metodiků a sportovců-trenérů v hodinách tělesné výchovy a dále je nutná spolupráce mezi školami, 
školskými zařízeními a sportovními kluby a sportovními zájmovými útvary. 
 
Návrh řešení: 

 zajistit finance na kvalitního vyučujícího-trenéra, tj. odborník na všestrannost (vyčlenit podporu na 
rozšířené hodiny TV na prvním stupni nebo financovat z peněž Trenér-učitel na OŠKS); lze řešit např. 
ve spolupráci se Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace (příp. i 
jinými komerčními subjekty), kdy tento vyučující bude mít úvazek ve Žluté ponorce Turnov a bude do 
jednotlivých hodin TV docházet a pomáhat učitelům/učitelkám s organizací hodin tělesné výchovy. 
Tento systém by pomohl podpořit vzdělanost samotného učitele na I. stupni – trenér by měl předvést 
dětem nové sporty + všestranně je pohybově rozvíjet a učitele pak obohatit o pestrost výuky TV na 
I. stupni a motivovat ho k vedení kvalitnějších a specifičtějších hodin výuky. 
 

 Vzdělanost učitele/učitelky by mohla být podpořena i přednáškami a semináři k tématu, které by 
měly ideálně vzejít od subjektů zapojených ve sportovní komisi. Pokud bude téma seminářů řešeno 
alespoň 1x ročně na sportovní komisi, může to předejít tříštění podobných aktivit pro školy a 
odbornou veřejnost – bude tak zajištěna lepší koordinace podobných aktivit. 
 

 Paralelně běží výuka konkrétních odvětví sportu hrazená OŠKS (sportovní den, tréninkové dny, 
docházení trenérů do hodin TV – jednotlivé sporty jsou vybírány rovnoměrně a dle poptávky ze škol) 
+ je úzká spolupráce škol s Asociací školských sportovních klubů 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). 
  

 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.  

 
 

5.2 Sportovní příprava na základních školách  
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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. 
 
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). 
Svou úlohu by měla převzít i sportovní komise Rady města Turnov, které by mimo svůj ostatní program 
měla zastávat i úlohu určitého koordinátora provázanosti 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. 

 

 
6.  Rekreační sport na území města, nabídka občanům i turistům  
 

 
 

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. 
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. 

http://www.turnov.cz/
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Přílohy: 

příloha č. 1 – Přehled spolků zařazených do sportovní komise Rady města Turnov k 1. 1. 2018 

příloha č. 2 – Přehled ostatních sportovních subjektů působících na území města  

příloha č. 3 - Přehled přístupných sportovišť, která mohou být běžně využívaná veřejností a přehled  
              dalších sportovišť 
 
příloha č. 4 - Technický stav sportovišť v majetku města + plánované investice vlastníka 
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Příloha č. 1 - Přehled spolků zařazených do sportovní komise Rady města Turnov k 1. 1. 2018 
 

organizace 
sportovní zaměření 

spolku 
webové stránka 

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

http://cesana-abt.eu/ 

AC Turnov, z.s. atletika http://www.acturnov.com/ 

FK Turnov z.s. fotbal http://www.fkpencinturnov.cz/ 

HC Turnov 1931, z.s. hokej http://www.hcturnov.cz/ 

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

skauting http://scouting.turnov.org/ 

Klub českých turistů Sokol Turnov organizovaná turistika http://turistika.turnov.org/ 

Klub lyžařů Turnov, z.s. lyžování http://www.klturnov.cz/ 

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

http://www.orel.cz/ 

SKI Club Turnov lyžování http://scturnov.cz/ 

Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. sportovní střelba   

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. šachy http://sachyturnov.webnode.cz/ 

Tělocvičná jednota Sokol Turnov 

stolní tenis, aerobic, 
gymnastika, karate, 
cvičení pro děti a 
dospělé, volejbal, malá 
kopaná, florbal 

http://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 

http://www.tjturnov.cz/ 

Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s.  

judo, badminton, 
horolezectví, florbal, 
malá kopaná, fitness 
posilovna 

http://www.tscturnov.cz/ 

Tenisový klub Turnov o.s. tenis http://www.tkturnov.cz/ 

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

 https://www.assk.cz/ 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, 
příspěvková organizace 

 http://www.zlutaponorka.turnov.cz/ 

 

 

 

 

http://www.sokolturnov.cz/
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Příloha č. 2 - Přehled ostatních sportovních subjektů působících na území města 

Název subjektu sporty webové stránky 

Asosiace TOM ČR - oddíl Turnov turistika, tábornictví http://www.a-tom.cz/ 

BABY CLUB MIŠUTKA s.r.o.  plavání http://www.misutka.eu/ 

Body Sport – Tomáš Brych 
spinning, pilates, body UP, 
body ball, body CROSS, TRX http://www.bodysport.cz/ 

Centrum pro K2HIKING K2HIKING 
http://www.k2hiking-turnov.cz/ 

Fit klub EDEN kulturistika, fitness   

Fitness Aminostar kulturistika, fitness 
http://www.tscturnov.cz/ 

Fitness-centrum Magistr kulturistika, fitness 
http://www.fitness-
magistr.wz.cz/ 

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

Michal Valšík streetbasketbal   

Outdoor school JIzera 

horolezeství, sportovní 
lezectví, vodáctví, lukostřelba 
bungee running, orientační 
běh, aerobic http://www.outdoor-school.cz/ 

REDGYM Turnov fitness http://www.redgymturnov.cz/ 

Sport inline - Pvel Hlubuček in-line bruslení http://www.sportinline.cz/ 

SUNDISK, s.r.o. 
sportovní a kulturní 
produkce, outdoorové 
programy a teambuilding http://www.sundisk.cz/ 

Taneční a pohybová škola Ilma tanec http://www.ilma.cz/ 

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

http://www.thturnov.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.outdoor-school.cz/
http://www.vyletvraji.cz/
http://www.sportinline.cz/
http://www.thturnov.cz/
http://www.bodysport.cz/
http://www.ilma.cz/
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Příloha č. 3 - Přehled přístupných sportovišť, která mohou být běžně využívaná veřejností a přehled  
              dalších sportovišť 

 
Přehled volnočasových sportovišť, která mohou být běžně využívaná veřejností: 
 
Hřiště pod Základní školou Skálova (Alešova ul.), Prouskova ul. volně přístupné hřiště  
 
Oranžové hřiště (Duhová energie), Alešova ul., volně přístupné hřiště  
 
Atletický stadion, Skálova ul., volně přístupné sportoviště s běžeckým oválem a sektorem s 
moderním a především rychlým povrch s názvem CONIPUR. Ke stadionu patří i vedle ležící vrhačská 
louka neboli dopadiště kladiva. 
 
Hřiště s umělou trávou v areálu Maškova zahrada, nově vybudované víceúčelové sportovní hřiště s 
umělou trávou - rozměry hřiště jsou 18 x 36 metrů. Během sezóny koupaliště bude hřiště volně 
přístupné veřejnosti. Děti a mládež – vstup zdarma. Na hřišti je možné zahrát: malou kopanou, tenis, 
volejbal, nohejbal, streetball. Při případném zpoplatněném pronájmu hřiště bude hřiště na čas 
pronájmu uzavřené.  
 
Hřiště za sokolovnou, Turnov – Mašov, otevřené veřejnosti po dohodě se správcem hřiště. Děti a 
mládež – vstup zdarma.  

Hřiště TJ Turnov, Daliměřice - Bezručova ul., volně otevřené v určených časech, lze rezervovat i 
dlouhodobě. Hřiště s mantinely a ochrannými sítěmi má rozměry hrací plochy 40x20m a kvalitní 
umělý povrch Sportcourt s vyznačenými čarami na házenou, futsal, florbal, tenis, in line hokej a 
odbíjenou. K vybavení patří i branky na florbal, házenou a in line hokej, dále pak sloupky a síť na 
volejbal a tenis. Děti a mládež – volný vstup dle provozních informací na hřišti. Dospělí se zájmem o 
pronájem hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku. 
 
Základní škola 28. října 18, Turnov, rezervace ve škole nebo u správce hřiště - tel. 731 712 068, 
481 311 640. Děti a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem 
hřiště – zpoplatněno dle platného ceníku (bližší informace poskytne správce). 
 

Základní škola Žižkova 518, Turnov, rezervace ve škole nebo u správce hřiště - tel. 739 988 748. Děti 
a mládež s doprovodem rodičů – vstup zdarma. Dospělí se zájmem o pronájem hřiště – zpoplatněno 
dle platného ceníku (bližší informace poskytne správce).  

Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha, Turnov, přístup po předchozí telefonické dohodě        
správce hřiště - tel. 778 538 618 
 
 
Přehled dalších turnovských sportovišť 

• Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada - Zimní stadion Ludvíka Koška, venkovní 
koupaliště, skatepark, in-line okruh, hřiště s umělou trávou 
 

• Městský stadion Ludvíka Daňka - atletický stadion 
 

• Fotbalový areál - fotbalový stadion 
 

• Sportovní centrum TJ Turnov - sportovní hala, squash, spinning, solárium, sauna, vířivka, 
masáže, venkovní antuková hřiště na odbíjenou 
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• Sokolovna Tělocvičné jednoty Turnov - tělocvična, malý sportovní sál 
 

• Sportovní hala TSC Turnov - sportovní hala, volejbal, sálová kopaná, fitness, solárium, umělá 
horolezecká stěna, judo, venkovní hřiště s umělou trávou, venkovní hřiště s asfaltovým 
povrchem 

 

• Hřiště ZŠ Turnov 28. října - venkovní hřiště s umělým povrchem 
 

• Hřiště ZŠ Žižkova - venkovní hřiště s umělým povrchem, vnitřní hřiště 
 

• Tělocvična Daliměřice - tělocvična, posilovna, venkovní hřiště s umělou trávou 
 

• Víceúčelové hřiště Daliměřice - venkovní hřiště s umělým povrchem 
 

• Plavecký bazén Výšinka 
 

• Lyžařský areál Struhy 
 

• Areál loděnice a házené - venkovní házenkářská hřiště asfaltovým a umělým povrchem 
 

• Tenisová hala Turnov - vnitřní tenisové kurty, venkovní kurty, bowlingové dráhy, golfový 
simulátor full swing, kurt na badminton, sauna a vířivky 
 

• Tenisový klub - venkovní antukové tenisové kurty, síť, tréninková zeď 
 

• Tenisový kurt u atletického stadionu - venkovní tenisový kurt 
 

• Sokolovna Mašov - tělocvična, venkovní hřiště  
 

• Orlovna – herna a tělocvična 
 

• 1.Bowling & Billiard Club - bowlingové dráhy, kulečníkové stoly 
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Příloha č. 4 - Technický stav sportovišť v majetku města + plánované investice vlastníka 

Technický stav sportovišť v majetku společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o.  

Maškova zahrada: zimní stadion, koupaliště, skatepark, hřiště, in-line okruh – v areálu Maškovy 

zahrady se technický stav pro nadcházející období jeví jako dobrý, bez nutnosti plánování větších 

oprav (pouze na zimním stadionu je plánována dostavba šaten) 

Plavecký bazén Výšinka – technický stav je dobrý, v r. 2018/2019 je plánována rekonstrukce střešní 

krytiny a stavebně technický průzkum stavu nosné konstrukce střechy. 

Atletický areál - technický stav je dobrý 

Fotbalový areál – technický stav areálu je vcelku vyhovující, plánováno je vybudování hřiště s umělou 

trávou v zadní části areálu, dále je třeba zaměřit se na rekonstrukci tribun pro diváky, budovu se 

zázemím šaten  

Sokolovna Mašov – technický stav je po rekonstrukci z roku 2001 dobrý, nejsou plánovány větší 

opravy či investice - pouze bude třeba vyměnit okna a osvětlení 

Tenisový kurt -       technický stav je dobrý 

Hřiště u nádraží, Prouskova ul. – technický stav je vcelku dobrý, je plánována úprava okolních ploch i 

úprava plochy hřiště  

 

Technický stav sportovišť v majetku příspěvkových organizací zřizovaných městem: 

sportoviště u základních škol v ul. Žižkova - v tělocvičně školy v roce 2017 byly vyměněny povrchy, na 

venkovním hřišti vyměněny povrchy v r. 2014, v roce 2019 je plánována oprava okolních zídek 

hřiště v ul. 28. října - špatný technický stav, na rok 2019-2020 je plánována oprava (souvisí s 

případným vybudováním výtahu u budovy základní školy) 

 

Technický stav sportovišť v majetku Města Turnova: 

Hřiště v Turnově II u haly TSC, Alešova ul. - v r. 2018 opraveno oplocení, dožívající umělý povrch, 

asfaltová plocha vyhovuje, je plánována rekonstrukce 

Hřiště u budovy Gymnázia v ul. Jana Palacha - technický stav je dobrý, v r. 2015 byl vyměněn na 

venkovním hřišti umělý trávník 

Hřiště u budovy OHŠ v ul. Zborovská - technický stav obou venkovních hřišť je špatný, oprava v 

následujícím období je nevyhnutelná 

Investiční priority v oblasti sportu ve městě Turnov na období 2018 - 2020 

Postupné opravy povrchů na sportovních hřištích u škol 

Stavba fotbalového hřiště s umělou trávou ve fotbalovém areálu v Koškově ulici  

Příprava projektu haly na Turnově II minimálně o rozměrech hřiště vyhovující házené tj. 45 x 30 m 
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Dostavba šaten na zimním stadionu  

Kultivace veřejného hřiště s oválem u haly TSC u nádraží, Prouskova ul.  

Rekonstrukce hřiště v Turnově II u haly TSC u nádraží, Alešova ul. 

Rekonstrukce střechy plavecké učebny v ulici Jana Palacha 

Venkovní posilovna workout v areálu Struhy 

Venkovní posilovací stroje v areálu bývalého koupaliště v Dolánkách  

 

Roční plán investic Městské sportovní Turnov dle aktuálních potřeb  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schváleno usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 31/18/ZK 
ze dne 30. ledna 2018 
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1. ÚVOD 

Sport představuje jednu z oblastí života moderního člověka a neodmyslitelně patří 
k současnému životnímu stylu. Je veřejně prospěšnou činností a veřejnou službou. 
Významně se podílí na životě společnosti, ovlivňuje dění nejen v jednotlivých obcích, 
ale i v celém kraji. Liberecký kraj představuje svými přírodními, klimatickými, ale i 
infrastrukturními podmínkami region, který nabízí širokou škálu možností sportovních 
aktivit, a to nejen pro občany kraje, ale i pro jeho návštěvníky. 
 
Současně se sportovní prostředí potýká s několika problémovými okruhy, jež se 
navíc vzájemně ovlivňují. Zejména jde o: 
 dlouhodobou absenci pravidel pro řízení sportu v ČR, 
 nepropracovaný a nestabilní systém financování sportu z veřejných rozpočtů (ale  

i z dalších zdrojů), 
 různou míru účasti občanů na sportovních aktivitách a jejich dostupnost, 
 vysokou roztříštěnost a mnohdy protichůdnost zájmů jednotlivých složek 

sportovního prostředí. 
 

Historicky je řízení sportu v celostátním měřítku realizováno prostřednictvím 
samosprávy sportovních organizací založené na bázi neziskových organizací. 
Střešních sportovních organizací působí několik, absentuje jeden zastřešující 
subjekt. Roztříštěnost sportovního prostředí do určité míry ovlivňuje i efektivitu 
využívání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Stát, i přes opakované 
proklamace, nebyl dosud schopen stanovit priority a pravidla pro řízení a financování 
sportu. 
 
Jedinou oblastí, již veřejná správa účinně ovlivňuje, je školní sport a tělovýchova, 
neboť prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů jsou definovány 
kompetence, kterých mají žáci na jednotlivých stupních dosáhnout, a více či méně 
také metodika jejich dosažení. 
 
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o podpoře sportu“) ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále 
jen MŠMT) vypracovat a předložit Vládě ČR k projednání plán státní politiky ve 
sportu. Tento měl být poprvé předložen Vládě ČR do 1. 7. 2017. K tomuto však 
nedošlo, ani k diskusi nebyla předložena jeho pracovní verze. Na celostátní plán by 
logicky a věcně měl navazovat plán rozvoje sportu v příslušném kraji a doplňovat jej, 
zejména s respektem k subsidiaritě jednotlivých úkolů a opatření. Při absenci těchto 
východisek Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji na roky 2018 – 2020 (dále jen 
krajský plán) alespoň částečně reflektuje Koncepci podpory sportu 2016 – 2025 (tzv. 
Koncepce Sport 2025) zpracovanou MŠMT v roce 2016. 
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Krajský plán, vzhledem k výše uvedenému, neaspiruje na to, aby se stal 
plnohodnotným střednědobým či dlouhodobým strategickým rozvojovým 
dokumentem. Zabývá se zejména otázkou priorit v oblasti výkonnostního sportu dětí 
a mládeže a jeho peněžní podporou z rozpočtu Libereckého kraje. Komplexní 
materiál zabývající se sportem z pohledu socializace a výchovy, zdravotnictví, 
cestovního ruchu a dalších společenských odvětví by měl být zpracován 
v následujícím období. Zpracování takového dokumentu je ovšem podmíněno 
existencí celostátní koncepce rozvoje sportu. 
 
 
1.1. Vazba na právní předpisy 

Zákon o podpoře sportu je jediným specifickým zákonným předpisem České 
republiky, který upravuje vymezení sportu ve společnosti, stanovuje úkoly státu a 
působnost samosprávných celků při podpoře sportu. Úkoly krajů jsou formulovány v 
§ 5: 
 

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 
zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 

talentů, včetně zdravotně postižených občanů 
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení, 
c)  zabezpečují podporu sportu ze svého rozpočtu, 
d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění. 

 
V § 6 téhož zákona jsou pak blíže specifikovány náležitosti plánu rozvoje sportu: 
 

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení 
oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech 
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory 
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro 
občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků 
z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.  

 
Kraje, shodně s obcemi mají povinnost zpracovat plány rozvoje sportu do 18 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti upraveného znění zákona, tj. do 30. 6. 2018. 
 
S ohledem na skutečnost, že sportovní aktivity jsou téměř bez výjimek zajišťovány 
prostřednictvím sportovních organizací a že Liberecký kraj není vlastníkem sportovní 
infrastruktury, pokládáme za nezbytné současně plán rozvoje sportu koncipovat ve 
vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Podpora sportu v rozličnosti jeho podob se totiž převážnou měrou uskutečňuje 
prostřednictvím účelově vázaných dotací.  
  



PLÁN ROZVOJE SPORTU 2018 – 2020 

6 z 27 
 

1.2. Cíle krajského plánu a vazba na další strategické dokumenty 

kraje 

V návaznosti na výše uvedené je cílem Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji na 
roky 2018 – 2020 stanovit oblasti podpory, priority a pravidla pro peněžní 
podporu sportu a tělovýchovy z rozpočtu Libereckého kraje na roky 2018 – 
2020. Navazuje na Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020, který byl 
schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 359/14/ZK ze dne 23. 9. 
2014, a současně i na Strategii podporu sportu v Libereckém kraji v letech 2014 – 
2016, jež byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 65/14/ZK ze 
dne 25. 2. 2014. 
 
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 v rámci opatření B4b Podpora 
kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel – oblast sport 
definuje následující 4 cíle: 
 
B4b.1 Vytvořit optimální podmínky pro sport dětí a mládeže (osoby mladší 19 let)  
B4b.2 Vytvořit optimální podmínky pro „sport pro všechny“  
B4b.3 Vytvořit funkční, bezpečnou a moderní sportovní infrastrukturu  
B4b.4 Realizovat nadregionální a mezinárodní sportovní akce 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

Oblast sportu a tělovýchovy je rozmanitá a tomu odpovídá i různorodý výklad 
používané terminologie. Pro potřeby krajského plánu jsou používány níže uvedené 
výklady základních pojmů. Jsou převzaty zejména z právních předpisů České 
republiky a odborné literatury. 
 
2.1. Sport 

Tělesná forma činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované 
účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj 
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 
rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně. 
  
2.2. Vrcholový sport 

Nejvyšší výkonnostní úroveň sportu organizovaná ve sportovních organizacích nebo 
resortních sportovních centrech. Porovnávání výkonosti probíhá prostřednictvím 
soutěží řízených sportovní asociací. 
 
2.3. Výkonnostní sport 

Zájmová činnost soutěžní povahy se systematickou sportovní přípravou realizovanou  
ve sportovních organizacích. Součástí výkonnostního sportu jsou pravidelné, věkově, 
genderově a výkonnostně diferencované soutěže řízené sportovní asociací. 
 
2.4. Všesportovní příprava 

Nespecializovaná, širokospektrální, nesoutěžní pohybová aktivita, která je zaměřena 
na všeobecný motorický rozvoj, zvyšování fyzické kondice. 
 
2.5. Školní sport a tělovýchova 

Sport realizovaný ve školách a školských zařízeních dle rámcových a školních 
vzdělávacích programů. 
 
2.6. Střešní sportovní organizace 

Právnická osoba s celostátní působností sdružující sportovní organizace, která má 
organizační struktury působící na území kraje. 
 
2.7. Sportovní asociace 

Právnická osoba s celostátní působností sdružující sportovní organizace a fyzické 
osoby v konkrétním sportovním odvětví. Nejvyšší sportovní autorita v České 
republice pro dané sportovní odvětví, která zastupuje Českou republiku u 
mezinárodní asociace daného sportu.  
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2.8. Sportovní organizace 

Právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, jejímž předmětem 
činnosti je sport a tuto činnost fakticky, prokazatelně, pravidelně (min. 1 x týdně) a 
nepřetržitě (nejméně 10 měsíců v roce) vykonává. 
 
2.9. Oddíl 

Organizační součást sportovní organizace zajišťující provozování jednoho druhu 
sportu nebo sportovního odvětví, popř. všesportovní přípravu (např. oddíl, odbor, 
skupina). 
 
2.10. Sportovec 

Fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní 
činnost, je evidována sportovní organizací a registrována u příslušné střešní 
sportovní organizace. Od 1. ledna 2019 je tato definice nahrazena evidencí fyzické 
osoby v rejstříku dle §3a zákona  115/2001 Sb. o podpoře sportu (ve znění 
pozdějších předpisů) v případě, že bude rejstřík spuštěn a naplněn validními daty. 
 
2.11. Sportovní akce 

Jednorázová či opakovaná aktivita, jejíž náplní je sport nebo propagace sportu. 
 
2.12. Nekomerční sportovní akce 

Taková sportovní akce, jejímž cílem není generování zisku. Její rozpočet nesmí být  
při započtení dotace ziskový. Sportovní akce nesmí být pořádána organizací, která je 
primárně založena za účelem generování zisku s výjimkou subjektů, které svou 
činnost v oblasti sportu realizují na základě pověření k výkonu činnosti ve veřejném 
zájmu.  
  
2.13. Významná sportovní akce  

Akce mezinárodního významu, jejímž pořádáním je od mezinárodní federace 
pověřena sportovní organizace nebo střešní sportovní organizace působící v České 
republice. 
 
2.14. Pořadatel sportovní akce 

Subjekt, který je pověřen pořadatelstvím či samostatně pořádá sportovní akci. 
 
2.15. Organizátor sportovní akce 

Subjekt či fyzická osoba podnikající i nepodnikající, jež na základě pověření 
pořadatele sportovní akce zajišťuje samotný průběh sportovní akce. 
 
2.16. Dotace 

Peněžní prostředky poskytnuté z veřejného rozpočtu právnické nebo fyzické osobě  
na stanovený účel. 
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2.17. Dotační program 

Soubor věcných, časových organizačních a finančních podmínek, při jejichž splnění 
lze přiznat dotaci. Podrobnosti jsou obsaženy v §10c zákona 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.18. Programová dotace 

Dotace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu. 
Účel dotace stanovuje poskytovatel dotace před podáním žádosti v rámci podmínek 
dotačního programu. 
 
2.19. Individuální dotace 

Dotace poskytnutá na základě žádosti o poskytnutí dotace mimo dotační program (ze 
strany poskytovatele dotace nejsou stanoveny žádné předběžné podmínky pro 
poskytnutí dotace). Účel dotace stanovuje žadatel ve své žádosti. 
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3. PRIORITNÍ SPORTY 

Sport, stejně jako ostatní lidské činnosti, prochází neustálým vývojem. Vznikají nové 
sporty, některé sporty provozované velkým množstvím sportovců a dříve oblíbené se 
vytrácejí. Současně jsou možnosti podpory z rozpočtu kraje omezené a neumožňují 
podporovat všechny sporty a na všech úrovních. Není tedy možné efektivně 
podporovat všechny aktivity, které se samy označují jako sport, nebo které definici 
sportu naplňují. Takovou podporu nepokládáme ani za správnou ze strategického 
hlediska.  
 
Z tohoto důvodu jsou v krajském plánu stanoveny skupiny sportů. Jsou vytvořeny 
s ohledem na přírodní podmínky, tradici, oblíbenost, zdravotní dopady, 
environmentální dopady a také s ohledem na kategorizaci sportů, kterou zavedlo a 
průběžně aktualizuje olympijské hnutí reprezentované v podmínkách České republiky 
Českým olympijským výborem. Na tomto místě je vhodné uvést, že Liberecký kraj 
uznává Český olympijský výbor jako nejvyšší státní sportovní autoritu. Dominantně 
budou tedy na výkonnostní úrovni podporovány takové sporty, pro něž jsou 
v Libereckém kraji dobré podmínky, mají zde tradici, širokou základnu a sportovci 
Libereckého kraje v ní v dětských, mládežnických a dospělých kategoriích dosahují, 
alespoň z celostátního pohledu, nadprůměrných výsledků. 
 
Rozdělení sportů do jednotlivých skupin je obsaženo v přílohách č. 1 a č. 2 (pro 
handicapované sportovce) krajského plánu, přidruženy k nim jsou příslušné sportovní 
asociace. Zařazení do příslušné skupiny sportů bude použito nejen při uplatnění 
bodového koeficientu při hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje, ale i v jiných případech. Rozdělení sportů do jednotlivých skupin 
může být každoročně aktualizováno. 
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4. OBLASTI PODPORY A PRIORITY VE SPORTU 

V návaznosti na požadavky zákona o podpoře sportu a v souladu s Programem 
rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 identifikuje krajský plán následující oblasti 
podpory a jejich priority. Jejich společným cílem je zvýšení dostupnosti sportu a 
sportovních zařízení pro občany kraje a zvýšení účasti občanů kraje na sportovních 
aktivitách. 
 
4.1. Oblast podpory: SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE VE 

SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH 

4.1.1. Priorita: Dostupnost sportu pro děti a mládež 

Sport dětí a mládeže a jeho podpora je zásadní prioritou Libereckého kraje. Rozumí 
se jí podpora aktivního sportování do dovršení 19 let věku. Peněžní podpora 
z rozpočtu Libereckého kraje bude v dotčeném období směrována zejména do 
oblasti výkonnostního sportu dětí a mládeže a všesportovní přípravy dětí 
předškolního a mladšího školního věku. 
 
Úbytek až ztráta spontánních pohybových aktivit, která je sledovatelná v celé 
populaci, má na dětskou a dospívající populaci devastující účinek. Neohrožuje pouze 
pohybové návyky vztažené ke sportovním aktivitám, ale má dopady i do zdravotní 
oblasti a na trh práce.  
 
Do popředí proto vystupuje řízená pohybová aktivita. Za optimální lze považovat, aby 
v případě předškolního a mladšího školního věku probíhala v rámci samotné školy, 
avšak vzhledem k tomu, že historicky je realizovaná zejména ve sportovních 
organizacích, je cílem podpořit jejich pravidelnou celoroční činnost a tím zajistit 
ekonomickou i místní dostupnost co nejširšímu spektru obyvatel kraje. 
 
Podporou sportu dětí a mládeže je nepřímo podporován rovněž sport ostatních 
věkových kategorií včetně seniorů, a to možnou údržbou sportovišť, nákupen 
sportovního materiálu či úsporou výdajů z prostředků sportovní organizace, které by 
jinak sloužily k podpoře činnosti dětí a mládeže.  
 
4.1.2.  Priorita: Podpora kvalifikace vedení dětí a mládeže ve sportu 

Z pohledu kvality řízených pohybových aktivit dětí a mládeže je důležité její vedení 
odborně vzdělanými, motivovanými a v optimálním případě profesionálními trenéry. 
Odborné vedení zajistí nejen bezprostřední bezpečnost dětí při sportovních 
aktivitách, ale také zdravý a bezpečný vývoj dětí a pomůže vybudovat celoživotně 
kladný vztah k pohybově aktivnímu životu. 
 
Pro kvalitní práci s dětmi a mládeží, nejen v oblasti sportu a tělovýchovy, je nutná 
určitá míra jistoty. Z tohoto důvodu by pro sportovní organizace bylo výhodné, aby 
s nimi byly uzavřeny smlouvy, které by zavázaly Liberecký kraj poskytnout dotaci 
v několika letech za sebou (tzv. víceleté smlouvy). Tato forma podpory ovšem 
s sebou nese nutnost přijetí závazku do rozpočtu Libereckého kraje a zároveň ztíží 
možnost cílené podpory vázané na velikost členské základny. Deklarace obsažené 
v tomto krajském plánu však v sobě obsahuje značnou míru jistoty, že funkční 
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sportovní organizace systematicky pečující o sport dětí a mládeže bude podpořena 
z dotací z rozpočtu Libereckého kraje (při splnění daných podmínek). 
  
4.2. Oblast podpory: SPORTOVNÍ AKCE 

4.2.1. Priorita: Nekomerční sportovní akce pro širokou veřejnost 

Nedílnou součástí sportovního života představují sportovní akce. Prioritou je podpora 
nekomerčních sportovních akcí pořádaných a organizovaných nestátními 
neziskovými organizacemi. Primárně budou podporovány akce, při kterých budou 
obyvatelé kraje aktivně sportovat, může se jednat o masové akce stejně jako o 
specializované sportovní akce výkonnostního sportu dětí a mládeže. 
 
4.2.2. Priorita: Akce propagující sport 

Liberecký kraj podpoří aktivity, jejichž cílem je propagace sportu, oceňování 
úspěšných sportovců či účast reprezentantů z Libereckého kraje na celostátních 
a mezinárodních turnajích, zápasech apod., nebo organizace takových akcí na 
území Libereckého kraje. 
 
Zásadním nástrojem propagace sportu je zviditelňování úspěšných sportovců. 
Z tohoto důvodu bude Liberecký kraj pořadatelem nebo spolupořadatelem ankety, na 
jejímž základě budou oceněni nejvýznamnější či nejúspěšnější sportovci 
v Libereckém kraji.  

 
4.3. Oblast podpory: VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 

4.3.1. Priorita: Pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí 

Významné sportovní akce mají pozitivní vliv na propagaci sportu, obdobně jejich 
pořádání má svou roli při propagaci kraje či obcí v národním či mezinárodním 
měřítku. Napomáhá tak rozvoji cestovního ruchu. Pořádání významných akcí je i 
otázkou prestiže, dokládající schopnosti regionu takové akce připravit a úspěšně 
realizovat. Liberecký kraj bude podporovat významné sportovní akce pořádané na 
jeho území. 
 
V souladu s prioritní podporou sportování dětí a mládeže bude Liberecký kraj v roce 
2019 pořadatelem a organizátorem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky. Uskuteční se na území statutárních měst Liberce a Jablonec nad Nisou. 
 
4.4. Oblast podpory: SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

Nezbytným předpokladem pro rozvoj sportu je existence moderní a bezpečné 
infrastruktury. 
 
4.4.1. Priorita: Podpora přírodní sportovní infrastruktury 

Přírodní sportovní areály v Libereckém kraji slouží široké veřejnosti i výkonnostním 
sportovcům. Jsou úzce spjaty s cestovních ruchem a rekreací. Jedná se zejména 
o běžecké lyžařské trasy, cyklotrasy včetně singltreků, workoutové parky a vodní 
plochy, které nejsou komerčně využívány, tzn. nejsou vlastněny či provozovány 
subjekty, které jsou založeny za účelem zisku. Podpora takových areálů je podporou 
nejen sportu, ale i cestovního ruchu a zdravého životního stylu. 
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4.4.2. Priorita: Podpora objektů sportovní infrastruktury 

Pro značnou část sportů jsou nezbytné objekty sportovní infrastruktury (tělocvičny, 
hřiště apod.). Kraj se však potýká se zásadním limitujícím prvkem pro její 
systematickou podporu (ať se jedná o budování nové či modernizaci a rekonstrukce 
stávající), a to s roztříštěností vlastnictví, které je historicky dáno. Část infrastruktury 
vlastní místní samosprávy, část přímo sportovní organizace a velká část je v majetku 
komerčních subjektů. 
 
Druhým, neméně významným problémem je absence pasportizace sportovní 
infrastruktury a generel jejích rozvojových potřeb. 
 
V této souvislosti lze odkázat na zahraniční zkušenosti, pozitivně dokládající, že 
vlastnictví infrastruktury místními samosprávami a jejich využívání sportovními 
organizacemi na základě nájemních vztahů je z dlouhodobé perspektivy funkčně a 
ekonomicky nejvýhodnějším a nejstabilnějším modelem. Přes tuto skutečnost a 
zejména s přihlédnutím k historickému vývoji bude v období let 2018 – 2020 
Liberecký kraj finančně podporovat i rekonstrukce sportovní infrastruktury ve 
vlastnictví sportovních organizací.   
 
 
 

 
 



PLÁN ROZVOJE SPORTU 2018 – 2020 

14 z 27 
 

4.5. Oblast podpory: SPORTOVNÍ REPREZENTACE LIBERECKÉHO 

KRAJE 

4.5.1. Priorita: Podpora talentů ve sportu 

K vyššímu zapojení dětí a mládeže do aktivního sportování jsou nutné pozitivní 
vzory. Ty je možné vychovat pouze v případě, že bude specifická podpora cílena na 
podporu sportovně talentovaných a nadaných dětí a mládeže.  
 
4.6. Oblast podpory: ORGANIZACE SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

4.6.1. Priorita: Podpora České unie sportu a Sokola  

Nedílnou součástí sportovního prostředí jsou její řídící a organizační složky. Z tohoto 
důvodu budou v letech 2018 – 2020 z rozpočtu Libereckého kraje podporovány 
vybrané střešní organizace.  
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5. ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍ PODPORY 

V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH PODPORY 

Od roku 2014 nedošlo k ustálení objemu veřejných prostředků vynakládaných na 
sport ze státního, resp. veřejných rozpočtů. Česká republika patří v rámci EU 
k zemím s nejnižším podílem výdajů veřejných rozpočtů na sport a také s nejnižším 
vlivem na řízení sportu a tělovýchovy. 
 
S odkazem na Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 lze konstatovat, že 
pozice Libereckého kraje v oblasti financování sportu je definována následovně: 
„Financování sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji je zajištěno jako vícezdrojové a 
podílí se na něm nejen samotní sportovci, ale i místní municipality a sportovní svazy 
a organizace. Ze strany Libereckého kraje je sport kofinancován zejména 
prostřednictvím dotačních programů.“ 
 
Dotační programy představují v zásadě jediný systémový nástroj pro prosazování 
priorit Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu. 
 
V návaznosti na Programové prohlášení koalice Starostové pro Liberecký kraj, ANO 
2011, Česká strana sociálně demokratická a Občanská demokratická strana pro 
volební období 2016 – 2020 lze předpokládat, že v letech 2018 – 2020 budou 
v rozpočtu Libereckého kraje vyčleněny prostředky v minimální výši 30.000.000 Kč. 
 
Z této částky bude minimálně 18.000.000 Kč určeno na podporu sportovní činnosti 
dětí a mládeže ve sportovních organizacích, 5.500.000 Kč na sportovní akce, 
2.000.000 Kč na sportovní infrastrukturu, 2.500.000 Kč na zajištění účasti 
Libereckého kraje na hrách olympiád dětí a mládeže a 2.000.000 Kč jako 
nespecifikovaná rezerva pro potřeby, které vzniknou v průběhu roku. 
 
V případě, že v průběhu rozpočtového roku dojde k navýšení prostředků na sport  
a tělovýchovu ve výši přesahující 30.000.000 Kč, mimo oblast významných 
sportovních akcí, budou prostředky rozděleny tak, aby 800.000 Kč směřovalo do 
oblasti podpory Organizace sportovního prostředí. Zbylé peněžní prostředky budou 
rozděleny tak, aby 30 % objemu bylo směřováno do oblasti podpory Sportovní 
činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích, 43 % do oblasti podpory 
Sportovní reprezentace Libereckého kraje, 7 % do oblasti podpory Sportovní akce a 
20 % objemu bylo směřováno do oblasti podpory Sportovní infrastruktura. 
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5.1. Obecné zásady pro poskytnutí peněžní podpory z rozpočtu 

Libereckého kraje 

5.1.1. Podmínkou pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje 
je to, že se sportovní asociace daného sportu či přímo žadatel o dotaci připojil 
k České chartě proti dopingu. 

5.1.2. Nejsou podporovány komerční aktivity; činnosti fitness; full contact bojové 
sporty (vyjma juda a karate); deskové, stolní, karetní, virtuální a podobné hry 
(s výjimkou šachů) a modelářské aktivity. Nebudou podporovány ani sporty, 
jejichž provozování má přímý negativní vliv na životní prostředí.  

5.1.3. Při administraci dotačních programů musí být dodrženy všechny vnitřní 
předpisy Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje, včetně 
důsledné kontroly využití peněžních prostředků, kdy u všech poskytnutých 
dotací bude provedena dokladová kontrola kopií účetních dokladů 
předložených k vypořádání dotace. U vybraného adekvátního počtu 
poskytnutých dotací bude rovněž kontrola fyzická.  

 
5.2. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti podpory 

Sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích 

5.2.1. Sportovní činnost dětí a mládeže bude v období let 2018 – 2020 podporována 
výhradně prostřednictvím dotačních programů, které umožní peněžní podporu 
i pro malé sportovní organizace. 

5.2.2. Dominantním prvkem hodnocení žádostí o poskytnutí dotace je počet 
sportovců do věku 19 let. 

5.2.3. Počet sportovců pro potřeby hodnocení bude zvýšen násobením koeficientem, 
který bude stanoven v podmínkách každého dotačního programu na základě 
rozdělení sportů do kategorií dle přílohy č. 1 a č. 2 krajského plánu. 

5.2.4. Mohou být poskytovány investiční i neinvestiční dotace např. platba za 
energie, platy, nákup materiálu, nákup služeb, údržba a rekonstrukce.  

5.2.5. Peněžní prostředky jsou v rámci rozpočtu Libereckého kraje alokovány 
v kapitole 926 04 dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
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5.3. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti podpory 

Sportovní akce 

5.3.1. Sportovní akce budou v období let 2018 – 2020 podporovány prostřednictvím 
dotačních programů i individuálních dotací. 

5.3.2. Přednostně budou podporovány sportovní akce, kde bude veřejnost aktivně 
sportovat a její start nebude podmíněn jakýmkoliv peněžním plněním 
(startovné, nákup čehokoliv apod.) a tradiční Zastupitelstvem Libereckého 
kraje vybrané akce. 

5.3.3. V případě, že bude otevřen dotační program na sportovní akce, bude 
významným hodnotícím kritériem počet aktivně sportujících účastníků. 

5.3.4. Mohou být poskytovány pouze neinvestiční dotace. 
5.3.5. Peněžní prostředky jsou v rámci rozpočtu Libereckého kraje alokovány 

v kapitole 917 04 transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
v případě víceletých dotací a 926 04 dotační fond, odbor školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu v ostatních případech. 

 
V období let 2018 – 2020 budou formou individuální dotace podpořeny minimálně 

tradiční níže uvedené akce:  

název akce pořadatel IČO 

roční 

dotace 

Memoriál Ludvíka Daňka AC Turnov, z.s. 00527271 500.000 Kč 
International MTB marathon 
Malevil Cup Pakli sport klub z.s. 70226130 250.000 Kč 

EURO HRY Doksy TJ Doksy, z.s. 00525693 100.000 Kč 

Handy Cyklo Maraton Cesta za snem, z.s. 22712950 80.000 Kč 

Anketa Sportovec 
Libereckého kraje 

KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS 
LIBERECKÉHO KRAJE 70927383 200.000 Kč 

Sportfilm Liberec Liberecká sportovní a tělovýchovná 
organizace z.s. 46747818 100.000 Kč 

Jablonecká hala Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec 
nad Nisou, z.s. 14864991 250.000 Kč 
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5.4. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti podpory 

Významné sportovní akce 

5.4.1. Významné sportovní akce budou v období let 2018 – 2020 podporovány 
prostřednictvím individuálních dotací, a to výhradně peněžními prostředky 
alokovanými v rozpočtu Libereckého kraje nad rámec 30.000.000 Kč 
uvedených v úvodu kapitoly 5. tohoto plánu. 

5.4.2. Mohou být poskytovány investiční i neinvestiční dotace. 
5.4.3. Přednostně budou podporovány akce ve sportech zařazených do skupiny 

sportů 1 dle přílohy č. 1 a č. 2 krajského plánu. 
5.4.4. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na významnou 

sportovní akci musí být podány nejpozději do 30. 9. roku předcházejícího 
konání akce (z důvodu přípravy rozpočtu na následující rozpočtová období). 

5.4.5. Dotace na významné sportovní akce sportovní akce budou poskytovány 
výhradně pořadatelům akce, tedy těm, kterým příslušná národní či 
mezinárodní instituce svěřila pořádání a má s ní sepsanou smlouvu, nikoliv 
organizátor, který má smlouvu s pořadatelem. 

5.4.6. Peněžní prostředky jsou v rámci rozpočtu Libereckého kraje alokovány 
v kapitole 917 04 transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 

 
V období let 2018 – 2020 bude formou individuální dotace podpořena minimálně:  
 
název akce pořadatel IČO roční dotace 

Jizerská padesátka Ski klub Jizerská padesátka z.s. 413224471 1.000.000 Kč 
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5.5. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti podpory 

Sportovní infrastruktura 

5.5.1. Sportovní infrastruktura bude v období let 2018 – 2020 podporována 
prostřednictvím individuálních dotací i dotačních programů. 

5.5.2. V případě nové stavby bude peněžní podpora cílena primárně do sportovní 
infrastruktury vlastněné krajem, či obcemi nebo subjekty jimi ovládanými. 

5.5.3. V případě rekonstrukcí bude peněžní podpora směrována do sportovní 
infrastruktury bez ohledu na její vlastnictví. Peněžní prostředky jsou v rámci 
rozpočtu Libereckého kraje alokovány v kapitole 917 04 transfery odbor 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 

 
V období let 2018 – 2020 budou formou individuální dotace podpořena minimálně:  

název akce pořadatel IČO roční dotace 

Jizerská magistrála Jizerská o.p.s. 25412949 1.000.000 Kč 

Krkonošská magistrála Krkonoše - svazek měst a obcí 70157898 500.000 Kč 

Lužickohorská magistrála Svazek obcí Novoborska 68955057 350.000 Kč 

Singltrek pod Smrkem Singltrek pod Smrkem, o.p.s. 28736010 150.000 Kč 

 
 
5.6. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti podpory  

Sportovní reprezentace Libereckého kraje 

5.6.1. Sportovně nadané a talentované děti a mládež budou v období let 2018 – 
2020 podporovány prostřednictvím dotačních programů i individuálních dotací, 
a to výhradně peněžními prostředky alokovanými v rozpočtu Libereckého kraje 
nad rámec 30.000.000 Kč uvedených v úvodu kapitoly 5. tohoto plánu. 

5.6.2. V případě že bude podpora realizována prostřednictvím dotačních programů, 
bude podmínkou pro poskytnutí dotace potvrzení o spolupráci se subjektem, 
který v elitní kategorii hraje nejvyšší národní soutěž v případě kolektivních 
sportů, nebo jehož členové jsou reprezentanty České republiky v případě 
individuálních sportů. 

5.6.3. Mohou být poskytovány investiční i neinvestiční dotace. 
5.6.4. Seznam subjektů pro tuto oblast je uveden v příloze č. 3 tohoto plánu a může 

být každoročně aktualizován.  
5.6.5. Peněžní prostředky jsou v rámci rozpočtu Libereckého kraje alokovány 

v kapitole 917 04 transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
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5.7. Zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti  

Organizace sportovního prostředí 

5.7.1. Organizace sportovního prostředí bude v období let 2018 – 2020 podporována 
prostřednictvím individuálních dotací, a to výhradně peněžními prostředky 
alokovanými v rozpočtu Libereckého kraje nad rámec 30.000.000 Kč 
uvedených v úvodu kapitoly 5. tohoto plánu. 

5.7.2. Mohou být poskytovány pouze neinvestiční dotace. 
 
V období let 2018 – 2020 budou formou individuální dotace podpořeny minimálně 
subjekty uvedeny níže v tabulce vč. příslušné peněžní částky. 
 
subjekt IČO roční dotace 

Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, z.s. 46747818 100.000 Kč 

Okresní organizace České unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s. 68298056 100.000 Kč 

Sportovní unie Českolipska, z.s. 64045889 100.000 Kč 

Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily, z.s. 68247931 100.000 Kč 

Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 70927383 200.000 Kč 

Sokolská župa Ještědská 44224737 50.000 Kč 

Sokolská župa Jizerská 43257755 50.000 Kč 

Sokolská župa Krkonošská - Pecháčkova 15045781 50.000 Kč 

Liberecká krajská asociace Sport pro všechny, z.s.  26988127 50.000 Kč 
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Příloha č. 1 Skupiny sportů 

 
SKUPINA SPORTŮ I: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Atletika  Český atletický svaz, IČO: 00539244 

2 Biatlon Český svaz biatlonu, IČO: 00539180 

3 Fotbal Fotbalová asociace České republiky, IČO: 00406741 

4 Sportovní gymnastika Česká gymnastická federace, IČO: 00540471 

5 Lední hokej Český svaz ledního hokeje, IČO: 00536440 

6 Alpské lyžování Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

7 Běžecké lyžování Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

8 Severská kombinace Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

9 Skoky na lyžích Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

10 Plavání Český svaz plaveckých sportů, IČO: 44264984 

11 Volejbal Český volejbalový svaz, IČO: 00540285 

12 Florbal Česká florbalová unie, IČO: 61387991 

13 Triatlon Česká triatlonová asociace, IČO: 44851782 

14 Akrobatické lyžování Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

15 Badminton Český badmintonový svaz, z. s., IČO: 00540099 

16 Basketbal Česká basketbalová federace, IČO: 45770778 

17 Baseball Česká baseballová asociace, IČO: 48548421 

18 Silniční cyklistika Český svaz cyklistiky, IČO: 49626281 

19 Horská kola Český svaz cyklistiky, IČO: 49626281 

20 Moderní gymnastika Český svaz moderní gymnastiky, IČO: 00540480 

21 Skoky na trampolíně Česká gymnastická federace, IČO: 00540471 

22 Stolní tenis Česká asociace stolního tenisu, IČO: 00676888 

23 Tenis Český tenisový svaz, IČO: 00538388 

24 Plážový volejbal Český volejbalový svaz, IČO: 00540285 

25 Házená Český svaz házené, IČO: 00548979 

26 Judo Český svaz juda, IČO: 00537560 

27 Karate Český svaz karate, IČO: 00540897 

28 Snowboarding Svaz lyžařů České republiky, IČO: 00537632 

 
  



PLÁN ROZVOJE SPORTU 2018 – 2020 

22 z 27 
 

SKUPINA SPORTŮ II: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Rychlobruslení Český svaz rychlobruslení,   IČO: 45769451 

2 Jachting Český svaz jachtingu, IČO: 61379387 

3 Jezdectví Česká jezdecká federace, IČO: 48549886 

4 Vodní slalom Český svaz kanoistů, IČO: 00537730 

5 Kolečkové sporty Česká unie kolečkových bruslí, IČO: 69344566 

6 Moderní pětiboj Český svaz moderního pětiboje, IČO: 62940481 

7 Skoky do vody Český svaz plaveckých sportů, IČO: 44264984 

8 Rugby Česká rugbyová unie, IČO: 00540706 

9 Saně Českomoravská sáňkařská asociace, IČO: 61389331 

10 Sportovní lezení Český horolezecký svaz, IČO: 00460001 

11 Šerm Český šermířský svaz, z. s., IČO: 62933124 

12 Taekwondo Český svaz taekwondo WTF, IČO: 45250707 

13 Orientační sporty Český svaz orientačních sportů, IČO: 00548677 

14 Potápění Svaz potápěčů České republiky, IČO: 00537225 

15 Squash Česká asociace squashe, IČO: 48132217 

16 Taneční sport Český svaz tanečního sportu, IČO: 00443077 

17 Hokejbal Českomoravský svaz hokejbalu, IČO: 49626485 

18 Rychlostní kanoistika Český svaz kanoistů, IČO: 00537730 

19 Hasičský sport Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČO: 00442739 

20 Všesportovní příprava Česká obec sokolská, IČO: 00409537 
Česká asociace Sport pro všechny, IČO: 00551368 
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, 
IČO: 00536571 

21 Boby Český svaz bobistů a skeletonistů, z. s., IČO: 60432756 

22 Curling Český svaz curlingu, IČO: 48548227 

23 Dráhová cyklistika Český svaz cyklistiky, IČO: 49626281 

24 Golf Česká golfová federace, IČO: 45251100 

25 Vodní pólo Český svaz vodního póla, IČO: 60461331 

26 Synchronizované plavání Český svaz plaveckých sportů, IČO: 44264984 

27 Sportovní střelba Český střelecký svaz, z. s., IČO: 00539520 

28 Lukostřelba Český lukostřelecký svaz, IČO: 48549452 

29 Pozemní hokej Český svaz pozemního hokeje, IČO: 44268335 
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30 Veslování Český veslařský svaz, IČO: 48136794 

31 Bikros Český svaz cyklistiky, IČO: 49626281 

32 Krasobruslení Český krasobruslařský svaz, IČO: 62937839 

33 Softball Česká softbalová asociace, IČO: 48546542 

34 Zápas Svaz zápasu České republiky, IČO: 00538515 

35 Šachy Šachový svaz České republiky z. s., IČO: 48548464 
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SKUPINA SPORTŮ III: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Vzpírání Český svaz vzpírání, IČO: 41191846 

2 Box Česká boxerská asociace, IČO: 49278045 

3 Boulové sporty Česká federace koulových sportů, IČO: 62932144  

4 Korfbal Český korfbalový svaz z. s., IČO: 45245363 

5 Americký fotbal Česká asociace amerického fotbalu z. s., IČO: 60164115 

6 Frisbee Česká asociace létajícího disku, z. s., IČO: 69345368 

7 Kriket Českomoravský kriketový svaz, z. s., IČO: 26993074 

8 Kuželky a bowling Česká kuželkářská a bowlingová federace, IČO: 49279572 

9 Muay-thai Česká muaythai asociace, z. s., IČO: 47606436 

10 Přetahování lanem Česká unie sportu v přetahování lanem, IČO: 27006964 

11 Skialpinismus Český horolezecký svaz, IČO: 00460001 

12 Wushu Česká federace wushu a dalších bojových umění z. s., IČO: 
01281542 

13 Vodní lyžování Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu, z. s., IČO: 
60434376 

14 Záchranářský sport Vodní záchranná služba, z. s., IČO: 63835355 

15 Aerosport Aeroklub České republiky z. s., IČO: 00537403 

16 Automobilový 
a motocyklový sport Autoklub České republiky, IČO: 00550264 

17 Billiard Českomoravský billiardový svaz, IČO: 47608994 

18 Sumó Český svaz sumó, IČO: 67362761 

19 Vodní motorismus Český svaz vodního motorismu, IČO: 00506184 

20 Sportovní rybaření Český rybářský svaz, z. s., IČO: 00443191 

21 Bridge Český bridžový svaz, IČO: 00443000 

22 Lakros Česká lakrosová unie, z. s., IČO: 26665883 

23 Short –Track Český svaz rychlobruslení, IČO: 45769451 

24 Cheerleading Česká asociace cheerleaders, IČO: 26546612 

25 Ostatní výše neuvedené  
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Příloha č. 2 Skupiny sportů pro handicapované sportovce 

 

SKUPINA SPORTŮ I: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Atletika + přespolní běh 

Česká asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, IČO? 26991543 

Česká federace Spastic Handicap, z. s.,  
IČO: 46070711 

Český svaz tělesně postižených sportovců, 
IČO: 48551350 

Český svaz zrakově postižených sportovců;  
IČO: 49276689 

Český svaz mentálně postižených sportovců, 
IČO: 61387444 

Český svaz neslyšících sportovců, z.s., 
IČO: 45246688 

2 Biatlon 

3 Fotbal – futsal 

4 Stolní tenis 

5 Alpské lyžování a snowboarding 

6 Severské lyžování 

7 Plavání 

8 Volejbal, beach volejbal 

9 Boccia 

10 Goalball 

11 Triatlon 

 
SKUPINA SPORTŮ II: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Badminton 
Česká asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, IČO? 26991543 

Česká federace Spastic Handicap, z. s.,  

IČO: 46070711 

Český svaz tělesně postižených sportovců, 

IČO: 48551350 

Český svaz zrakově postižených sportovců;  

IČO: 49276689 

Český svaz mentálně postižených sportovců, IČO: 
61387444 

Český svaz neslyšících sportovců, z.s., 

IČO: 45246688 

2 Basketbal 

3 Cyklistika 

4 Lední hokej a sledge hokej 

5 Tenis 

6 Judo 

7 Házená 

8 Karate 

9 Zápas 

10 Lukostřelba 

11 Orientační sporty 
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SKUPINA SPORTŮ III: 

 
p.č. sport sportovní asociace 

1 Jezdectví 

Česká asociace tělesně handicapovaných 
sportovců, IČO: 26991543 

Česká federace Spastic Handicap, z. s., IČO: 
46070711 

Český svaz tělesně postižených sportovců, IČO: 
48551350 

Český svaz zrakově postižených sportovců; IČO: 
49276689 

Český svaz mentálně postižených sportovců, IČO: 
61387444 

Český svaz neslyšících sportovců, z.s., IČO: 
45246688 

2 Kanoistika 

3 Rugby 

4 Šerm na vozíku 

5 Veslování 

6 Střelba 

7 Golf 

8 Taekwondo 

9 Curling 

10 Bowling 

11 Karate 

12 Ostatní výše neuvedené 
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Příloha č. 3 Seznam subjektů pro oblast podpory Sportovní 

reprezentace Libereckého kraje 

 
 
Seznam subjektů je platný pro rok 2018 a může být každoročně aktualizován. 
 
 
subjekt IČO 

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 46744282 
FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek 18381243 
FK Jablonec, z.s. 70840105 
TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 46747001 
FBC Liberec, spolek 27030873 
Floorball Club Česká Lípa z.s. 68435053 
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 
TJ DUKLA Liberec, z.s. 00482421 
 
 
 

 


