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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 – 2019.  

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 
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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. 

 

 
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.  

 
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 

http://www.turnov.cz/
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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. 
 

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. 
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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. 

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 



8 
 

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, 
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). 
 
 
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  
 
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. 
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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/


11 
 

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 z. 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 z. s. 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 z. 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 club 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 street basketball   

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

http://www.outdoor-school.cz/  

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

Sport inline - Pavel 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.bodysport.cz/
http://www.vyletvraji.cz/
http://www.outdoor-school.cz/
http://www.sportinline.cz/
http://www.ilma.cz/
http://www.thturnov.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 
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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  

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  


