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1. ÚVOD 

Plánování patří k rozhodujícím procesům koncepčního řízení rozvoje města. Mezi důležité 
oblasti, na které se při plánování rozvoje města nesmí zapomínat, patří bezpochyby i volný 
čas a sport. 

Sportem je podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
každá forma tělesné 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. 

Tento plán rozvoje sportu byl schválen usnesením č. Z/488/2018 – 20. ZM ze dne 
06.06.2018. 

2. ÚKOLY OBCÍ V OBLASTI SPORTU  

Úkoly obcí v oblasti sportu vymezuje § 6 zákona č 115/2001 Sb., o podpoře sportu.  

1. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
i) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

2.  Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 
zajišťuje jeho provádění. 

Novelizací uvedeného zákona, která nabyla účinnosti 1.1.2017, bylo doplněno přechodné 
ustanovení, které říká, že plán rozvoje sportu zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Plán tak musí být zpracován do 30.6.2018. Žádné sankce za 
nedodržení nejsou stanoveny. 

Podle § 6a plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 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.  

Protože v současné době není jednoznačně stanovena a ukotvena struktura plánu rozvoje 
sportu, jeho rozsah, délka ani období působnosti, je zpracován tento krátkodobý plán pouze 
na rok 2018. Jeho cílem je ukázat priority v oblasti podpory a rozvoje sportu ve Dvoře 
Králové nad Labem v roce 2018. Střednědobý, případně dlouhodobý plán může být 
zpracován následně.  

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU 

Zpracování předloženého Plánu rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 
vychází z následujících dokumentů: 

 Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 
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 Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem představuje základní plánovací dokument a 
zároveň nástroj pro koncepční řízení rozvoje města. Schválen byl 8. března 2016. Zpracován 
byl pomocí principů komunitně vedeného místního rozvoje, kdy se procesu tvorby účastní 
široké spektrum místních aktérů (občané, podnikatelé, zájmové organizace a další). Na 
základě detailního poznání stávajícího stavu dokument určuje postup a stanovuje konkrétní 
kroky, jak naplnit stanovené cíle. 

 Volný čas 

Mezi jednu ze 7 klíčových oblastí programu rozvoje města patří volný čas - klíčová oblast č. 4.  
V této oblasti jsou vedle sportu řešeny i mimosportovní aktivity jako je např. kultura (v 
přehledu cílů, opatření a aktivit označeno světlou barvou). U strategického cíle 4.1 se jedná o 
2 aktivity z 8, u strategického cíle 4.2 pak 5 aktivit z 10. 

Z programu rozvoje (analytická část) vyplývá, že Dvůr Králové nad Labem je město s širokou 
členskou sportovní základnou čítající více než 2500 členů. Ti jsou  organizováni ve více než 2 
desítkách sportovních klubů a oddílů. Ve městě je k dispozici poměrně značné množstvím 
různých objektů a ploch, které jsou nebo mohou být využívány pro volnočasové aktivity 
zaměřené na sport, ať už soutěžní nebo jen rekreační. Jejich kvalita je velmi různorodá. 
Většina sportovních zařízení je ve vlastnictví města Dvůr králové nad Labem. Správu a provoz 
zajišťují zejména technické služby, případně základní školy. Několik sportovních zařízení je i 
v soukromém vlastnictví (např. tenisový areál), případně ve vlastnictví různých spolků (např. 
tělocvična TJ Sokol). Vedle odstranění nedostatků ve stávajících sportovních zařízeních a 
jejich rozvoji je program rozvoje města zaměřen pochopitelně i na budování nových 
možností pro aktivní trávení volného času.  

 Akční plán 

Akční plán určuje konkrétní projektové záměry, které naplňují jednotlivé opatření a aktivity 
stanovené v příslušném strategickém cíli uvedeném v programu rozvoje města. Obvykle se 
zpracovává se na krátké období 1–2 let. Projektové záměry zařazené do akčního plánu musí 
být kryty rozpočtem, případně musí mít zajištěn jiný zdroj financování. 

V oblasti sportu jsou v aktuálním akčním plánu zařazeny tyto projektové záměry: 

Projektový záměr Odhadované 
náklady 

Období 
realizace 

Vybudování cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč 30 mil. Kč 2017–2018 

Výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu 25 mil. Kč 2017–2018 
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Aktivita Opatření Strategický cíl 4.1  

Zkvalitnit 
objekty, plochy 

a zařízení 
související s 

volnočasovými 
aktivitami  

Rekonstruovat 
a zkvalitnit 

objekty, plochy 
a zařízení 
využívané 

především pro 
sportovní 

volnočasové 
aktivity  

Zkvalitnit areál zimního 
stadionu včetně jeho lepší 

dostupnosti 

Provést rekonstrukce 
doprovodného zázemí 

všesportovního stadionu 
pod Hankovým domem  

Rekonstruovat sportovní 
halu na nábřeží J. Wolkera  

Rekonstruovat stadion v 
Podharti 

Rekonstruovat a 
zkvalitnit 

prostory určené 
pro volnočasové 

aktivity dětí  

Rekonstruovat budovu č. 
p. 1620, Dům dětí a 
mládeže JEDNIČKA  

Podporovat  

revitalizaci hřišť  

Rekonstruovat a 
zkvalitnit další 
objekty, plochy 

a zařízení 
využívané 

především pro 
volnočasové 

aktivity  

Rekonstruovat budovu 
Hankova domu  

Pokračovat v rekonstrukci 
Tyršova koupaliště 



Mgr. Dušan Kubica, leden 2018   5/6 
 

 

 

Aktivita Opatření Strategický cíl 4.2  

Rozvoj 
volnočasových 

aktivit 
stávajících a 

potencionálních 

Usilovat o 
zajištění 

postrádaných 
volnočasových 

aktivit  

Zajistit vybudování pódia 
na náměstí  

Vytvořit workoutové 
hřiště i v dalších 
lokalitách města  

Vytipovat a vytvořit 
dráhu pro singletrack  

Rozšířit možnosti in-line 
bruslení  

Uvažovat o rekonstrukci 
budovy bývalých 
městských lázní  

Uvažovat o výstavbě 
krytého bazénu 

Zlepšit podmínky 
pro provozování 

činnosti 
zájmových spolků 

Vytvořit komunitní 
centrum ve městě 

Zajistit odpovídající 
zázemí pro potřeby 
loutkářů ve městě 

Usilovat o 
zajištění většího 

využití vybraných 
prostor vhodných 
pro volnočasové 

aktivity 

Zajistit větší využití parku 
Schulzovy sady 

Najít vhodné aktivity pro 
využití přírodního areálu 

v zoo 
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Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 

Rozpočet města na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města 7. prosince 2017. Z tohoto 
dokumentu vyplývá, které projekty, resp. projektové záměry budou v roce 2018 realizovány. 
Oblast sportu je řešena v několika samostatných kapitolách, resp. organizačních jednotkách 
(ORJ). Další finanční prostředky jsou zahrnuty v ORJ 37 u jednotlivých školských zařízení 
v částce na opravy a udržování a v ORJ 40 PD ostatní (v rozpočtu nejsou jednoznačně 
identifikovány, proto nejsou zahrnuty v tabulce níže).  

Finanční prostředky na podporu a rozvoj sportu v roce 2018 mírně přesahují 20 mil. Kč (viz 
tabulka níže). Můžeme je rozdělit do 4 oblastí: investice do majetku, provozování a údržba 
sportovišť, projektová příprava a příspěvky (dotace) sportovním klubům a oddílům. 

4. VAZBA ROZPOČTU MĚSTA NA PROGRAM ROZVOJE A AKČNÍ PLÁN 

Za výsledek plánování rozvoje sportu v roce 2018 můžeme považovat průnik schváleného 
rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 s akčním plánem. Ten je možné spatřit 
pouze v ORJ doprava – Cyklostezka Labská stezka (modrá barva).  

Průnik rozpočtu města s aktivitami v programu rozvoje je zejména v ORJ stavebnictví 
(oranžová barva). Ostatní rozpočtové položky je možné zařadit pod strategický cíl 4.2 Rozvoj 
volnočasových aktivit stávajících a potencionálních. 

10 – doprava 

500.000 Kč Cyklostezka Labská stezka   

16 – kultura a vnější vztahy 

76.000 Kč Smlouva o dílo - plán rozvoje sportu  

5.500.000 Kč Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 

150.000 Kč Příspěvky ad hoc 

37 - Opravy a udržování majetku města 

500.000 Kč TSM - oprava střechy bývalých šaten za kuželnou 

38 - Správa majetku města 

3.900.000 Kč Investiční příspěvek TSM - rolba na úpravu ledu ZS 

7.855.000 Kč TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť (v tom) 
4.590.000 Kč zimní stadion        

2.210.000  Kč  koupaliště  

840.000  Kč  letní stadion            

115.000  Kč skatepark 

100.000  Kč softball  

40 – stavebnictví 

500.000 Kč Tyršovo koupaliště - rekonstrukce provozního objektu 

330.000 Kč PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště - WC  a provozního objektu 

620.000 Kč DSP Zimní stadion - technologie a stavební úpravy zázemí  

360.000 Kč Zastřešení proluky u stadionu 

100.000 Kč TSM - PD rozšíření hlavní tribuny a ozvučení letního stadionu 

100.000 Kč TSM - pořízení buňky jako pokladny a místnosti pro službu konajícího 
pracovníka - letní stadion 

20.491.000 Kč CELKEM 
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