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Poděkování 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří 
přispěli k realizaci Strategického plánu rozvoje sportu. 
Poděkování patří zejména pracovníkům městského 
úřadu a členům sportovní komise, představitelům rady 
města děkujeme za zpětnou vazbu v průběhu zpracování 
návrhové části. Děkujeme také všem respondentům 
výzkumu – žákům královédvorských škol a dospělým 
obyvatelům města. Za možnost realizace dotazníkového 
šetření ve školách je třeba poděkovat ředitelům 
a pedagogům, kteří se aktivně podíleli na distribuci 
dotazníku mezi žáky královédvorských škol. 
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ÚVOD 
Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem (dále Strategický plán rozvoje 

sportu) byl realizován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. 

Záměrem dokumentu je prostřednictvím orgánů samosprávy a sítě lokálních aktérů dlouhodobě 

zajišťovat, podporovat a efektivně rozvíjet podmínky pro sportovní aktivity rodin, jednotlivců, 

organizovaných i neorganizovaných skupin obyvatel města, spádové oblasti i návštěvníků Dvora 

Králové nad Labem. Strategický plán vychází z původního šetření na straně sportovní nabídky, 

z analýzy sportovní účasti, preferencí a potřeb dospělých obyvatel města, žáků základních 

a středních škol. Dokument zároveň reaguje na současné trendy v oblasti sportu, reflektuje 

demografický vývoj a základní charakteristiky města, včetně jeho specifik a sportovní tradice. 

Rozvojem sportu je v rámci předkládaného dokumentu chápáno široké spektrum organizovaných 

i neorganizovaných pohybových aktivit – od úlohy diváckého sportu, přes různé úrovně 

organizovaného sportu mládeže a dospělých, až po individuální, formální i neformální pohybové 

aktivity všech věkových skupin obyvatel Dvora Králové nad Labem, jeho spádové oblasti 

a návštěvníků města. Akcentován je také přesah problematiky rozvoje sportu do dalších oblastí – 

zejména vzdělávání, dopravy, zdraví obyvatel či cestovního ruchu. 

Strategický plán ve své analytické části specifikuje geografické a sociálně-demografické 

charakteristiky města a současnou pozici sportu v kontextu strategických dokumentů na krajské 

i místní úrovni. Na základě výsledků dílčích analýz je popsán současný stav – jsou vymezeni aktéři, 

je charakterizován vývoj a stav financování sportu z rozpočtu města, popsány potřeby obyvatel 

a sportovních organizací. Zvláštní pozornost je věnována popisu sportovní vybavenosti města 

a stavu sportovní infrastruktury.  

V návrhové části je formulována střednědobá vize rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem, 

která je dále dekomponována do prioritních oblastí, v jejichž rámci jsou definovány priority 

a opatření. Právě opatření budou hlavním nástrojem naplnění vlastního strategického plánu 

a postupného uskutečnění formulované vize rozvoje sportu. 
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SOUHRN 
Cílem následujícího textu je shrnout hlavní poznatky vyplývající z analytické a návrhové části 
Strategického plánu rozvoje sportu. Ze strategických dokumentů na krajské úrovni je zřejmý důraz 
na oblast sportovní infrastruktury, problematiku dobrovolníků a význam sportovních akcí 
pro zvyšování sportovní participace obyvatel. Královéhradecký kraj klade také značný důraz na 
rozvoj cyklostezek a cyklotras či využití sportu jako nástroje primární prevence. Strategické 
dokumenty města uvádějí zejména následující oblasti rozvoje sportu či popis současného stavu: 
rekonstrukci sportovních zařízení, nevyhovující zázemí sportovišť, stav stadionu v Podharti, 
rozšíření podmínek pro in-line, cyklistiku a bike, rekonstrukci Tyršova koupaliště, revitalizaci hřišť, 
efektivní využití a provoz sportovních zařízení a lokalit a podporu činnosti spolků. 

Z analýzy financování sportu z rozpočtu města vyplývá, že objem dotací se ve sledovaném období 
zvýšil o 40 %. Běžné výdaje do sportu jsou nyní na úrovni 4,6 % z celkových běžných výdajů 
rozpočtu města. V kontextu dalších měst, která byla součástí analýzy, vykazuje Dvůr Králové nad 
Labem spíše podprůměrné hodnoty, celkové běžné výdaje do sportu jsou dokonce absolutně 
nejnižší. Ačkoliv docházelo v posledních letech k výraznému růstu, je podíl dotací sportovním 
spolkům stále pod úrovní 2 % z běžných výdajů rozpočtu města. 

Sportovní účast dětí a mládeže odpovídá republikovým trendům – 40 % dívek starších 15 let 
nesportuje pravidelně, zatímco u chlapců je to jen 24 %. Zejména starší dívky upřednostňují 
neorganizovanou činnost mimo sportovní spolky, což má pak důsledek v nižší frekvenci těchto 
aktivit. Relativně nízký podíl dívek se rovněž účastní sportovních akcí. Mezi nejpopulárnější sporty 
u dívek je běh, cyklistika, tanec, plavání, turistika a in-line bruslení, k nejoblíbenějším sportům mezi 
chlapci patří cyklistika, fotbal, běh, parkour, workout a florbal. Dospělé ženy ve Dvoře Králové 
nad Labem nejčastěji jezdí na kole, plavou, provozují turistiku, běh nebo in-line bruslení. Mezi 
nejoblíbenější sporty u dospělých mužů patří cyklistika, plavání, běh, běžecké lyžování a bike. 
V posledních letech vzrostla mezi královédvorskou populací popularita zejména u badmintonu, in-
line, běžeckého lyžování a workoutu. Dospělí obyvatelé Dvora Králové nad Labem jsou relativně 
nespokojeni s napojením na cyklostezky, se stavem a zázemím letního stadionu, stavem sportoviště 
u „Tramvaje“, v Podharti a skate parkem. Dospělí respondenti deklarovali nejčastěji absenci 
krytého bazénu, cyklostezek, single trailu a workoutových hřišť. Část obyvatel města projevila 
nespokojenost s informovaností ze strany města. V kontextu dalších měst má ve Dvoře Králové nad 
Labem velmi silné zastoupení spolkový sektor – 13 % obyvatel je členem nějakého sportovního 
spolku, v případě dětí je to dokonce 65 %. Lze také konstatovat, že Dvůr Králové nad Labem 
disponuje relativně vysokým počtem sportovních spolků s vysokou členskou základnou. 

Podle výsledků analýzy sportovní vybavenosti je celkem devět sportovních zařízení 
v nevyhovujícím stavu, dalších devět zařízení vyhovuje jen částečně nebo vyžaduje opravy. 
Vzhledem k současné vybavenosti a dispozicím města je vhodné řešit problém vlastnictví některých 
lokalit, které jsou v částečném či úplném majetku soukromých subjektů. Potenciál společensky 
efektivnějšího využití má sportovní areál „Tramvaj“. Výrazná část sportovních zařízení v majetku 
města má nevyhovující zázemí. Městu chybí cyklostezky s návazností na okolní obce a okolní 
atraktivity. Volně přístupná sportoviště jsou v relativně dobrém stavu, nicméně informovanost 
o dostupnosti sportovních zařízení neodpovídá současným trendům. Také skate park neodpovídá 
současným požadavkům, navíc je situován v nevhodné lokalitě. Město Dvůr Králové nad Labem by 
mělo reagovat na vysokou popularitu rekreační a terénní cyklistiky mezi občany. Městu zároveň 
chybí, kromě absence sportovišť deklarovaných sportovním hnutím, relaxační zóna k aktivnímu 
trávení volného času zejména neorganizovaných obyvatel, starších obyvatel či osob se sníženou 
možností pohybu. 

Návrhová část Strategického plánu rozvoje sportu formuluje dvě hlavní prioritní oblasti rozvoje 
sportu ve Dvoře Králové nad Labem:  

 Prioritní oblast A – Sportovní infrastruktura města 
 Prioritní oblast B – Podpora spolků, spolupráce a informovanost 

V rámci výše uvedených oblasti je vymezeno celkem 8 priorit a 31 konkrétních opatření, která by 
měla vést k vyšší sportovní účasti obyvatel a zároveň maximalizovat společenskou a ekonomickou 
efektivnost alokovaných zdrojů. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

BV       Běžné výdaje 

CR       Cestovní ruch 

ČR       Česká republika 

ČSÚ      Český statistický úřad 

ČUS      Česká unie sportu, z. s. 

DDMJ      Dům dětí a mládeže Jednička 

DKNL      Dvůr Králové nad Labem 

I       Investice 

IC       Informační centrum 

IO       Investiční opatření 

IZS      Integrovaný záchranný systém 

KHK      Královéhradecký kraj 

KSTM      Kancelář starosty města 

MŠMT     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚDK     Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

NNO      Nestátní nezisková organizace 

NO      Neinvestiční opatření 

OEMM     Odbor ekonomiky a majetku města 

RISM      Odbor rozvoje, investic a správy majetku 

ŠKS      Odbor školství, kultury a sociálních věcí 

OP       Operační program 

RAF      Odbor rozpočtu a financí 

ORP      Obec s rozšířenou působností 

OS       Organizační složka 

P       Priorita 

PD       Projektová dokumentace 

PO       Prioritní oblast 

R/O      Rozvoj/Opravy 

SI       Sportovní infrastruktura 

SK       Sportovní klub 

SŠ       Střední škola 

SZ       Sportovní zařízení 

TSM      Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

TSUT      Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s. 

TV       Tělovýchova 

WHO      Světová zdravotnická organizace 

ZŠ       Základní škola 

ŽS       Životní styl 
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PŘÍSTUP A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
Přístup k realizaci 
Pro zpracování Strategického plánu rozvoje sportu byl zvolen přístup uplatňovaný pro tvorbu 
strategických dokumentů v oblasti sportu, turismu či volného času. Jedná se o tzv. U-plan system, 
jehož principy byly použity a ověřeny v českém prostředí.1 Jak naznačuje samotný anglický název, 
systém je založen na participativním přístupu, kdy analýza vychází od samotných obyvatel, 
lokálních aktérů v oblasti sportu a dílčích šetření v terénu. 

Časový rámec Strategického plánu rozvoje sportu 
Strategický plán rozvoje sportu je navržen jako střednědobý strategický dokument do roku 2026, 
lze však předpokládat, že některá opatření investičního charakteru svým rozsahem mohou 
překročit definovaný rámec, zvlášť s ohledem na relativně vysoký podíl investic a oprav 
sportovních zřízení. 

Harmonogram zpracování dokumentu 
Vlastní realizace probíhala od března 2018 do září 2018. Nejprve byly shromážděny potřebné 
dokumenty a data pro analýzu financování sportu, následně byla realizována dotazníková šetření 
jak na úrovni škol, tak mezi dospělou populací. V průběhu června 2018 byl zaslán formulář členům 
sportovní komise a ředitelům královédvorských škol. Na formuláře dále navazovala individuální 
setkání s představiteli sportovních zařízení, zástupci městského úřadu a dalšími aktéry rozvoje 
sportu. Využita byla také data o stavu sportovních zařízení, kterými disponovala sportovní komise. 
V červnu a červenci bylo realizováno terénní šetření za účelem zmapování sportovní infrastruktury 
města. Během července a srpna byla provedena syntéza poznatků, následně byla formulována vize, 
od níž se odvíjejí prioritní oblasti, priority a opatření. 

Jak se orientovat v textu 
Úvodní část má metodicko-teoretický charakter. Popsány jsou použité zdroje, přístupy k realizaci, 
metody a techniky pro sběr a analýzu dat, včetně časového harmonogramu tvorby dokumentu. 
Navazující pasáž vymezuje opodstatnění veřejné podpory sportu a jeho společenskou roli, včetně 
jeho ukotvení v kontextu EU a platné legislativní úpravy České republiky. 

Analytická část navazuje na část úvodní, předmětem zájmu jsou strategické dokumenty kraje 
a města s důrazem na pojetí sportu v jejich obsahu. Vymezení aktérů poskytuje platformu jak 
pro analytickou, tak pro návrhovou část. Předmětem analýzy financování sportu jsou finanční toky, 
které plynou z rozpočtu města na podporu sportu jak v rámci finanční podpory formou dotací, 
tak prostřednictvím provozních výdajů a investic do sportovní infrastruktury. Komparace 
financování sportu s dalšími městy zasazuje výsledky do širšího kontextu. 

Společným záměrem dalších fází je porovnat vztah nabídky a poptávky. Analýza sportovní účasti 
je rozdělena na dvě části na základě provedeného výzkumu mezi žáky základních a středních škol 
a dospělými obyvateli. Zvláštní pozornost je věnována organizovanému sportu ve spolcích. 
Třetí fáze se zabývá sportovní nabídkou – formální i neformální infrastrukturou na území města. 

Návrhová část shrnuje výsledky provedených analýz a formuluje hlavní poznatky jako 
východiska pro Strategického plánu rozvoje sportu. Následně je navržena celková vize rozvoje 
sportu, vymezeny jsou základní prioritní oblasti. K prioritním oblastem jsou dále přiřazeny priority 
a opatření, která by měla být hlavním nástrojem implementace.  

                                                             
1 http://www.leisuresource.net/service2.aspx 
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Použitá data a metody pro analýzu 

Primární zdroje dat 

Primární data byla určena právě pro potřeby realizace Strategického plánu rozvoje sportu 
a volnočasových aktivit města Dvůr Králové nad Labem. Data byla získávána zejména pomocí 
následujících nástrojů: 

• dotazník žákům a studentům královédvorských škol 

• dotazník dospělým občanům města 

• formulář adresovaný sportovní komisi a dalším aktérům 

• rozhovory se zástupci sportovních organizací, vedením města a dalšími aktéry 

• rozhovory s provozovateli sportovních zařízení 

• terénní šetření na území města. 

Sekundární zdroje dat 

Sekundární zdroje dat byly využity zejména jako kontextová data k primárním zdrojům. Hlavními 
zdroji sekundárních dat byly strategické dokumenty, které mají v mnoha oblastech přímou 
návaznost na Strategický plán rozvoje sportu, zejména v návrhové části dokumentu. Nad rámec 
výše uvedených dokumentů byly použity také následující sekundární zdroje dat: 

• veřejně dostupné statistiky Českého statistického úřadu 

• strategické dokumenty kraje a města 

• rozpočty a závěrečné účty města 

• podklady poskytnuté městským úřadem 

• webové stránky města, sportovních a dalších lokálních organizací 

• výsledky šetření Eurobarometeru 2014 

• studie Zdraví dětí 2016 

• Physical Activity Guidelines (Pokyny EU) 

• strategie MŠMT Sport 2025 (2016). 

TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STÁTU 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY KRAJE 

CHARAKTERISTIKA REGIONU A MĚSTA 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA 
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ROZSAH PŮSOBNOSTI DOKUMENTU 
Cílem této části je vymezit pojetí sportu tak, aby bylo zřejmé, do jakých oblastí dokument zasahuje – 
co vše je předmětem zájmu Plánu. 

Definice sportu 
K vymezení sportu a volnočasových aktivit byla použita definice Rady Evropy, která reflektuje sport 
s jeho přesahem do dalších oblastí. V rámci dokumentu tak budou sportem myšleny „veškeré formy 
tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení 
fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích 
na všech úrovních“. Přesah sportu do dalších oblastí naznačuje následující text a schéma. 

Dimenze sportu 
Níže uvedené schéma dále vymezuje různé dimenze sportu, které jsou relevantní pro tento 
dokument. Sport lze tedy rozdělit na formální (respektující uznávaná pravidla jednotlivých sportů, 
včetně tréninkové činnosti), který může být realizován jak organizovaně v oficiálních sportovních 
soutěžích, tak neorganizovaně, při dodržování základních pravidel či principů hry (např. tenisový 
či fotbalový zápas neorganizovaných jednotlivců a skupin, amatérské ligy atp.). Neformálními 
sportovními aktivitami budeme rozumět další pravidelné i spontánní aktivity, jako je například běh, 
cyklovýlety, plavání, turistika, bruslení, skateboarding a další obdobné aktivity. 
Výše uvedené dimenze sportu jsou považovány za součást volného času, dokument se však dotýká 
také sportu v rámci hodin tělesné výchovy ve školách a sportu jako prostředku dopravy (cyklistika, 
in-line bruslení). Plán rozvoje sportu dále chápe sport jako nástroj veřejné správy pro realizaci 
dalších, se sportem přímo nesouvisejících záměrů, zejména v oblasti cestovního ruchu. 

Cílové skupiny 
V kontextu realizace Strategického plánu rozvoje sportu lze z geografického hlediska identifikovat 
tři základní cílové skupiny, na které se orientuje, přičemž prioritní skupinou jsou obyvatelé města:  

Obyvatelé města Dvůr Králové nad Labem (15 733 obyvatel) 

Obyvatelé spádové oblasti      (ORP: 27 120 obyvatel) 

Tuzemští a zahraniční turisté     (více než 500 000 návštěvníků zoo DKNL v roce 2017) 

Formální 
organizova-

ný sport 

Formální 
neorganizo-
vaný sport 

Neformální 
sportovní 

aktivity 

Sport jako 
součást 
dopravy 

Sport ve 
školách 

Sport jako 
nástroj 
rozvoje 
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
Tato část vymezuje ukotvení sportu v platné legislativní úpravě, lze ji tak chápat jako jakési 
mantinely tvorby Plánu. Roli obcí při podpoře sportu explicitně vymezuje zákon o podpoře sportu 
v platném znění. Zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti 
a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně: 

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, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 
a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) 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. § 6 pak definuje jeho obsah: 

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. 

Z hlediska poskytování dotací z rozpočtu či provozování sportovních zařízení jsou zásadní 
legislativní úpravou zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění. 

K dalším relevantním právním normám patří zejména:  

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole) 

 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. 
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OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY SPORTU  
Za opodstatnění veřejné podpory sportu je podle ekonomických teorií považována sociální 
spravedlnost a efektivnost, vyplývající zejména z tržních selhání, neboť trh nemusí reflektovat 
společenské přínosy sportu.2 Naopak omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání 
veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti řízení nebo realizace osobních či politických 
zájmů. Záměrem Strategického plánu rozvoje sportu je předcházení takovým selháním, zajištění 
sociální spravedlnosti a maximalizace společenské efektivnosti veřejných zdrojů. 

Společenská role sportu 
Zdravotní hledisko 
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem pro veřejnou podporu sportu. Sedavý životní styl 
je rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob, navíc 
existuje spojitost mezi pohybovou aktivitou a průměrnou délkou lidského života. Osoby se sedavým 
způsobem života, které začaly vést pohybově aktivnější život, navíc deklarují, že se cítí lépe 
z pohybového i duševního hlediska a těší se vyšší kvalitě života.  

Pohybová aktivita je spojena také s psychologickými přínosy – zlepšuje kontrolu nad příznaky 
úzkosti a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření, budování sebevědomí, sociální 
interakci a integraci. WHO rovněž uvádí, že sportující mladí lidé snáze adaptují zdravé návyky 
(např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony ve škole. 

Sociální inkluze, exkluze a sport 
Sociální inkluze – začleňování – ve (do) sportu je často spojeno se samotným opodstatněním 
veřejné podpory sportu, přičemž sport je chápán jako meritní (veřejně prospěšný) statek. 
Problematika sociální exkluze (vyloučení) a inkluze nejčastěji souvisí se třemi fenomény: 

a) s neúčastí (nižší účastí) určitých skupin obyvatel ve sportu (sport jako cíl inkluze) 

b) s rozdílnými podmínkami pro různé skupiny obyvatel (sport jako cíl inkluze) 

c) se sociálně vyloučenými lokalitami nebo skupinami obyvatel (sport jako nástroj inkluze). 

Sport je dále efektivním prostředkem k posilování vazeb mezi občany. Prostřednictvím sportu 
dochází k pravidelné interakci obyvatel, čímž jsou dále utužovány vzájemné vztahy a také vztah 
k dané lokalitě. Na základě zkušeností z aktivního sportování a respektování sportovních pravidel 
si lidé osvojují obecné principy férového jednání. Pomocí sportu může být dále posilován pocit 
hrdosti či sounáležitosti se samotným městem a jeho prostředím. 

Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch 
Sport lze využít rovněž jako nástroj rozvoje města či záměrů souvisejících s cestovním ruchem. 
Tato oblast souvisí především s přítomností diváckých sportů, realizací atraktivní sportovní 
infrastruktury, s využitím specifického podnebí či krajiny, nebo s pořádáním akcí nadregionálního 
významu. Prostřednictvím sportovních akcí se dále zvyšuje povědomí o městu u potenciálních 
návštěvníků, vysoká účast přináší městu další benefity, včetně návyků k pravidelné sportovní účasti 
obyvatel. Sport lze dále využít k iniciování různých forem partnerství napříč sektory, spolupráce 
s komerčními subjekty může například spolkům zajistit další zdroj příjmů. 

V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím 
sportu stát místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha případech mají 
potenciál stát se také nástrojem/cílem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy 
ve sportu, kdy lidé často využívají přirozených přírodních podmínek, lze za relativně nízké náklady 
revitalizovat lokality právě pro potřeby sportovních a volnočasových aktivit. Sport se pak může stát 
dodatečným zdrojem příjmů rozpočtu města i subjektů, které poskytují doplňkové služby 
(např. občerstvení, ubytování, půjčovny sportovního vybavení).  

Výše uvedené aspekty sportu tak budou reflektovány při formulaci vize, prioritních oblastí, priorit 
a dílčích opatření, která budou hlavními nástroji implementace.  

                                                             
2 V českém prostředí bývá častěji užíván termín veřejné prospěšnosti, viz zákon o podpoře sportu. 
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Sport a Evropská unie 
Sportovní účast v evropském kontextu 
Pro účast ve sportu jsou typické společenské rozdíly, a to jak ve frekvenci a intenzitě, tak v samotné 
náplni aktivit. Poznatky o účasti ve sportu na evropské úrovni dlouhodobě hovoří o vyšší účasti 
mužů oproti ženám, nebo klesající účasti ve sportu s rostoucím věkem. Podle šetření 
Eurobarometer, realizovaného na konci roku 2013, vůbec nesportuje 35 % českých respondentů, 
zatímco průměr za EU byl 42 %. V České republice však méně lidí sportuje pravidelně, naproti tomu 
výrazně více lidí, oproti EU, sportuje příležitostně (jen několikrát do měsíce). Některé věkové 
kategorie obyvatel ČR vykazují relativně nižší pravidelnou účast vzhledem k evropskému průměru, 
jedná se zejména o muže a ženy nad 40 let, kde jsou rozdíly oproti EU vysoké (více než 10% rozdíl). 

Důležitým faktorem sportovní účasti, kromě věku či pohlaví, je sociální postavení a bydliště jedince. 
Sociální postavení má navíc vliv nejen na pravděpodobnost, zda bude člověk sportovat, ale také 
na strukturu aktivit (druhy sportů). Movitější občané inklinují k individuálním aktivitám, 
pro střední a nižší třídu jsou typické tradiční, kolektivní sporty. Ve větších městech navíc 
pravidelně sportuje téměř dvojnásobek lidí oproti podílu sportujících na vesnicích.3 

Strategické dokumenty EU a úloha města v oblasti sportu 
Evropská unie vydala dokument Physical Activity Guidelines (dále jen Pokyny EU), který, mimo jiné, 
vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu v evropském kontextu. Hlavním cílem sportovní 
politiky by mělo být dle tohoto dokumentu zvýšení účasti ve sportu všech skupin obyvatel. 
Předpokladem je efektivní provoz sportovních zařízení s eliminováním bariér vstupu, financování 
jejich výstavby, rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně přístupných ploch 
pro neformální aktivity. Za tímto účelem by dle požadavků EU měly být určeny potřebné zdroje 
a definováni klíčoví aktéři rozvoje sportu. 

EU dále vymezuje specifická opatření, která mají právě obce a města provádět k zajištění 
výše definovaných cílů: 

• vypracovat soupis všech sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby 
je rozšiřovat, eventuálně společně se sportovními organizacemi, 

• zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých 
lokalit (infrastruktura a veřejná doprava), 

• zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost 
pohlaví a na rovné příležitosti pro každého, 

• podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, 
například specifických sportovních akcí a různých alternativ k organizovanému sportu, 

• organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků 
k pravidelné pohybové aktivitě,  

• pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených 
na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu ve skupinách obyvatelstva se sedavým 
způsobem života, 

• rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat 
podporu, poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity, se zaměřením na podporu 
pohybové aktivity a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.

                                                             
3 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf 
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CHARAKTERISTIKY MĚSTA A JEHO OKOLÍ 
Dvůr Králové nad Labem měl k 31. 12. 2017 celkem 15 733 obyvatel. Město tvoří následující části:  

Dvůr Králové nad Labem, Lipnice, Verdek, Zboží, Žireč a Žirecká Podstráň. 

Město leží na horním toku řeky Labe v Královédvorské kotlině, Labe protéká městem 
od severozápadu na jihovýchod a pomyslně rozděluje katastr na dvě poloviny. Nadmořská výška 
je nejnižší u hladiny Labe (270 m n. m.) a nejvyšší v severní části města (485 m). Severozápadně od 
města leží podkrkonošská vodní nádrž Les Království. Dvůr Králové nad Labem je proslulý 
zoologickou zahradou, která je druhou největší v ČR. Zahrada je známá díky chovu afrických 
kopytníků, odchovu afrických nosorožců a dalších ohrožených druhů. 

Dvůr Králové nad Labem je zároveň obcí s rozšířenou působností, obvod ORP tvoří centrální část 
Královéhradeckého kraje. Počet obcí v ORP je 28, celkový počet obyvatel 27 120 (k 31. 12. 2016), 
což znamená, že průměrná populace obcí (bez DKNL) je pouze 420 obyvatel. Ve správním obvodu 
ORP DKNL nemá žádná další obec status města. ORP Dvůr Králové nad Labem je součástí okresu 
Trutnov. Právě Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí tvoří tři správní obvody ORP v rámci 
okresu. Podíl nezaměstnaných osob v ORP se v kontextu ekonomického růstu v posledních letech 
výrazně snižoval, z 9,35 % v roce 2013 na 5,24 % na konci roku 2016. V posledních letech se také 
v ORP zvýšil počet obchodních společností na 493 (k 31. 12. 2016). 

Z hlediska možností pro trávení volného času nabízí město a jeho okolí, kromě uvedené zoologické 
zahrady a přehrady Les Království, také výborné podmínky pro letní rekreační koupání (Tyršovo 
koupaliště z 30. let 20. století), městské muzeum disponuje stálou expozicí vánočních ozdob, které 
se ve městě vyrábějí. V okolí Dvora Králové nad Labem je hustá síť cyklotras, které propojují 
centrum města s jeho okolím, včetně krajského města nebo turistické atraktivity Kuks. V městské 
části Žireč se nachází dopravní letiště s možností vyhlídkových letů a  také muzeum cyklistiky. 

Graf 1.1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel okresu, ORP a DKNL. V případě všech územních celků 
nedochází k výraznému úbytku obyvatel, jak je to obvyklé v některých městech ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně se výrazně zvyšuje podíl nejstarších skupin obyvatel (Graf 1.2). V případě města Dvůr 
Králové nad Labem je tento podíl v rámci dalších územních celků absolutně nejvyšší (22,4 %). 
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY KRAJE A SPORT 
Cílem této části je identifikovat roli sportu ve strategických dokumentech Královéhradeckého kraje. 
Jedná se o Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020, Strategii rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014–2020 a Dotační strategii Královéhradeckého kraje 2017–2020. 
Hlavní poznatky budou reflektovány v návrhové části dokumentu. 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 
Program formuluje 5 strategických oblastí, z nichž problematiky rozvoje sportu se týkají dvě 
strategické oblasti, v jejichž rámci jsou definována následující opatření a aktivity: 

 Veřejné služby a občanská společnost 

Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti zdravotní péče, podpora zdravého životního stylu a zdraví 
obyvatel, sociální integrace a prevence, rozvoj sociálních služeb a sociální ekonomiky, krizové 
řízení a IZS, ochrana a podpora kulturního dědictví, rozvoj kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit. 
Podpora zdravého životního stylu a zdraví obyvatel 
• aktivní podpora zdravého ŽS vedoucí ke zlepšení podmínek pro zdraví obyvatel kraje 
• zlepšování podmínek pro zdraví obyvatel nabídkou rehabilitačních, rekondičních 

a relaxačních aktivit 
• zlepšení místní infrastruktury pro pohybové aktivity 
• podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů (pohyb na pracovišti, edukační činnost) 
• podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu ve školách a školských zařízeních 
• podpora rozvoje pohybové gramotnosti ve školách v rámci volnočasových aktivit 
• podpora primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v kraji. 

Rozvoj sportu a volnočasových aktivit 
• podpora činnosti a aktivit sportovních a volnočasových organizací 
• podpora organizování sportovních a volnočasových akcí 
• podpora obnovy a údržby materiálně technického vybavení 
• podpora výstavby, modernizace a údržby sportovišť, sportovních a volnočasových 

zařízení, dětských hřišť a zařízení pro volnočasové aktivity 
• rozvoj činnosti sportovních klubů 
• podpora sportovních aktivit ve vazbě na zdravý ŽS a zvýšení pohybové gramotnosti 
• podpora vzdělávání trenérů, rozhodčích, cvičitelů, vedoucích a dalších dobrovolných 

pracovníků působících v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
• podpora výkonnostního a vrcholového sportu zejména sportovních organizací 

nefungujících plně na komerční bázi. 

 Dopravní dostupnost a mobilita 
Výstavba a modernizace dopravního napojení kraje, rozvoj regionální silniční dopravy, 
modernizace a rekonstrukce žel. infrastruktury, podporu cyklistiky, dopravní obslužnost 
a optimalizace veřejné dopravy, obnova vozového parku a ekologizace veřejné dopravy. 
Podpora nemotorové dopravy s důrazem na cyklistiku 
• koncepční budování, značení a údržba cyklostezek, cyklotras a další prvků infrastruktury 

pro cyklisty s důrazem na bezbariérovost a bezpečnost 
• rozvoj doplňkových služeb a infrastrukturního zázemí pro cyklisty (cyklobusy, B+R, 

parkovací domy, úschovny, stojany, odpočinková místa, cyklopumpy, dobíjecí stanice pro 
elektrokola apod. 

• podpora rozvoje dálkových cyklotras na území Královéhradeckého kraje (Labská č. 2, 
trasa č. 14, Kladská stezka č. 27, Příhraniční trasa č. 22) 

• podpora projektů/aktivit propagujících aktivní trávení volného času (projekt Česko jede 
apod.) 

• podpora projektů propagujících nemotorovou dopravu (kampaň Do práce na kole) 
• kvantitativní i kvalitativní monitoring návštěvnosti cyklotras. 
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Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020 
Zařazení sportu a volnočasových aktivit je obdobné jako u předchozího dokumentu. Řešenou 
problematiku lze hledat v následujících strategických oblastech, v jejichž rámci jsou definovány 
příslušné strategické cíle: 

 Dopravní dostupnost a mobilita 

Strategický cíl 2.2  Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem 
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel 

„V souladu s významným rozvojem a zvyšující se popularitou cyklistické dopravy bude 
značná pozornost věnována budování cyklotras a cyklostezek pro potřeby bezpečné 
dojížďky za prací, ale i pro účely rozvoje turistiky. Tyto stezky by měly být budovány i pro 
účely jiné bezmotorové dopravy (např. dopravy na kolečkových bruslích či koloběžce). 
Je také zapotřebí řešit doplňkové služby (stojany, parkovací domy pro kola apod.).“ 

 Veřejné služby a občanská společnost 

Strategický cíl 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení 
volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky 

„V oblasti sportu a TV se také jedná o zajištění dostatečného zázemí pro dotčené 
organizace (sportoviště a sportovní zařízení). Většina volnočasových aktivit má velmi 
úzkou vazbu na cestovní ruch a synergických efektů bude dosahováno zejména tam, kde 
bude možné začlenit tyto aktivity do činností spojených právě s cestovním ruchem. 
Ve vazbě na cestovní ruch bude zejména nezbytné zajistit propagaci kulturně 
společenských, vzdělávacích či sportovních aktivit, stejně tak podporovat rozvoj 
příslušných informačních systémů.“ 

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017–2020 
K implementaci výše uvedených cílů, opatření a aktivit se váže Dotační strategie Královéhradeckého 
kraje 2017–2020. Jedná se o střednědobý dokument, prostřednictvím kterého kraj finančně 
podporuje projekty směřující k naplňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020. 

Z celkem 12 dotačních oblastí jsou pro řešenou problematiku relevantní následující: 

 Sport a tělovýchova 

Prioritní cíl: Podporovat aktivity směřující k rozvoji sportu a tělovýchovy všech 
generací a cílových skupin včetně zvýšení pohybové gramotnosti 
obyvatel kraje 

Popis:  Podpora je zaměřena na sportovní akce a aktivity, rozvoj pohybové 
gramotnosti, péči o sportovní talenty a podporu výkonnostního 
a vrcholového sportu, podporu reprezentace kraje a pomoc 
při provozu, opravě, údržbě a rozvoji sportovišť. Jedna z priorit kraje 
spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro práci a vzdělávání 
dobrovolníků, kteří mají při péči o sport nezastupitelnou roli. 

 Volnočasové aktivity 

Prioritní cíl: Podporovat aktivity směřující k rozvoji smysluplného a rozmanitého 
trávení volného času 

Popis:  Podpora je zaměřena na podporu činnosti organizací zabývajících 
se prací s mládeží a volnočasovými aktivitami především pro děti 
a mládež, ale i pro širokou veřejnost, na pomoc při provozu, opravě, 
údržbě zařízení sloužících pro volný čas dětí a mládeže, na podporu 
reprezentace kraje a rozvoje mezinárodní spolupráce. Jedna 
z dlouhodobých priorit kraje spočívá ve vytváření vhodných 
podmínek pro práci a vzdělávání dobrovolníků, kteří mají při péči 
o volnočasové aktivity nezastupitelnou roli. 
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA A SPORT 
Záměrem této části je popsat oblast sportu z hlediska strategických dokumentů města. Předmětem 
analýzy jsou následující tři dokumenty: 

 Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
 Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2018 
 Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022. 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
Oblast sportu je v Programu rozvoje města řešena v rámci klíčové oblasti „Volný čas“. Strategické 
cíle pro tuto oblast jsou následující: 

 Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení související s volnočasovými aktivitami 
 Rozvoj volnočasových aktivit stávajících a potenciálních. 

Z hlediska rozvoje sportu jsou v rámci uvedených strategických cílů relevantní následující opatření: 

 Zkvalitnit areál zimního stadionu včetně jeho lepší dostupnosti 
 Provést rekonstrukce doprovodného zázemí stadionu pod Hankovým domem 
 Rekonstruovat sportovní halu na nábřeží Jiřího Wolkera 
 Rekonstruovat stadion v Podharti 
 Podporovat revitalizaci hřišť 
 Pokračovat v rekonstrukci Tyršova koupaliště 
 Vytvořit workoutové hřiště i v dalších lokalitách města 
 Rozšířit možnosti pro in-line bruslení 
 Vytipovat a vytvořit dráhu pro singletrack 
 Uvažovat o stavbě krytého bazénu 
 Zajistit větší využití parku Schulzovy sady. 

Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2018 
Akční plán rozvoje sportu vychází z výše uvedeného Programu rozvoje města. Z hlediska sportu 
jsou v Akčním plánu následující aktivity: 

 Vybudování cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč (náklady 30 mil. Kč, období 2017–2018) 
 Výměna chladicího zařízení v objektu zim. stadionu (náklady 5 mil. Kč, období 2017–2018) 

V rámci rozpočtu města na rok 2018 jsou uvedeny v Akčním plánu rozvoje sportu následující 
investiční aktivity či opravy majetku: 

 Labská cyklostezka              500 000 Kč 
 Oprava střechy bývalých šaten za kuželnou      500 000 Kč 
 Rolba na úpravu ledu             3 900 000 Kč 
 Rekonstrukce provozního objektu Tyršova koupaliště  500 000 Kč 
 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště        330 000 Kč 
 Technologie a stavební úpravy na zimním stadionu   620 000 Kč 
 Zastřešení proluky u stadionu          360 000 Kč 
 PD rozšíření hlavní tribuny a ozvučení letního stadionu  100 000 Kč 
 Pořízení buňky jako pokladny na letním stadionu    100 000 Kč 

Plán prevence kriminality na období 2017–2022 
V Plánu prevence kriminality je mezi silnými stránkami jmenován vysoký počet spolků, aktivita 
sportovních klubů a velké množství sportovních akcí. Mezi slabými stránkami jsou technický stav 
sportovišť, workoutová stezka, využití školních zařízení pro veřejnost a absence venkovních 
sportovišť pro školy i veřejnost. Mezi cíli prevence jsou v oblasti sportu uvedeny tyto cíle: 

 Podpora provozu hřišť a sportovišť pro veřejnost 
 Podpora sportovních aktivit dostupných rizikovým dětem a mládeži 
 Podpora činnosti NNO 
 Podpora budování nových dětských hřišť a sportovišť. 
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Strategické dokumenty – shrnutí 

 Ze strategických dokumentů KHK vyplývají především následující oblasti rozvoje sportu: 

 sport a výchova ke zdravotnímu životnímu stylu 

 modernizace a údržba sportovní infrastruktury 

 sport jako nástroj primární prevence 

 sportovní akce 

 vzdělávání dobrovolníků ve sportu 

 rozvoj cyklotras, cyklostezek a doplňkových služeb. 

  Ve strategických dokumentech města jsou pro oblast sportu uváděna zejména následující  

  témata, problémové oblasti či priority a opatření: 

 rekonstrukce sportovních zařízení 

 nevyhovující zázemí sportovišť 

 stav stadionu v Podharti 

 rozšíření podmínek pro in-line, cyklistiku a bike 

 rekonstrukce Tyršova koupaliště 

 revitalizace hřišť 

 efektivní využití a provoz sportovních zařízení a lokalit 

 podpora činnosti spolků. 
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PŘEHLED AKTÉRŮ ROZVOJE SPORTU 
Následující přehled shrnuje lokální aktéry, kteří se podílí, nebo mohou podílet na rozvoji sportu 
ve Dvoře Králové nad Labem. Přehled je zároveň jedním z východisek pro návrhovou část, kde jsou 
definovány kompetence aktérů a institucí při implementaci Strategického plánu rozvoje sportu. 

Vedení města 
Vedení města má zastoupení v komisích rady města, které mají výrazný dopad na rozvoj sportu ve 
Dvoře Králové nad Labem. Starosta města Dvůr Králové nad Labem byl ve volebním období 2014–
2018 např. současně předsedou sportovní komise, místostarostka byla členkou komise cestovního 
ruchu. Zastupitelstvo stanovilo kompetence starosty, které se mimo jiné týkají činnosti odboru 
ekonomiky a majetku města, odboru výstavby a územního plánování nebo odboru dopravy 
a silničního hospodářství. Místostarostka má kompetence mimo jiné v oblasti školství, kultury, 
dotačních a investičních titulů nebo projektů a strategických materiálů města. Místostarosta je 
kompetentní v oblasti rozvoje, investic a správy majetku.  

Zastupitelstvo a rada 
Zastupitelstvo má celkem 21 členů a je nejvyšším samosprávným orgánem města. Jako nejvyšší 
samosprávný orgán si tak může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech v rámci samostatné 
působnosti, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Zastupitelstvo však nemůže svoje 
pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. 

Rada má celkem 7 členů a je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti, ze své činnosti 
odpovídá zastupitelstvu. Rada města se schází 1x za dva týdny. Rada zřizuje komise jako své 
iniciativní a poradní orgány, komise předkládají svá usnesení radě k projednání.  

Sportovní komise 
O významné úloze sportu ve Dvoře Králové nad Labem svědčí fakt, že město disponovalo ve 
volebním období 2014–2018 vlastní sportovní komisí. Komise měla celkem 9 členů, jejím 
předsedou byl starosta města, mezi řadovými členy byl jeden zastupitel a vedoucí oddělení kultury, 
sportu a cestovního ruchu v rámci ŠKS. 

Odbory a útvary městského úřadu 
Problematiky rozvoje sportu se dotýká činnost několika odborů městského úřadu. Jedná se zejména 
o následující instituce: 

• Odbor ekonomiky a majetku města  
Zajišťuje hospodaření s bytovým i nebytovým fondem města, smlouvy, pronájmy, nájem – 
výpočet, platby, upomínky, zajištění plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové organizaci 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem, zajištění realizace rozhodnutí a záměrů 
zřizovatele v příspěvkové organizaci TSM ve spolupráci s ostatními odbory úřadu. 

• Odbor rozvoje, investic a správy majetku 
Odbor zabezpečuje strategický plán a koncepci regionálního rozvoje, zajišťuje činnost 
spojenou s dotační politikou státu a kontrolou plnění podmínek dotací, zabezpečuje 
organizaci a zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce odboru, 
zajišťuje investice do budov, komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, vodovodů 
a kanalizací, zajišťuje opravy a údržbu bytových i nebytových domů v majetku města. 

• Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
Odbor je členěn na tři oddělení, z nichž jedno je přímo zaměřené na oblast sportu – oddělení 
kultury, sportu a cestovního ruchu. Zařazení sportu a cestovního ruchu do jednoho oddělení 
lze hodnotit pozitivně, neboť otevírá potenciál užší spolupráce při využití sportu jako 
nástroje cestovního ruchu. V rozsahu své činnosti má odbor mj. následující úkoly: 

a) zajišťuje koordinaci činnosti komisí sociální, sportovní, kulturní, cestovního ruchu 
a památkové péče, 

b) zajišťuje agendu dotačních programů města Dvůr Králové nad Labem v oblasti 
sociální, sportu, veřejně prospěšných aktivit a památkové péče. 
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Technické služby města 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem (TSM) jsou příspěvkovou organizací města. 
Kromě tradičních služeb, které běžně technické služby v městech zajišťují, jsou TSM také 
provozovatelem sportovních zařízení. Jedná se o následující činnosti/sportoviště: 

• provozování a údržba zimního stadionu, letního stadionu a sportovišť v majetku města, 
• provozování a údržba městského koupaliště, 
• správa, provozování a údržba městských – veřejných dětských hřišť, správa a údržba 

informačních tabulí naučné stezky v parku Schulzovy sady. 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Dům dětí a mládeže Jednička (DDMJ) nabízí různé možnosti využití volného času dětem, mládeži, 
dospělým i seniorům. Jednička poskytuje především zájmové kroužky, z nichž výrazná část je 
zaměřena na sportovní aktivity, dále pořádá DDMJ sportovní akce pro veřejnost. Z hlediska rozvoje 
sportu DDMJ doplňuje sportovní činnost realizovanou ve spolcích. 

Dům dětí a mládeže Jednička nabízí následující sportovní kroužky: 
• Sportovní hry pro nejmenší (4–6 let) 
• Sportík (7–11 let) 
• Cvičení pro budoucí maminky 
• Přípravka bojových sportů (7–17 let) 
• Bowling (od 8 let) 
• Stolní tenis (od 8 let) 
• Florbal (od 8 let) 
• Zbraně a střelba (od 10 let) 
• Jóga pro děti (5–15 let) 
• Jumping a body styling (od 13 let + dospělí) 
• Kroužek malých hasičů (4–11 let) 
• Atletická všestrannost (4–10 let) 
• Taneční kroužky 
• Turistické kroužky. 

Základní a střední školy 
Město Dvůr Králové nad Labem je zřizovatelem čtyř základních škol: 

• ZŠ 5. května 
• ZŠ Podharť 
• ZŠ Schulzovy sady 
• ZŠ Strž 

Na území města je dále gymnázium a Střední škola informatiky a služeb, obě tyto organizace jsou 
zřizovány Královéhradeckým krajem, který je zároveň zřizovatelem Základní školy a Praktické 
školy v Přemyslově ulici. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje sehrává důležitou úlohu z hlediska distribuce dotací 
na podporu sportu a volnočasových aktivit. KHK na základě Strategie rozvoje kraje a Programu 
rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací, mezi podporované oblasti patří 
také sport a volnočasové aktivity (viz také Strategické dokumenty kraje a sport). V oblasti sportu 
a tělovýchovy vypisuje krajský úřad následující dotační programy (2018): 

Sportovní aktivity a tělovýchova   

Předpokládaný celkový objem:  5 420 000 Kč 

Účel:   

 Pohybová gramotnost 
 Pořádání významných sportovních akcí mládeže 
 Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží 
 Činnost sportovních center mládeže 
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 Činnost sportovních středisek mládeže  
 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace 

na republikových, evropských a celosvětových soutěžích 
 Příprava krajských reprezentantů na ODM 
 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním 

postižením v subjektech reprezentujících Královéhradecký kraj 
 Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů. 

Vrcholový a výkonnostní sport   

Předpokládaný celkový objem:  2 500 000 Kč 

Účel:  Podpora právnickým osobám na činnost sportovních oddílů a klubů, jejichž  
    sportovci jsou v kolektivních a individuálních sportech účastníky extraligy,  
    první nebo druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže, nebo jejichž sportovci jsou  
    zařazeny do reprezentace ČR. 

Krajská organizace ČUS Královéhradeckého kraje 
Královéhradecká krajská organizace ČUS poskytuje legislativní, právní, daňové, účetní, ekonomické 
a metodické služby pro sdružené subjekty. Organizace je dobrovolným sdružením tělovýchovných 
jednot, sportovních klubů a sportovních svazů. Sídlo má v Hradci Králové a působí na území celého 
kraje. Dle stanov ČUS je jejím pobočným spolkem a vykonává činnost krajského pracoviště 
sportovních svazů. Ve 494 jednotách či sportovních klubech je zaregistrováno 66 508 členů (2017). 

Okresní sdružení ČUS 
Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z. s., je servisním centrem sportu. V rámci okresu 
Trutnov poskytuje mimo jiné následující služby: 

• informování spolků, pořádání školení, 
• pomoc při psaní Žádostí a vyúčtování dotačních programů MŠMT, 
• účetní, ekonomické a daňové poradenství, 
• poradenství při založení spolků, 
• poradenství IS ČUS (statistika, pasport, účetní výkazy), 
• zpracování grantů Královéhradeckého kraje, 
• zprostředkování tělovýchovných vyznamenání, 
• vedení účetnictví. 

Sportovní spolky 
Na území města působí široká škála sportovních spolků, které vytvářejí jakousi páteř sportovního 
hnutí. Členství ve sportovních spolcích se věnujeme v samostatné části dokumentu, str. 35 a 36. 

Pořadatelé sportovních akcí 
Výrazný podíl na rozvoji sportu mají komerční i neziskové subjekty, které se věnují pořádání 
sportovních akcí pro veřejnost, které nabývají v posledních letech na významu. Ve Dvoře Králové 
nad Labem se v průběhu roku konají tradiční sportovní akce, které využívají přítomnosti 
specifických sportovních odvětví nebo jedinečného krajinného rázu. 

Lokální média 
Lokální média, zejména webové stránky města a výše uvedených organizací, facebook, nástěnky, 
rozhlas a tištěná periodika, jsou předpokladem informovanosti občanů DKNL i návštěvníků 
o sportovních možnostech, programech či akcích. Média mají dále potenciál propagovat sport jako 
takový – šířit osvětu o prospěšnosti sportovních aktivit, upozorňovat na úspěchy sportovců 
a propagovat sport mezi nesportující veřejností. 

Komerční sektor 
Komerční sektor je důležitým aktérem rozvoje sportu, neboť doplňuje infrastrukturu města 
a zaměřuje se na specifické cílové skupiny. Komerčnímu sektoru se věnujeme v samostatné části 
dokumentu. Nedílnou součástí rozvoje sportu na území města jsou také soukromí prodejci 
nebo půjčovny sportovního vybavení. Subjekty komerčního sektoru často podporují rozvoj sportu 
také finančně ze svých vlastních prostředků, například formou partnerství. 
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU 
Hlavním předmětem zájmu analýz v této části jsou prostředky na podporu sportu, které jsou 
alokovány z rozpočtu města. Finanční prostředky lze rozdělit do třech následujících skupin: 

 dotace na podporu tělovýchovy a sportu 
 provozní příspěvek na provoz sportovních zařízení v majetku města 
 investice do sportovní infrastruktury. 

Nejprve jsme se zabývali vývojem financování sportu, navazující část srovnává výsledky s dalšími 
městy obdobné velikosti. Zdrojem dat byly závěrečné účty města a schválený rozpočet na rok 2018 
(*). Pro potřeby analýzy byly využity jak absolutní hodnoty, tak poměrové ukazatele, kdy byla data 
vztažena k počtu obyvatel nebo k celkovým výdajům rozpočtu. 

Vývoj financování sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu města 
Tabulka 1.1 naznačuje vývoj běžných a investičních výdajů na podporu sportu. Ve sledovaných 
letech docházelo k navyšování objemu u obou položek, což se odráží v celkové výši financí (sport 
celkem). 

Tabulka 1.1 Vývoj objemu prostředků na podporu sportu (Kč) 

položka 2016 2017 2018* 

běžné výdaje sport 11 066 030 13 770 954 13 680 000 

investiční výdaje sport 2 700 000 5 680 565 6 910 000 

sport celkem 13 766 030 19 451 519 20 590 000 

Vzhledem k tomu, že jsou běžné výdaje sport tvořeny výdaji na provoz sportovních zařízení 
a objemem dotací v rámci podpory tělovýchovy a sportu, znázorňujeme na Grafu 1.3 strukturu 
těchto výdajů pro obě uvedené položky. Od roku 2016 došlo k navýšení objemu dotací  
o 1 570 000 Kč. 

 

 

 

 

 

Tabulka 1.2 demonstruje vývoj prostřednictvím poměrových ukazatelů. Z výsledků vyplývá, že 
běžné výdaje na podporu sportu jsou pod hranicí 5 %, podíl dotací je dokonce pod 2 % běžných 
výdajů rozpočtu. 

Tabulka 1.2 Vývoj podpory sporty v poměrových ukazatelích 

ukazatel 2016 2017 2018* 

podíl celkových výdajů do sportu na celkových výdajích rozpočtu (%) 4,6 % 5,3 % 4,7 % 

podíl běžných výdajů do sportu na běžných výdajích rozpočtu (%) 4,3 % 4,8 % 4,6 % 

celkové výdaje do sportu na 1 obyvatele města (Kč) 867 Kč 1 228 Kč 1 309 Kč 

běžné výdaje do sportu na 1 obyvatele města (Kč) 697 Kč 870 Kč 870 Kč 

podíl dotací na běžných výdajích rozpočtu (%) 1,5 % 1,8 % 1,8 % 

3 930 000 
5 150 000 5 500 000 

7 136 030 

8 620 954 8 180 000 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

2016 2017 2018*

Graf 1.3 Vývoj běžných výdajů do oblasti sportu 

provoz sportovních zařízení

dotace
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Komparace financování s dalšími městy 
V této části jsou srovnána města obdobné velikosti, předmětem zájmu byly běžné výdaje do oblasti 
sportu. Použitá data vycházejí ze schválených rozpočtů pro rok 2018, počet obyvatel náleží 
k 31. 12. 2017. Města v Tabulce 1.3 jsou seřazena na základě celkového objemu běžných výdajů 
(dotace + provozní výdaje) do oblasti sportu. Z tohoto srovnání tak vyplývá, že Dvůr Králové 
nad Labem má absolutně nejnižší běžné výdaje do sportu. Pro potřeby přesnějšího srovnání jsou 
v navazující části města srovnána na základě poměrových ukazatelů. 

Tabulka 1.3 Základní charakteristiky měst (Kč, počet obyvatel) 

Město 
běžné výdaje 

rozpočtu 
počet obyvatel dotace provoz zařízení 

celkem běžné 
výdaje sport 

Benešov 399 926 000 16 522 5 000 000 22 188 000 27 188 000 

Žďár nad Sázavou 345 768 000 21 160 6 490 000 19 500 000 25 990 000 

Pelhřimov 275 852 000 16 105 8 893 000 16 495 484 25 388 484 

Jičín 280 260 000 16 480 3 615 000 15 570 000 19 185 000 

Jindřichův Hradec 397 922 000 21 460 9 500 000 6 000 000 15 500 000 

Varnsdorf 227 939 000 15 429 3 335 000 11 010 000 14 345 000 

Turnov 304 874 000 14 312 6 150 000 7 800 000 13 950 000 

Náchod 310 353 000 20 132 8 290 000 5 586 000 13 876 000 

Dvůr Králové n. L. 298 775 000 15 733 5 500 000 8 180 000 13 680 000 

Průměr 315 741 000 17 481 6 308 111 12 481 054 18 789 165 

Tabulka 1.4 vztahuje běžné výdaje do sportu (BV sport) k běžným výdajům rozpočtu a k počtu 
obyvatel. Města jsou v této tabulce seřazena podle hodnot v prvním sloupci. V tomto případě DKNL 
vykazuje mírně podprůměrné hodnoty, běžné výdaje do sportu tak jsou pod hranicí 5 % běžných 
výdajů rozpočtu města. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou běžné výdaje na úrovni 870 Kč. 

Tabulka 1.4 Komparace běžných výdajů 

Město 
celkem BV sport / 

BV rozpočtu (%) 

celkem BV sport / 
počet obyvatel 

(Kč) 

celkem běžné 
výdaje sport (Kč) 

Pelhřimov 9,2% 1 576 25 388 484 

Žďár nad Sázavou 7,5% 1 228 25 990 000 

Jičín 6,8% 1 164 19 185 000 

Benešov 6,8% 1 646 27 188 000 

Varnsdorf 6,3% 930 14 345 000 

Dvůr Králové n. L. 4,6% 870 13 680 000 

Turnov 4,6% 975 13 950 000 

Náchod 4,5% 689 13 876 000 

Jindřichův Hradec 3,9% 722 15 500 000 

Průměr 6,0% 1 089 18 789 165 

Tabulka 1.5 Srovnání provozních výdajů na sportovní zařízení 

Město 
provoz zařízení / 

běžné výdaje 
rozpočtu (Kč) 

provoz zařízení / 
počet obyvatel 

provoz zařízení 

Pelhřimov 6,0% 1 024 16 495 484 

Žďár nad Sázavou 5,6% 922 19 500 000 

Jičín 5,6% 945 15 570 000 

Benešov 5,5% 1 343 22 188 000 

Varnsdorf 4,8% 714 11 010 000 

Dvůr Králové n. L. 2,7% 520 8 180 000 

Turnov 2,6% 545 7 800 000 

Náchod 1,8% 277 5 586 000 

Jindřichův Hradec 1,5% 280 6 000 000 

Průměr 4,0% 730 12 481 054 
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Tabulka 1.5 na předchozí straně srovnává objem prostředků, které jsou alokovány na provoz 
sportovních zařízení v majetku města. V tomto případě patří Dvůr Králové nad Labem znovu 
k mírnému podprůměru, což je dáno zejména absencí krytého plaveckého bazénu. 

Tabulka 1.6 níže sleduje objem dotací, které jsou směřovány sportovním subjektům v rámci 
dotačních programů jednotlivých měst. Hodnoty jsou znovu vztaženy k běžným výdajům rozpočtu 
a k počtu obyvatel, poslední sloupec reprezentují absolutní hodnoty. Dvůr Králové nad Labem 
tak v rámci dotačního programu v roce 2018 alokuje 5,5 mil. Kč, což představuje 1,8 % z běžných 
výdajů rozpočtu města. 

Tabulka 1.6 Srovnání objemu sportovních dotací 

Město 
dotace sport / BV 

rozpočtu (%) 

dotace sport / 
počet obyvatel 

(Kč) 
dotace sport 

Pelhřimov 3,2% 552 8 893 000 

Náchod 2,7% 412 8 290 000 

Jindřichův Hradec 2,4% 443 9 500 000 

Turnov 2,0% 430 6 150 000 

Žďár nad Sázavou 1,9% 307 6 490 000 

Dvůr Králové n. L. 1,8% 350 5 500 000 

Varnsdorf 1,5% 216 3 335 000 

Jičín 1,3% 219 3 615 000 

Benešov 1,3% 303 5 000 000 

Průměr 2,0% 359 6 308 111 

 

Financování sportu – shrnutí 

 objem dotací z rozpočtu města se ve sledovaném období zvýšil o 40 % 

 běžné výdaje do oblasti sportu jsou na úrovni 4,6 % z celkových běžných výdajů rozpočtu 

 v kontextu dalších měst vykazuje DKNL podprůměrné hodnoty 

 celkové běžné výdaje do sportu jsou absolutně nejnižší 

 podíl výdajů na provoz je na úrovni 2,7 % z běžných výdajů rozpočtu 

 přes výrazný nárůst je podíl dotací stále pod úrovní 2 % z běžných výdajů rozpočtu města. 
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SPORTOVNÍ ÚČAST DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Graf 2.1 znázorňuje složení vzorku respondentů šetření, které probíhalo v královédvorských 
školách na jaře 2018. Dotazníky, které obsahovaly uzavřené i otevřené otázky, byly určené pro žáky 
pátých tříd a výše. Celkem se šetření zúčastnilo 426 respondentů, přičemž nepatrně vyšší 
zastoupení měly dívky. Vzhledem k nízkému zastoupení nejstarší kategorie (18–20 let) jsme tyto 
respondenty spojili s kategorií 15–17 let. Absolutně nejvyšší zastoupení má přesto kategorie od 
12 do 14 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2.2 znázorňuje frekvenci sportovních aktivit dívek. Z výsledků vyplývá, že se s věkem výrazně 
nezvyšuje podíl dívek, které vůbec nesportují, dramaticky však narůstá podíl dívek, které se po 15. 
roku věnují sportu jen několikrát za měsíc, což lze pokládat, také v kontextu doporučení WHO, 
za nedostatečnou aktivitu. Pouze necelá čtvrtina dívek starších 15 let sportuje alespoň 3x týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě chlapců (Graf 2.3) nedochází v průběhu dospívání k tak výrazným změnám, jako tomu 
bylo v případě dívek. Zatímco pravidelně (alespoň 1x týdně) sportuje 60 % dívek starších 15 let, ve 
stejné kategorii chlapců je to 76 % sportujících. 
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Graf 2.1 Struktura vzorku podle věku a pohlaví 
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Graf 2.2 Frekvence sportovních aktivit dívek 

Nesportuji Sportuji jen několikrát za měsíc Sportuji 1-2x týdně Sportuji alespoň 3x týdně
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Graf 2.3 Frekvence sportovních aktivit chlapců 

Nesportuji Sportuji jen několikrát za měsíc Sportuji 1-2x týdně Sportuji alespoň 3x týdně
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Dále jsme se zabývali otázkou, zda děti sportují organizovaně ve spolcích, nebo dávají přednost 
neorganizovaným aktivitám. Výsledky zachycuje Graf 2.4. Z hlavních poznatků vyplývá, že dívky 
dávají přednost neorganizovaným aktivitám mimo sportovní spolky (kluby). Téměř 60 % dívek 
není členkou žádného sportovního klubu, zatímco podíl chlapců je o 20 % nižší – 40 % chlapců není 
členem žádného spolku. Pokud jsou chlapci a dívky členem sportovního klubu, nejčastěji je to právě 
jeden klub/spolek, přibližně 17 % procent chlapců a dívek je pak členem více než jednoho klubu. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

V kontextu relativně vysoké popularity cyklistiky mezi královédvorskou veřejností nás dále 
zajímalo, zda děti využívají jízdní kola pro cestu do školy. Výsledky znázorňuje Graf 2.5. Ačkoliv je 
podíl respondentů, kteří jezdí do školy pravidelně na jízdním kole nízký, zvlášť v případě chlapců 
lze konstatovat, že jejich podíl je v kontextu ČR relativně vysoký. 

 

 

Respondentům ve školách jsme dále položili otevřené otázky, první se týkala nespokojenosti 
se stavem sportovních zařízení ve Dvoře Králové nad Labem. Dívky a chlapci nejčastěji uváděli 
následující problémy (řazeno dle četnosti): 

 stav a velikost skate parku 

 kvalita trávníku na letním stadionu 

 zázemí letního stadionu 

 nepřístupná školní hřiště 

 cena tenisových kurtů 

 stav sportovní haly na Slovanech 

 nedostatek cyklostezek a jejich nedostatečné propojení 

 stav hřiště v Sylvárově 

 stav zimního stadionu 

 časová nedostupnost letního stadionu. 
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Graf 2.4 Členství chlapců a dívek ve sportovních klubech 
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Graf 2.5 Cesta do školy na jízdním kole 

prakticky každý den 1-2 x týdně jen několikrát za měsíc jen několikrát do roka nikdy
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Dětí a mládeže jsme se také tázali, zda jim ve Dvoře Králové nad Labem chybí nějaká sportoviště 
(řazeno dle četnosti odpovědí): 

 krytý plavecký bazén 

 cyklostezky 

 tréninkové hřiště 

 parkour 

 hřiště na basketbal 

 větší workout 

 in-line stezka 

 atletický tunel 

 hala na badminton 

 skate park 

 squash 

 taneční sály. 

Předpokladem pravidelných sportovních aktivit je rovněž účast na sportovních akcích. 
Respondentů jsme se tedy zeptali, zda se pravidelně aktivně účastní sportovních akcí ve Dvoře 
Králové nad Labem. Graf 2.6 znázorňuje výsledky zvlášť pro chlapce a dívky. Pravidelně se 
sportovních akcí pro veřejnost účastní pouze přibližně 15 % respondentů, většina chlapců a dívek 
se účastní jen zřídka. Podíl dívek, které se takových akcí neúčastní, je oproti chlapcům téměř 
dvojnásobný.  

 

 

 

 

 

 

S předchozími výsledky úzce souvisí také Graf 2.7. Ten znázorňuje odpovědi na otázku, zda si 
chlapci a dívky myslí, že je sportovních akcí ve Dvoře Králové nad Labem dostatek. Z výsledků 
vyplývá, že výrazná část respondentů se domnívá, že by takových akcí mohlo být více.
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Graf 2.6 Účast na sportovních akcích 
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Graf 2.7 Četnost sportovních akcí pro veřejnost 

Nevím

Ano, takových akcí je zde během
roku dostatek

Myslím si, že by takových akcí
mohlo být více
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Graf 2.7 prezentuje sporty, kterým se věnuje královédvorská mládež. Sporty jsou seřazeny podle četnosti sportů u dívek. Mezi nejpopulárnější sporty 
mezi dětmi a mládeží patří, tak jako v dalších městech ČR, běh a cyklistika, přičemž běh je výrazně populární především u dívek. Velmi vysoké obliby 
mezi dívkami dosahuje tanec, plavání, turistika a in-line bruslení. V kontextu ČR je mezi dívkami velmi populární také atletika, gymnastika, badminton či 
tenis. Struktura sportů u chlapců je obdobná jako u dívek s tím rozdílem, že chlapci namísto dalších individuálních aktivit preferují kolektivní sporty, 
zejména fotbal, florbal a hokej. Zvlášť fotbal dosahuje ve Dvoře Králové nad Labem mezi chlapci velmi vysoké popularity. Dále je třeba vyzdvihnout 
oblíbenost dalších aktivit, jako je například běžecké lyžování, volejbal, stolní tenis, bike, workout a parkour, který je mezi chlapci dokonce čtvrtým 
nejoblíbenějším sportem. 
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DOSPĚLÍ OBYVATELÉ MĚSTA A SPORT 
Dotazníkové šetření mezi dospělou populací se zúčastnilo celkem 248 obyvatel města, dotazování 
bylo dobrovolné, nejedná se tedy o reprezentativní vzorek dospělé populace. Graf 3.1 znázorňuje 
strukturu vzorku podle věku a pohlaví. Kategorie od 18 až do 50 let tak byly zastoupeny relativně 
rovnoměrně, podíl respondentů starších 50 let byl výrazně nižší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2 demonstruje frekvenci sportovních aktivit u mužů a žen. Rozdíly mezi oběma pohlavími 
jsou minimální. Je však nutné připomenout, že se jedná o vzorek respondentů, kteří mají pozitivní 
vztah ke sportu, proto jsme toto šetření využili především za účelem zjištění problémových oblastí 
rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem (viz dále). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále nás zajímal charakter sportování – zda dospělí obyvatelé sportují spíše v klubech, nebo 
preferují neorganizované a neformální aktivity (Graf 3.3). Z výsledků je zřejmé, že dospělí dávají 
přednost sportování mimo sportovní spolky. Dvě třetiny respondentek nejsou členy žádného klubu 
a podíl takových mužů se blíží k 60 %.  
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Graf 3.3 Charakter sportovních aktivit dospělých respondentů 
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Graf 3.6 Spokojenost s napojením na cyklostezky 
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Při analýze jsme se dále zaměřili na bariéry sportovní účasti dospělých obyvatel. Graf 3.4 
znázorňuje odpovědi pravidelně nesportujících respondentů na otázku, co jim nejvíce brání 
v pravidelném sportování. Nejčastěji respondenti uváděli nedostatek času, nedostatek motivace 
a zdravotní problémy. Relativně vysoký podíl žen také uváděl, že nemají kde sportovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pravidelně se dospělí obyvatelé účastní sportovních akcí, naznačuje Graf 3.5. Přibližně třetina 
mužů a 40 % žen se sportovních akcí aktivně neúčastní, většina respondentů se účastí zřídka. 
Z pravidelných účastníků převažují muži nad ženami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.6 shrnuje odpovědi na otázku, zda jsou respondenti spokojeni s napojením na cyklostezky 
v místě bydliště. Dotazovaní problematiku hodnotili jako ve škole – 1 znamená nejvyšší 
spokojenost, 5 absolutní nespokojenost. Výsledky naznačují, že spokojenost obyvatel je spíše nízká 
– pouze čtvrtina respondentů hodnotila situaci známkou 1 nebo 2. 
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zdravotní problémy nedostatek času nedostatek motivace

není s kým není kde nemám rád soutěžení

nic mi nebrání nedostatek peněz nemám chuť

42 49 

52 
54 

31 
19 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muž Žena
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Na Grafu 3.7 uvádíme přehled sportů, kterým se věnují dospělí respondenti. Jednotlivé sporty jsou znovu seřazeny podle četnosti u žen. Absolutně 
nejpopulárnějším sportem je mezi ženami i muži cyklistika, u žen překvapivě následuje plavání a turistika, dále pak běh a in-line bruslení. Relativně 
vysoké popularitě mezi muži i ženami se těší běžecké lyžování, bike, workout a volejbal.  
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Dospělých obyvatel jsme se dále zeptali, zda jsou nějaké sporty či aktivity, kterým se začali věnovat 
v posledním roce či dvou. Respondenti nejčastěji uváděli následující (dle četnosti). Téměř ve všech 
případech se tak jedná o individuální aktivity, což potvrzuje současný trend individualizace 
a příklonu k neformálním, nesoutěžním aktivitám. 

 badminton 
 in-line bruslení 
 běžecké lyžování 
 workout 
 běh 
 cyklistika 
 jóga 
 fitness. 

V následující části jsou prezentovány výsledky analýzy otevřených otázek, kdy se měli občané 
DKNL možnost vyjádřit k různým problémovým oblastem rozvoje sportu. Respondentů jsme se 
znovu zeptali, zda jsou nespokojeni se stavem některých sportovních zařízení. Dospělí obyvatelé 
nejčastěji uváděli následující sportoviště či lokality (dle četnosti): 

 stav sportoviště u Tramvaje 
 nedostatečná velikost workoutového hřiště 
 zázemí letního stadionu 
 stav stadionu Podharť 
 stav skate parku 
 propojení cyklostezek 
 stav herny stolního tenisu 
 časová dostupnost letního stadionu. 

Podobně jako u dětí jsme se dospělých dále tázali, zda jim ve Dvoře Králové nad Labem chybí 
nějaké sportovní zařízení. S výraznou převahou dospělí deklarovali absenci krytého plaveckého 
bazénu (65 respondentů). Následovala tato sportoviště: 

 in-line a cyklostezky 
 single track / pumptrack 
 hřiště s umělým trávníkem 
 volně dostupné hřiště na basketbal (další sporty) 
 hřiště na beachvolejbal 
 větší workout 
 skate park 
 střelnice 
 sportovní hala. 

Nakonec jsme dospělým položili otázku, jestli se domnívají, že má město Dvůr Králové nad Labem 
v oblasti sportu nějaký potenciál, který dostatečně nevyužívá. Občané nejčastěji uváděli následující 
témata (řazeno dle četnosti): 

 absence volně přístupných hřišť 
 stav sportovních zařízení 
 nedokončená cyklostezka směr Kuks 
 nízký počet akcí pro veřejnost 
 absence krytého plaveckého bazénu 
 horší informovanost 
 stav skate parku 
 potenciál rozvoje trailů 
 návrh pořádání sportovního dne 
 nefinanční ohodnocení dobrovolníků. 
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ORGANIZOVANÝ SPORT 
V této části jsme se zabývali členstvím dětí a dospělých ve sportovních spolcích se sídlem ve Dvoře 
Králové nad Labem. Tabulka 4.1 prezentuje členskou základnu jednotlivých spolků či oddílů. 
Z celkového počtu členů (viz poslední řádek tabulky) vyplývá, že členem nějakého sportovního 
spolku je necelých 13 % obyvatel Dvora Králové nad Labem. Zajímavý je však poznatek o členství 
dětí. Na území města má trvalé bydliště celkem 1 940 dětí ve věku 6–18 let (údaje k 31.12.2017), 
což by znamenalo, že přibližně 65 % dětí z DKNL je členem nějakého sportovního spolku. Je však 
třeba připomenout, že členy jsou i děti z okolních obcí, navíc část dětí je členem více než jednoho 
spolku. Na druhou stranu lze předpokládat, že jsou také jedinci z DKNL, kteří jsou členem spolku 
v okolních obcích či městech. 

Tabulka 4.1 Členská základna sportovních spolků (2018)* 

Sportovní spolek / oddíl dospělí do 18 let celkem 

TC Dvůr Králové, z. s. 114 106 220 
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem – všestrannost 65 132 197 
Tělovýchovná jednota DKNL – kopaná 51 105 156 
Tělovýchovná jednota DKNL – atletika 12 91 103 
HC Dvůr Králové – mládež 0 99 99 
Angeles Dance Group 4 95 99 
Taneční skupina Attitude  15 77 92 
KARATE – DO Dvůr Králové nad Labem, z. s. 9 76 85 
Tělocvičná jednota Sokol Žireč  68 17 85 
TJ Sokol Lipnice, z.s. 50 34 84 
Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s. 5 73 78 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – florbal 21 54 75 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – gymnastika 19 55 74 
1. HK Dvůr Králové, z. s. 36 35 71 
Self defence team DK, z. s. 8 62 70 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – atletika 5 46 51 
HC Dvůr Králové  44 0 44 
SKK Dvůr Králové nad Labem 35 6 41 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 0 36 36 
Softball Club Dvůr Králové nad Labem 14 19 33 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – trampolíny 3 30 33 
Powerlifting DK, z. s.  31 0 31 
Cyklistický klub – Carla 24 7 31 
Tělovýchovná jednota DKNL – kuželky 25 5 30 
Tělovýchovná jednota DKNL – stolní tenis 13 11 24 
Tělovýchovná jednota DKNL – kanoistika 20 2 22 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – badminton 15 2 17 
Tělocvičná jednota Sokol DKNL – nohejbal 13 0 13 
Sbor dobrovolných hasičů Verdek 0 9 9 
Tělovýchovná jednota DKNL – kulečník 5 0 5 
Tělovýchovná jednota DKNL – šachy 0 2 2 

Celkem  760 1250 2010 

* Data o členské základně vycházejí z podkladů oddílů v žádostech o dotaci – uváděni jsou jen ti 
členové, kteří platí členské příspěvky: dospělí ve výši 500 Kč, děti a mládež do 18 let 100 Kč ročně. 

Na následující straně je členská základna znázorněna také graficky, přičemž subjekty jsou seřazeny 
podle počtu dětských členů (Graf 4.1). V kontextu dalších měst obdobné velikosti je třeba zdůraznit, 
že nabídka spolků je nadprůměrně pestrá. Ve Dvoře Králové nad Labem je právě 16 subjektů, které 
mají členskou základnu tvořenou alespoň 30 dětmi. Nejméně jedním členem do 18 let disponuje 
dokonce 27 subjektů. 
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Sportovní účast obyvatel – shrnutí 

 40 % dívek starších 15 let nesportuje pravidelně (24 % chlapců) 
 dívky upřednostňují neorganizované aktivity 
 relativně nízký podíl dívek se účastní sportovních akcí 
 mezi nejpopulárnější sporty u dívek patří běh, cyklistika, tanec, plavání, turistika a in-line 
 k nejoblíbenějším sportům u chlapců patří cyklistika, fotbal, běh, parkour, workout 

a  florbal 
 dospělí obyvatelé jsou relativně nespokojeni s napojením na cyklostezky 
 ženy v DKNL nejčastěji jezdí na kole, plavou, provozují turistiku, běh nebo in-line bruslení 
 mezi nejoblíbenější sporty u dospělých mužů ze Dvora Králové nad Labem patří cyklistika, 

plavání, běh, běžecké lyžování a bike 
 ke sportům s rostoucí popularitou patří ve DKNL mezi dospělými badminton, in-line, 

běžecké lyžování a workout 
 dospělí obyvatelé jsou nespokojeni se stavem a zázemím letního stadionu, stavem 

sportoviště u „Tramvaje“, v Podharti a skate parku 
 dospělí obyvatelé deklarují nejčastěji absenci krytého bazénu, cyklostezek, single trailu 

a workoutových hřišť 
 část obyvatel není spokojena s informovaností ze strany města 
 v kontextu dalších měst má spolkový sektor ve Dvoře Králové nad Labem silné zastoupení 
 13 % obyvatel DKNL je členem nějakého sportovního spolku 
 65 % dětí ze Dvora Králové nad Labem je členem SK 
 Dvůr Králové nad Labem disponuje relativně vysokým počtem sportovních spolků 

s vysokou členskou základnou. 
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 
Předmětem této kapitoly je sportovní infrastruktura na území města. Zařízení jsou rozdělena 
do několika skupin podle vlastníka/provozovatele sportoviště. Součástí analýzy jsou rovněž 
sportovní zařízení škol a volně přístupná sportoviště bez provozovatele. V rámci analýzy byl 
u většiny sportovišť zjišťován účel, aktuální stav a potenciál pro další rozvoj. Data vycházejí jak 
z původního terénního šetření, tak z podkladů, kterými disponovala sportovní komise. 

Sportovní zařízení v majetku města provozovaná TSDK 

 Zimní stadion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letní stadion 
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 Skate park 

 

Adresa:   nábřeží Jiřího Wolkera 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    hokej, krasobruslení, bruslení 

Parametry:  zastřešená ledová plocha 

     zázemí, šatny, kapacita 1 500 

Stav:    částečně vyhovující 

Opravy a další rozvoj:  

oprava střechy, rozšíření zázemí 
prostory pro regeneraci 
prostory pro rozcvičení hráčů 

Adresa:   nábřeží Jiřího Wolkera 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    atletika, fotbal 

Parametry:  400 m ovál s fotbalovým hř. 

     sektory na technické disc. 

Stav:    částečně vyhovující 

Opravy a další rozvoj:  

oprava střechy, rekonstrukce a rozšíření 
zázemí, navýšení parkovacích  kapacit, 
rekonstrukce tréninkového hřiště, nová 
tribuna, atletický tunel pro zimní přípravu 

Adresa:   Mánesova 360 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    plavání, rekreace, další sporty 

Parametry:  2 x 50 m bazén, brouzdaliště, 
     pláž. volej., basket, st. tenis, 
     minigolf, workout, děts. hř. 

Stav:    částečně vyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

nefunkční přelivové čištění vody 
výměna fólie bazénu 
rekonst. rekreačního bazénu a soc. zázemí 
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 Skate park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Softballové hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuželna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   17. listopadu 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    softbal 

Parametry:  antukové hřiště, hlavní budova 

     trav. hřiště, trénink. odpaliště 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 
rekonstrukce povrchů včetně drenáže  obou 
ploch 
výměna střídaček a oplocení areálu 

dokončení na rekonstrukce hlavní budovy 

  

      

Adresa:   nábřeží Jiřího Wolkera 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    herny pro kuželky, kulečník 

Parametry:  1 velký stůl pro kulečník 

     dvoudráha s automatickým stavěčem 

     sociální zázemí 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

rekonstrukce celé budovy včetně realizace 
odpovídajícího zázemí 
instalace čtyřdráhy 

(varianta přesunu do jiných prostor) 
      

Adresa:   nábřeží Jiřího Wolkera 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: TSM 

Účel:    skate a bike park 

Parametry:  oplocený asfaltový povrch 

     železné a plechové překážky 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

 nevhodná lokalita 

 nevyhovující stav překážek 

 nevhodný použitý materiál 
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Sportovní zařízení v majetku Juta, a. s. 

 Tenisové kurty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sportovní areál „Tramvaj“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   17. listopadu 

Vlastník:   Juta, a. s. 

Provozovatel: TC Dvůr Králové, z. s. 

Účel:    tenis 

Parametry:  12 antukových kurtů 

     1 kurt s umělým povrchem s naf. halou 

     tenisová hala s umělým  povrchem a jedním 

     kurtem 

     sociální zázemí 

Stav:    vyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

rekonstrukce drenážního systému 

rekonstrukce tenisové haly 

rekonstrukce zázemí     

Adresa:   Fibichova 194 

Vlastník:   Juta, a. s. 

Provozovatel: TC Dvůr Králové, z. s. 

Účel:    tenis 

Parametry:  1 ant. kurt tenis, 1 ant. kurt volejbal 

     1 beachvolejbalový kurt 

     1 asfaltový kurt 

     občerstvení s posezením (pronajímáno) 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

rekonstrukce drenážního systému a oplocení 

revitalizace beachvolejbalového kurtu, výměna písku 

asfaltový povrch neodpovídá současným potřebám 

možnost vybudování dalšího hřiště 
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Volně přístupná sportoviště bez provozovatele v majetku města 

 Fotbalové hřiště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asfaltové hřiště na basketbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   Okružní/Slunečná 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    hřiště rekreační fotbal 

Parametry:  přírodní travnatý povrch  
     s brankami, 36 x 28 m 

Stav:    dobrý 

Opravy a další rozvoj: 

revitalizace trávníku 
oplocení     

Adresa:   Okružní/Slunečná 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    hřiště pro rekreační        
     basketbal, nohejbal či tenis 

Parametry:  oplocený asfaltový povrch s košem na  
     basketbal a  sloupky na síť, rozměry 30 x  

              14 m 

Stav:    dobrý 

Opravy a další rozvoj: 
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 Asfaltové hřiště na nohejbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Workout a fitness Schulzovy sady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hřiště Nad Parkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adresa:   Okružní/Slunečná 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    hřiště pro rekreační        

 nohejbal 

Parametry:  oplocený asfaltový povrch 

     sloupky pro síť 

Stav:    dobrý 

Opravy a další rozvoj: 
   

Adresa:   Schulzovy sady 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    aktivity pro veřejnost 

Parametry:  workoutová soustava 

     fitness prvky 

Stav:    výborný 

Opravy a další rozvoj: 
rozvoj dalších workoutových hřišť v jiných 
lokalitách 
   

Adresa:   Nad Parkem 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    rekreační fotbal 

Parametry:  asfaltové hřiště bez oplocení 

Stav:    dobrý 

Opravy a další rozvoj: 
mantinely či oplocení hřiště 
doplnění o basketbalové koše 
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 Trojitá hrazda Žireč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hřiště Zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hřiště Žirecká Podstráň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   Žireč 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    venkovní posilovna 

Parametry:  trojitá hrazda 

Stav:    výborný 

Opravy a další rozvoj: 
  
 
   

Adresa:   Zboží 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    víceúčelové hřiště 

Parametry:  asfaltová plocha se sloupky 

     bask. koš, rozměry 30 x 14 m 

Stav:    dobrý 

Opravy a další rozvoj: 
  
 
   

Adresa:   Žirecká Podstráň 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    víceúčelové hřiště 

Parametry:  nerovná travnatá plocha se 
     sloupky 

     rozměry 20 x 10 m 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 
úprava povrchu 
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 Hřiště V Zahrádkách 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hřiště V Zahrádkách 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní zařízení s více vlastníky 

 Sportovní stadion Podharť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   V Zahrádkách 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    fotbalové hřiště 

Parametry:  travnatá plocha s brankami
     rozměry 35 x 25 m 

Stav:    vyhovující 

Opravy a další rozvoj: 
  
   

Adresa:   V Zahrádkách 

Vlastník:   město DKNL 

Provozovatel: - 

Účel:    volejbalové hřiště 

Parametry:  travnatá plocha se sloupky 
     rozměry 20 x 10 m 

Stav:    vyhovující 

Opravy a další rozvoj: 
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Sportovní zařízení v majetku spolků 

 Sokolovna TJ Sokol 

 

 

 

 

 

 

 

 Sportoviště TJ Sokol Žireč 

 

 

 

 

 

 

Adresa:   nábřeží Jiřího Wolkera 

Vlastník:   TJ Sokol 

Provozovatel: TJ Sokol 

Účel:    sokolovna a hala stolního ten. 

Parametry:  hlavní sál 

     zrcadlový sál 

     herna stolního tenisu 

Opravy a další rozvoj: 

výměna podlahy v hale 

oprava střešní krytiny a nátěry oken 

rozšíření nevyhovujících šaten do prostoru 

nářaďovny 

přístavba nářaďovny a gymnastické 

molitanové jámy 

Adresa:   Žireč 70 

Vlastník:   TJ Sokol Žireč 

Provozovatel: TJ Sokol Žireč 

Sportoviště: tělocvična 9 x 6 m 

     posilovna 

     hř. s um. povrchem 25 x 12 m 

     beachvolejbal 

     U-rampa 

     autodráha 

Opravy a další rozvoj: 
  
   

Adresa:   Pod Hřištěm 

Vlastník:   více soukromých vlastníků 

Provozovatel: - 

Účel:    víceúčelový stadion 

Parametry:  travnatá plocha 108 x 62 m 

     400 m ovál okolo hrací plochy 

Stav:    nevyhovující 

Opravy a další rozvoj: 

převod majetku do vlastnictví města 

rozvoj celého areálu 

tréninkové hřiště, in-line ovál 

sociální zařízení a zázemí 
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 Letiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Loděnice 

 

 

 

 

 

Soukromá zařízení a služby 

 Sportovní hala na Slovanech 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sport World 

 

 

 

 

Adresa:   Žireč 152 

Vlastník:   Aeroklub Dvůr K. n. L., z.s. 

Provozovatel: Aeroklub Dvůr K. n. L., z.s. 

Sportoviště: Letiště 

Opravy a další rozvoj: 
  
   

Adresa:   U Pušova splavu 

Vlastník:   TJ Dvůr Králové n. L. 

Provozovatel: oddíl kanoistiky TJ 

Sportoviště: Loděnice 

Opravy a další rozvoj: 
odvodnění a odstranění zeminy za zadní 
stranou budovy 
oprava a ochranný nátěr střechy 
vyhledat vhodnou lokalitu pro stavbu nové 
loděnice. 
  
   

Adresa:   Slovany 

Vlastník:   soukromý subjekt 

Zařízení a služby:  fitness 

       tenis 

       volejbal 

       stolní tenis 

       stolní fotbal 

       speed hokej 

Webové stránky:  http://slovany.cz/hala 
   

Adresa:   Vrchlického 735 

Vlastník:   soukromý subjekt 

Zařízení a služby:  posilovna 

       tělocvična 

       ricochet 

       pilátes 

       spinning, power jóga 

       bosu, flexibary,  

Web: http://www.sportworld.cz/sport-world/ 
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Sportovní zařízení škol a DDMJ 

1) Základní škola 5. května 

Adresa školy:    28. října 731 

Druh sportoviště:  tělocvična 

        Rozměry:  25 x 14 m 

        Účel:    míčové hry, fitness místnost s posilovacími stroji 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               vyboulený povrch, kůly na volejbal, ohřívač vody 
               rekonstrukce sprch. 

Druh sportoviště:  venkovní asfaltové hřiště 

        Rozměry:  18 x 9 m 

        Účel:    kůly na volejbal, v blízkosti hrazda a pískové   
             doskočiště s rozběhovou dráhou 

          Stav:    nevyhovující 

          Dostupnost pro veřejnost: NE 

          Nutné opravy a připomínky: 

               nahradit asfaltově hřiště – vybudovat multifunkční 

               hřiště, nový povrch – um. trávník, tartan, oplocení 

          Další rozvoj: místo staré hrazdy workoutové hřiště. 

2)  Základní škola Podharť 

 Adresa školy:   Máchova 884 

 Druh sportoviště:  tělocvična 

        Rozměry:  21 x 11 m 

        Účel:    míčové hry, atletika, horolezecká stěna + posilovna 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               špatná větratelnost - nutná rekuperace, akustické  
               podmínky, špatně větratelné sprchy. 

3)  Základní škola Schulzovy sady 

 Adresa školy:   Školní 1235 

 Druh sportoviště:  tělocvična ulice Komenského 

        Rozměry:  23 x 12 m 

        Účel:    míčové hry 

          Stav:    vyhovující 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               výměna dřevěné podlahy (parketové vlysy), soc. zař. 
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Druh sportoviště:  tělocvična ulice Školní 

        Rozměry:  20 x 12 m, gymnastický sál 8 m x 6 m 

        Účel:    míčové hry, gymnastika 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               výměna původních oken – bez možnosti větrání,   
               staré dřevěné obložení stěn, výměna podlahové   
               krytiny (parketové vlysy), vlhké zdi. 

Druh sportoviště:  tělocvična ulice Legionářská 

        Rozměry:  15,7 x 6 m 

        Účel:    gymnastika, skupinová cvičení (aerobik) 

          Stav:    vyhovující 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               výměna dřevěné podlahy. 

Druh sportoviště:  venkovní hřiště ulice Školní 

        Rozměry:  40 x 20 m umělý povrch, asfaltový povrch 18 x 9 m 

        Účel:    míčové hry, mezi hřišti sektor pro skok daleký 

          Stav:    vyhovující 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               chybí rozběh u skoku dalekého, chybí běžecká    
               rovinka 60 m, prostor pro vrh koulí, výškařský   
               sektor a další možnosti pro výuku TV. 

Druh sportoviště:  venkovní asfaltové hřiště ulice Legionářská 

        Rozměry:  12 x 9 m 

        Účel:    míčové hry 

          Stav:    nevyhovující 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               vyměnit asfaltový povrch, chybí zázemí, soc. zařízení. 

4) Základní škola Strž 

 Adresa školy:   Elišky Krásnohorské 2919 

 Druh sportoviště:  sportovní hala 

        Rozměry:  36 x 18 m 

        Účel:    míčové hry, gymnastika 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: výměna podlahové krytiny, vybavení. 
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 Druh sportoviště:  venkovní hřiště a skok daleký 

        Rozměry:  34 x 20 m 

        Účel:    míčové hry 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky:  

5) SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 Adresa školy:   Elišky Krásnohorské 2069 

 Druh sportoviště:  tělocvična 

        Rozměry:  36 x 18 m 

        Účel:    míčové hry, gymnastika 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky:  

               okna, vnitřní omítky, dámské soc. zař., posilovna. 

 Druh sportoviště:  2x venkovní víceúčelové hřiště, beachvolejbalové hřiště 

        Účel:    míčové hry 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ANO 

          Nutné opravy a připomínky: 

               Hřiště 2 – výměna povrchu, chybí sociální zařízení 

          Další rozvoj: v případě vybudování samostatného sociálního   
               zařízení možnost veřejných turnajů. 

Druh sportoviště:  posilovna 

        Účel:    kondiční a silové cvičení 

          Stav:    nutné opravy 

          Dostupnost pro veřejnost: ČÁSTEČNĚ 

          Nutné opravy a připomínky: 

               modernizace posilovacích strojů, úprava šatny. 

6) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 Adresa školy:   náměstí Odboje 304 (všechna sportoviště v majetku DKNL) 

 Druh sportoviště:  tělocvična 

          Stav:    vyhovující, po rekonstrukci (2017) 

          posilovna 

          Stav:    probíhá rekonstrukce 

          Asfaltové hřiště 

          Stav:    nevyhovující 

          Rozvoj:   vhodný umělý povrch. 
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Cvičebna DDMJ 

Adresa:      Spojených národů 1620 

Vlastník:      město DKNL 

Druh sportoviště:   prostor pro taneční a pohybové aktivity 

        Rozměry:  8 x 8 m 

        Účel:    taneční, gymnastika, cvičení 

        Vybavení:  zrcadlová stěna, gymnastické nářadí 

        Stav:    nevyhovující 

        Dostupnost pro veřejnost: ANO 

        Nutné opravy a připomínky: 

             zcela nevyhovující stav, chybějící úložné prostory   
             nevyhovující podlaha, nevyhovující  stav těsnění    
             a zateplení prostor, obložení místnosti v dezolátním  
             stavu. 

 

Sportovní infrastruktura – shrnutí  

 9 sportovních zařízení je v nevyhovujícím stavu 

 9 dalších zařízení je vyhovujících jen částečně, nebo vyžaduje opravy 

 je nutné řešit problém vlastnické struktury lokality v Podharti 

 výrazná část sportovních zařízení v majetku města má nevyhovující zázemí 

 roztříštěnost zařízení mezi různé provozovatele má negativní dopad na stav 

některých zařízení a jejich efektivní provoz 

  městu chybí cyklostezky s návazností na okolní obce a okolní atraktivity 

 volně přístupná sportoviště jsou v relativně dobrém stavu 

 informovanost o dostupnosti sportovních zařízení neodpovídá současným 

trendům 

 rozvoj stadionu v Podharti poskytne zázemí jak sportovním spolkům, 

tak pro neorganizované aktivity obyvatel města 

 potenciál sportovního areálu „Tramvaj“ není efektivně využíván 

 skate park neodpovídá současným požadavkům a je situován v nevhodné lokalitě 

 město by mělo reagovat na vysokou popularitu cyklistiky a terénní cyklistiky 

mezi královédvorskými občany 

 městu chybí relaxační zóny pro trávení volného času zejména starších obyvatel, 

předpokladem jejich rozvoje je napojení na cyklostezky a odpovídající vybavení 

(workoutové prvky, volná prostranství, pítka, půjčovny sportovního vybavení). 
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NÁVRHOVÁ 

A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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VIZE ROZVOJE SPORTU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 
Cílem následujícího textu je představit východiska při formulaci střednědobé vize rozvoje sportu 
ve Dvoře Králové nad Labem, která na tento text navazuje. Vize bude následně implementována 
prostřednictvím priorit a opatření v rámci příslušných prioritních oblastí rozvoje sportu (viz níže). 

Na základě výsledků dotazníkových šetření, zmapování současného stavu sportovní infrastruktury, 
podkladů sportovní komise zřízené ve volebním období 2014–2018  a materiálů, kterými disponuje 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, včetně souvisejících strategických dokumentů, 
byl zvolen stabilizační scénář rozvoje sportu.  

Z výsledků šetření mimo jiné vyplývá, že výrazná část sportovních zařízení, napříč různými 
vlastníky, je zastaralá nebo v nevyhovujícím stavu, což má negativní vliv nejen na podmínky 
pro aktivní obyvatele a sportovní organizace, ale zařízení zároveň nemotivují k návštěvě 
nesportující veřejnost. Dvůr Králové nad Labem se tak v následujícím období zaměří na způsobilý 
stav a odpovídající zázemí stávajících zařízení. V případě rozvoje nové infrastruktury budou 
reflektovány potřeby sportovního hnutí, obyvatel a současné trendy v oblasti sportu a trávení 
volného času, zejména vysoká míra individualizace a nesoutěžní charakter sportovních aktivit. 

Z hlediska rozvoje nové sportovní infrastruktury města tak bude kladen důraz na rozvoj 
cyklostezek, podmínek pro in-line bruslení a zón pro aktivní trávení volného času. Bude se jednat 
zejména o neformální sportoviště a lokality, jejichž prostřednictvím město poskytne podmínky 
pro trávení volného času různých skupin občanů (včetně nejstarších skupin obyvatel či osob se 
sníženou možností pohybu). Zároveň tím bude Dvůr Králové nad Labem realizovat cíle v oblasti 
cestovního ruchu. S rozvojem sportovišť se dále město zaměří také na informovanost, efektivní 
provoz a poskytování veřejnosti, ke zvážení je založení samostatné organizace. 

Vize rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem byla formulována následovně: 
Rozvojem hlavních sportovních areálů – Letního stadionu a Stadionu Podharť může město 
nabídnout podmínky jak spolkům, tak široké veřejnosti pro neformální a neorganizované aktivity. 
Pokud se městu nepodaří získat pozemky v lokalitě Podharť, bude intenzivně usilovat o nalezení 
alternativní lokality. Město bude následně rozvíjet areály za účelem jejich multifunkčního využití, 
které je předpokladem jak ekonomické, tak společenské efektivnosti. Vzhledem k poloze obou 
areálů by měla většina obyvatel města sportovní areál v docházkové vzdálenosti do 15 minut chůze. 
Město by rozvojem areálu v Podharti zároveň vyřešilo problém absence druhé hrací plochy pro 
fotbal, který patří k nejpopulárnějším sportům u královédvorské mládeže. 

DKNL se bude dále soustředit na vybudování zóny aktivního odpočinku v extravilánu města, čímž 
bude zároveň saturovat poptávku po rozvoji cyklo a in-line stezek. Prostřednictvím doplňkové 
infrastruktury (odpočívadla, workoutové prvky, pítka) bude město cílit na rodiny s dětmi a starší 
obyvatele. Žádoucí je napojení zóny na okolní atraktivity – zde se nabízí dvě varianty lokalit – 
severozápadní „v Borovičkách“ (předpoklad realizace cyklostezky DKNL – Les Království), nebo 
jihovýchodní (předpoklad cyklostezky DKNL – Kuks). Areál bude možné využít také v zimních 
měsících pro běh na lyžích, který je populární jak u dospělých obyvatel města, tak mezi mládeží. 

Dalším pilířem rozvoje budou sportovní zařízení DDMJ a škol, která budou postupně opravována 
a přizpůsobována k využití v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost. Předmětem zájmu 
budou rovněž zařízení spolků, která jsou ve většině případů v nevyhovujícím stavu. 

Samotné město se bude prostřednictvím svých zaměstnanců a organizací intenzivněji podílet 
na rozvoji sportu také neinvestičními opatřeními. DKNL má dobré předpoklady pro užší 
propojování oblasti sportu s komerčním sektorem. Tento potenciál se promítne jak v získávání 
externích zdrojů k financování sportu, tak v různých formách partnerství, pořádání akcí, programů 
nebo iniciativ, jejichž cílem bude zapojení veřejnosti. Město efektivněji využije také propojení 
cestovního ruchu a sportu, mimo jiné spoluprací či partnerstvím s poskytovateli služeb v oblasti 
cestovního ruchu.4 

                                                             
4 Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá zájem obyvatel o realizaci krytého bazénu, což je, vzhledem k velikosti města, 
oprávněný požadavek, většina měst velikosti Dvora Králové nad Labem krytým bazénem disponuje. S ohledem na 
současný stav sportovní infrastruktury je však nutné soustředit se na stav zařízení, kterými město disponuje. V případě 
plaveckého bazénu doporučujeme rozvinout vizi zapojení soukromého partnera, přičemž bazén by měl výrazně relaxační 
charakter (při zachování podmínky 25 m plavecké dráhy). 
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Prioritní oblast A  Sportovní infrastruktura města 
Prioritní oblast A je základním předpokladem rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem. 
Významná část sportovních zařízení je v nevyhovujícím stavu, město se tedy prioritně zaměří právě 
na rozvoj, opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a lokalit, včetně dobudování jejich zázemí, 
které bude reflektovat potřeby spolků i současné nároky na efektivní provoz takových zařízení. 

Priorita 1 Rozvoj letního atletického stadionu a jeho okolí 
Rozvoj letního atletického stadionu, včetně okolních zařízení (zimní stadion, 
tréninkové hřiště, skate park, kuželna) bude jedním z hlavních pilířů rozvoje sportu. 
Stadion má výhodnou lokalitu v bezprostřední blízkosti centra města, předpokladem 
je tak jeho využití nejen ze strany organizovaného sportu, ale také pro sportovní 
aktivity veřejnosti. V rámci Priority 1 byla definována následující opatření: 

 Opatření 1.1 Zpracování architektonické studie a rozvoj sportovního areálu 
Město si nechá zpracovat studii rozvoje sportovního areálu, jejíž zadání bude 
vycházet z formulované vize na předchozí straně a následujících opatření 1.2 až 1.7. 
Záměrem bude poskytnout odpovídající podmínky sportovním spolkům 
a co nejefektivněji zpřístupnit areál veřejnosti. Rozvoj odpovídajícího zázemí 
sportovních zařízení nabídne další služby a prostory pro rozcvičení a regeneraci. 

 Opatření 1.2 Opravy a rozvoj zimního stadionu 
Výměna chladicího zařízení na zimním stadionu již byla zařazena jako projektový 
záměr do Akčního plánu rozvoje sportu. Další předpokládanou investiční akcí 
je zacelení průduchů a zateplení zimního stadionu za účelem efektivní rekuperace. 
Součástí dalšího rozvoje zimního stadionu bude vybudování podmínek 
a odpovídajícího zázemí pro trénink a regeneraci sportovců (tělocvična, posilovna, 
suchá střelnice). Vybudováním veřejné posilovny v areálu zimního stadionu (v jeho 
bezprostřední blízkosti) bude město zároveň reagovat na vysokou poptávku 
po obdobných službách. S ohledem na vysoké investiční a provozní náklady stadionu 
je alternativou stavba nového zimního stadionu. 

 Opatření 1.3 Skate park  
Město bude usilovat o přesunutí skate parku do vhodnější lokality, současný stav 
a charakter skate parku navíc neodpovídá moderním požadavkům na provozování 
takového sportoviště a potřebám předpokládané cílové skupiny. Záměrem města 
bude vybudovat celobetonový skate park s napojením na cyklostezky nebo 
cyklotrasy, nejlépe v dobré dostupnosti k centru města. 

 Opatření 1.4 Čtyřdráhová kuželna a prostory pro kulečník 
Město vybuduje adekvátní zázemí a prostory pro kulečník a kuželky. Možnou 
variantou řešení je vybudování zařízení v prostorách nad novými hokejovými 
šatnami v prvním patře budovy. Předpokladem je rovněž odpovídající zázemí, 
včetně sociálního zařízení. 

Opatření 1.5   Rozšíření   šaten   a   vybudování   přístavby   tělocvičny   TJ   Sokol 
 Dvůr Králové nad Labem 

Město Dvůr Králové nad Labem se ve spolupráci s TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
zasadí o vznik přístavby k tělocvičně Sokola tak, aby se do stávajícího prostoru 
nářaďovny mohla rozšířit nyní nevyhovující šatna. V nové přístavbě pak bude 
situována jednak nová nářaďovna, jednak také gymnastická molitanová jáma spolu 
s příslušným náčiním – bradla, kruhy, trampolíny, hrazda. 

   Opatření 1.6 Realizace tréninkového hřiště 
V areálu letního stadionu bude vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem, 
současný stav je nevyhovující, hlavní hrací plocha je přetěžována, což má negativní 
vliv na její kvalitu. Město zároveň bude řešit vzniklou absenci prostor pro vrhačské 
disciplíny – disk, koule, kladivo, oštěp. A to ještě před samotnou realizací tak, aby 
vyřešení jednoho problému nezpůsobilo problémy jiným sportovcům. 
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 Opatření 1.7 Vybudování atletického tunelu 
Město se bude při rozvoji areálu zabývat otázkou realizace atletického tunelu. 
Vybudováním tunelu by město zajistilo adekvátní podmínky nejen pro trénink atletů 
v zimním období, předpokladem je rovněž dostupnost pro veřejnost, která právě 
o podmínky pro běh projevuje relativně vysoký zájem. Potřeba atletického tunelu je 
zároveň odrazem relativně vysoké popularity atletiky mezi královédvorskou 
mládeží. Atletický tunel by mohl být vybudován v rámci realizace zázemí letního 
stadionu. Přítomnost atletického tunelu by měla výrazně pozitivní vliv na 
efektivnost využití celého areálu, například s ohledem na možnost pořádání 
sportovních soustředění. Vzhledem k prostorové distribuci atletických tunelů 
v regionu KHK by tunel zároveň poskytoval podmínky pro obyvatele rozsáhlé 
spádové oblasti. 

Priorita 2 Rozvoj stadionu Podharť (alternativní varianty) 

     /za předpokladu vyřešení majetkoprávních vztahů, viz opatření 2.1/ 
Druhým pilířem rozvoje sportovní infrastruktury je rozvoj stadionu v Podharti 
v severní části města. Lokalita by poskytla zázemí nejen spolkům, předpokladem je 
také využití neorganizované veřejnosti. Ke zvážení je také umístění skate parku 
právě do této lokality. Předpokladem rozvoje areálu v Podharti jsou následující 
opatření: 

   Opatření 2.1 Vyřešení majetkoprávních vztahů  
Pozemky na území stadionu mají několik vlastníků, město tak bude usilovat 
o dohodu směřující k odkoupení či výměně části pozemků tak, aby mohlo přistoupit 
k samotnému rozvoji sportovního areálu. V případě, že nedojde k dohodě, bude 
město usilovat o alternativní lokalitě. 

   Opatření 2.2 Položení nového přírodního trávníku 
Hlavní část areálu – fotbalové hřiště – vyžaduje výměnu povrchu. Součástí položení 
nového travnatého povrchu bude rekonstrukce drenážních systémů a instalace 
automatického zavlažování travnaté plochy, které je předpokladem udržení 
odpovídajícího stavu hřiště. 

 Opatření 2.3 Rozvoj zázemí stadionu 
V souvislosti s Opatřením 2.2 bude v areálu stadionu vybudováno odpovídající 
zázemí (šatny, sociální zařízení, tělocvična, prostory pro regeneraci). 

 Opatření 2.4 Rozvoj areálu „Tramvaj“ 
Areál „Tramvaj“ leží v těsné blízkosti stadionu Podharť. Tento areál má především 
volnočasový charakter a vytváří podmínky zejména pro neorganizované aktivity 
místních obyvatel. V současnosti je v nevyhovujícím stavu zázemí sportovišť, 
některá hřiště navíc nesplňují základní požadavky pro realizaci sportovních aktivit. 

Priorita 3 Sportovní zařízení škol a sportovní haly 
Školní sportoviště vytváří zázemí nejen pro výuku tělesné výchovy, zařízení by měla 
být efektivně poskytována také veřejnosti a spolkům. Z šetření mezi řediteli škol 
vyplynul hlavní problém, kterým je nevyhovující stav či nutné opravy u výrazné části 
sportovních zařízení. V rámci priority tak byla formulována následující opatření: 

 Opatření 3.1 Rekonstrukce sportovní haly ZŠ Strž 
 Výměna podlahové krytiny a dovybavení sportovní haly. Změna orientace 
volejbalových hřišť (možnost využití tří hřišť). 

 Opatření 3.2 Rekonstrukce sportovní haly a sportoviště ZŠ 5. května 
Výměna podlahové krytiny a kůlů na volejbal, nový ohřívač vody, rekonstrukce 
sprch. Nahrazení asfaltového hřiště – vybudovat multifunkční hřiště s umělým 
povrchem včetně oplocení hřiště. 
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 Opatření 3.3 Rekonstrukce sportovní haly na nábřeží Jiřího Wolkera 
Nutná rekonstrukce celého objektu sportovní haly, výměna oken, rekonstrukce 
vnitřních omítek, sociálního zařízení a posilovny. 

 Opatření 3.4 Tělocvičny ZŠ Schulzovy sady (ul. Komenského, Legionářská, Školní) 
Výměna dřevěné podlahy tělocvičny v ulici Komenského a vybudování sociálního 
zařízení tělocvičny. Výměna podlahy a oken (vyřešení problému s odvětráváním) 
tělocvičny v ulici Školní.  
Vybudování nové tělocvičny u budovy Legionářská 407 jako součást rozvoje objektu 
školy i s ohledem na havarijní stav obou křídel budovy, která nejsou v současném 
stavu využitelná školou k žádnému účelu, a z nevyhovujícího stavu venkovního 
hřiště na ploše mezi nimi. 

 Opatření 3.5 Rekuperace tělocvičny ZŠ Podharť 
Nevyhovující větratelnost tělocvičny, nutnost instalace rekuperačních jednotek, 
 vyřešit špatné akustické podmínky a větratelnost sociálního zařízení. 

 Opatření 3.6 Sportovní zařízení DDMJ 
 Nutná celková rekonstrukce zázemí pro činnost DDMJ. Prostory jsou 
v nevyhovujícím stavu, chybí úložné prostory, v nevyhovujícím stavu je podlaha, 
nevyhovující stav těsnění a zateplení prostor, obložení místnosti je v dezolátním 
stavu. 

Priorita 4 Infrastruktura pro cyklistiku a neformální aktivity 
Vzhledem k současným trendům a potřebám vyplývajícím z šetření ve Dvoře 
Králové nad Labem je nutné vytvářet podmínky také pro individuální aktivity, mezi 
které patří zejména běh, cyklistika, in-line bruslení a workout. Tyto aktivity jsou 
oblíbené rovněž mezi obyvateli města napříč věkovým spektrem. 

   Opatření 4.1 Rozvoj cyklostezek 
Město bude usilovat o rozvoj cyklostezek jak na území katastru města, tak v rámci 
své  spádové oblasti, ve spolupráci s dalšími obcemi. 

   Opatření 4.2 Tyršovo koupaliště 
 Rekonstrukce a opravy Tyršova koupaliště zahrnují především rekonstrukci 
systému čištění vody, výměnu fólie bazénu, rekonstrukci rekreačního bazénu 
a sociálního zázemí. Část z prací je již zahrnuta do akčního plánu na rok 2019. 

   Opatření 4.3 Vybudování relaxační/klidové zóny v extravilánu města 
Výrazná část obyvatel upřednostňuje aktivní trávení volného času mimo centrum 
města, mimo tradiční formální sportovní zařízení. Za tímto účelem je vhodné 
rozvíjet vybranou lokalitu (viz vize rozvoje sportu), která poskytne podmínky pro 
různé věkové skupiny, zejména starší obyvatele, rodiny s dětmi i návštěvníky DKNL. 

 Opatření 4.4 Rozvoj workoutových hřišť a posilovacích prvků v dalších lokalitách 
Tradiční venkovní hřiště se potýkají s mizivou návštěvností, související s měnícími 
se preferencemi starších dětí. Jedná se právě o věkovou skupinu, která 
upřednostňuje neformální aktivity. Další rozvoj workoutových hřišť odpovídá 
rovněž potřebám obyvatel Dvora Králové nad Labem. 

 Opatření 4.5 Rozvoj singletracků na území města a v jeho bezprostředním okolí 
 V souvislosti s vysokou popularitou terénní cyklistiky mezi obyvateli města se DKNL 
zaměří na rozvoj singletracků. Kromě lokality „za nemocnicí“ bude město 
podporovat vybudování singletracků v části Lipnice – Čertovy hrady. 

 Opatření 4.6 Revitalizace fotbalového hřiště v ulici Slunečná 
 Revitalizací trávníku a oplocením hřiště nabídne město podmínky 
pro neorganizované aktivity, zejména pro malou kopanou, o kterou projevovaly 
zájem zejména děti a mládež v rámci dotazníkového šetření. 
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Prioritní oblast B  Podpora spolků, spolupráce a informovanost 

Priorita 5 Dostupnost sportovních zařízení a služeb 
Priorita 5 se týká činnosti organizace pro provoz sportovních zařízení. Jejím hlavním 
cílem by mělo být co nejefektivněji poskytovat sportovní zařízení a služby jak pro 
neorganizované občany, tak sportovním spolkům. Přístup k poskytování 
sportovních zařízení je naznačen také ve vizi rozvoje sportu. 

 Opatření 5.1 Informovanost 
Předpokladem efektivního provozu sportovních zařízení je informovanost obyvatel 
prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Součástí je rovněž 
informovanost o sportovních akcích a aktivní utváření programů či iniciativ cílených 
na různé skupiny obyvatel a návštěvníky města. 

 Opatření 5.2 Rezervační systém 
Součástí webové prezentace sportovních zařízení a služeb by měl být on-line 
rezervační systém, který by zahrnoval nejen sportovní zařízení v areálu letního 
atletického stadionu, ale také další sportoviště, včetně školních zařízení. 

Priorita 6 Podpora a rozvoj činnosti sportovních spolků 
Sportovní spolky jsou základním článkem sportovního hnutí, přímá finanční 
podpora z rozpočtu města i další formy přímé a nepřímé podpory jsou 
předpokladem bezproblémové činnosti i dalšího rozvoje spolků. 

   Opatření 6.1 Přímá finanční podpora sportovních spolků 
Město bude pokračovat v přímé finanční podpoře sportovních subjektů, která bude 
nadále zaměřena na činnost a provozní náklady spolků. V návaznosti na rostoucí 
členskou základnu bude docházet k poměrnému navyšování objemu dotací. 

Opatření 6.2 Podpora personálních kapacit spolků 
Problematika dostatečného počtu a odbornosti (dobrovolných) činovníků 
ve sportovních spolcích je jednou z hlavních problémových oblastí, se kterou 
se potýkají spolky napříč ČR. Jedná se jak o odměňování dobrovolníků, tak o jejich 
rozvoj, k čemuž může město přispět například úhradou vzdělávání nebo pořádáním 
odborných seminářů a školení pro trenéry a další pracovníky. Město by mělo 
zároveň dostatečnou informovaností vyvíjet tlak na spolky k získávání externích 
zdrojů pro financování vlastní činnosti. 

Priorita 7 Spolupráce sportovního hnutí 
Jedním z nástrojů rozvoje sportu na úrovni měst je také spolupráce sportovního 
hnutí (sportovní spolky, provozovatelé zařízení, školy a další organizace). 

Opatření 7.1 Spolupráce se spolky zaměřenými na všeobecnou průpravu a DDMJ 
Sportovní spolky i školy budou využívat přítomnosti spolků, jejichž odvětví 
je zaměřené na všeobecnou průpravu (sportovní gymnastika, plavání, atletika). 
Právě absence všeobecné pohybové průpravy dětí byla uváděna v rámci šetření 
mezi aktéry rozvoje sportu. Potenciál má užší spolupráce spolků a DDMJ. 

Opatření 7.2 Spolupráce s aktéry mimo sportovní hnutí 
Město bude podněcovat spolky k užší spolupráci mezi dalšími neziskovými 
organizacemi (např. v oblasti sociálních služeb) i výraznější zapojení 
podnikatelského sektoru při rozvoji sportu, zejména prostřednictvím rozvoje 
marketingových aktivit sportovního areálu. 
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Priorita 8 Propagace sportu 
V rámci osmé priority je cílem formulovat taková opatření, jejichž výsledkem bude 
(intenzivnější) zapojení do sportovních aktivit obyvatel a zvýšení celkového 
povědomí o sportovních aktivitách na území města. Následující výčet opatření není 
konečný, další by měla vzejít od představitelů sportovního hnutí – sportovní komise, 
sportovních spolků, vedení města a zástupců městského úřadu, dalších organizací 
i samotných občanů prostřednictvím jejich vlastních iniciativ. 

 Opatření 8.1 Efektivní využití sportovních úspěchů 
Město bude efektivněji využívat přítomnosti sportovních oddílů i jednotlivců 
reprezentujících město na nejvyšší státní i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím 
propagačních materiálů nebo přednášek ve školách a pro veřejnost bude město 
aktivně využívat úspěchů k propagaci sportu mezi veřejností. 

 Opatření 8.2 Propagace sportovních akcí 
Na základě spolupráce mezi sportovním hnutím a provozovateli sportovních 
zařízení bude město usilovat o pořádání sportovních akcí nadregionálního významu, 
propagací těchto akcí pak zajistí město spolu s pořadatelem odpovídající 
návštěvnost. Dalším cílem tohoto opatření je zapojení spolkového sektoru 
i provozovatelů zařízení do pořádání sportovních akcí zaměřených na sport 
a pohybové aktivity nesportujících obyvatel. Město bude k pořádání akcí motivovat 
finančně. 

 Opatření 8.3 Sportovní iniciativy a programy pro veřejnost 

Město bude aktivně využívat spolupráce s dalšími organizacemi k iniciování nových 

sportovních programů pro veřejnost. Neorganizovaní občané i další organizace, 

včetně sportovních spolků, budou mít také možnost přicházet s vlastními projekty 

za účelem zvýšení sportovní účasti obyvatel. Hodnotícím subjektem bude sportovní 

komise. 
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Implementace plánu 
V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Strategický plán rozvoje sportu přenesen do 
praxe při reflektování ekonomických možností města a dalších faktorů či omezení. Předpokladem 
k tomu, aby byly postupně plněny definované priority Strategického plánu rozvoje sportu, je 
pravidelná formulace a evaluace ročního akčního plánu. 
Akční plán bude základním nástrojem pro implementaci plánu rozvoje sportu, prostřednictvím 
akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění formulované vize, prioritních oblastí a priorit. 
Akční plán pro každý následující rok co nejpodrobněji upřesňuje dílčí kroky (opatření) realizace, 
včetně časového rámce jejich plnění. Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke 
schvalovanému rozpočtu města pro následující rok, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí 
konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální politické reprezentace. Tvorbu a schválení 
akčního plánu pro následující rok je vhodné uskutečnit nejpozději do měsíce září nebo října (pro 
akční plán následujícího roku), před přípravou a schvalováním rozpočtu města. 

Jakým způsobem by měl být Akční plán formulován? 
Na tvorbě akčního plánu pro příslušný rok by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména pak 
pracovníci městského úřadu, sportovní komise či provozovatelů sportovních zařízení. 
Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, 
povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby akčního plánu by mělo 
proběhnout minimálně dvakrát setkání zodpovědných pracovníků, případně veřejné projednání 
návrhu s vybranými aktéry z oblasti sportu. Akční plán by měl být poté, nejpozději do konce 
přecházejícího kalendářního roku, schválen zastupitelstvem města. Pro první rok (2019) by měl být 
vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace a na neinvestiční a finančně méně 
náročné projekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




