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Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 je střednědobý dokument, jenž 

analyzuje současný stav sportu na území Karlovarského kraje, stanovuje priority 

a vymezuje oblasti podpory sportu a pohybových aktivit jeho obyvatel. 

 

Zpracování dokumentu by nebylo možné bez vstřícnosti zaměstnanců některých 

obcí Karlovarského kraje a většiny sportovních funkcionářů. Všem patří velké 

poděkování za ochotu i čas, který věnovali vyplňování dotazníků.  
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1. ÚVOD 
1.1. Zdravotní, sociální a ekonomický význam sportu a pohybových aktivit pro 

společnost  

Zajištění podmínek pro sportovní aktivity obyvatel kraje by tedy měl být jednou z hlavních priorit 

vedení každého kraje.  

Z mnoha studií bylo prokázáno, že sport je účinnou prevencí proti civilizačním chorobám. 

Podpora pravidelné sportovní a pohybové aktivity je vhodná také k udržení fyzické zdatnosti 

v rámci zdravého stárnutí, sport a tělesná aktivita významně přispívají k pocitu zdraví a pohody. 

Sport hraje důležitou roli také v utváření pestrého společenského života  

a udržuje zdravý životní styl občanů všech věkových kategorií.  

Současný sedavý způsob života vede k omezení fyzické aktivity, úroveň tělesné aktivity  

v současné době stagnuje a v některých zemích dokonce klesá. Sportem lze šířit poselství  

o toleranci a utužovat pocit občanství. Občanům s handicapem sport napomáhá vyrovnat se se 

svým postižením, usnadňuje jim integraci.  

1.2. Legislativa, státní koncepce podpory sportu v České republice a doporučení 

Evropské unie 

Podporu sportu v České republice upravuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“). Ustanovení § 5 písm. d) zákona  

o podpoře sportu stanovuje krajům zpracovávání plánu sportu v kraji a zajišťování jeho 

provádění. Plán rozvoje sportu v kraji obsahuje zejména vymezení oblastí sportu, stanovení 

priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních 

zařízení pro občany kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu kraje, které jsou 

nezbytné k naplnění plánu – ustanovení § 6a odst. 2 zákona o podpoře sportu. 

Evropská komise vydala na podzim roku 2008 obecná doporučení vládám členských zemí v oblasti 

sportu a zdraví podporujících pohybových aktivit (EU Physical Activity Guidelines), která se 

zabývají danou problematikou na národní, regionální i lokální úrovni. Z těchto doporučení vychází 

i státní koncepce pro Českou republiku. 

Vláda České republiky schválila Koncepci podpory sportu 2016 - 2025 SPORT 2025, která navazuje 

na předchozí národní strategické dokumenty, např. Koncepci státní podpory sportu v České 

republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 - 2017, Národní strategii ochrany  

a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“ z roku 2014, Národní akční plán na podporu 

pozitivního stárnutí pro období 2013 až 2017. Dále tato koncepce navazuje na evropské 

strategické dokumenty, mj. Bílou knihu o sportu (Brusel, 2007), Pokyny EU pro pohybovou 

aktivitu – doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit 

(Biarritz, 2008), Světový antidopingový kodex (WADA, 2015).  

Základním cílem koncepce sportovní politiky České republiky je zlepšit podmínky pro sport  

a státní reprezentaci České republiky tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost  

i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku Evropské unie. Základní podmínkou 

naplnění tohoto cíle je kromě adresného rozdělení dotací zásadní posílení institucionálního 

zajištění sportu v České republice, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu dokončit. 
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Plán sportu Karlovarského kraje 2018 – 2023 (dále jen „Plán sportu) se opírá o platnou legislativu: 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Vysvětlení pojmů  

Sport – všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované 

účasti kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví  

a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. 

Sportovec – každá fyzická osoba, která se účastní sportování na místní, regionální, národní nebo 

mezinárodní úrovni a je registrována jako registrovaný sportovec nebo člen sportovního klubu. 

Sportovní talent – registrovaný sportovec nebo člen sportovního klubu, který vykazuje 

dlouhodobě, objektivně zjistitelné mimořádné schopnosti v určité oblasti sportu. 

Sportovní zařízení – objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor, sloužící výhradně 

nebo převážně pro provozování sportu a uskutečňování sportovních soutěží. 

Sportovní infrastruktura - soubor sportovních a jiných zařízení, potřebných na uskutečnění 
zejména mezinárodní sportovní soutěže, které vyhovují požadavkům mezinárodních organizací, 
zejména z hlediska jejich kapacity, vybavenosti, rozměrů, včetně umožnění jejich užívání osobami 
se sníženou schopností pohybu a orientace, zajištění bezpečnosti diváků a sportovců. 
Sportovní klub – nestátní nezisková organizace nebo obchodní společnost, která organizuje 
pravidelnou sportovní činnost nebo se účastní sportovních soutěží organizovaných sportovním 
svazem. 
Sportovní svaz - nestátní nezisková organizace sdružující sportovní kluby v daném sportovním 
odvětví. 
Reprezentace kraje – účast registrovaných sportovců na sportovních soutěžích včetně cílené 
přípravy na tyto soutěže. 
Dotace - peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany kraje nějakému subjektu  

v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. 

Český olympijský výbor – s pověřením Mezinárodního olympijského výboru plní funkci nejvyšší 

sportovní autority v České republice, tj. má za cíl podporovat sportovní aktivity v oblasti sportu, 

prosazovat, chránit zájmy a zajišťovat potřeby v oblasti sportu. 

Pohybová aktivita - jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdej 
energie nad klidovou úroveň. Zahrnuje pohybovou aktivitu ve volném čase (včetně většiny 
sportovních činností a tance), pohybovou aktivitu související se zaměstnáním, pohybovou aktivitu 
doma nebo v blízkosti domova a pohybovou aktivitu spojenou s dopravou. 
 



- 6 - 
 

1.4. Způsob financování sportu v České republice 

 

 

Celkově se kraje na financování sportu podílejí v průměru 3 % (průměr EU cca 5 %). Pouze zhruba 

29 % celkových výdajů krajů na sport jde na podporu činnosti tělovýchovných jednot (jinak SS) či 

SK, ovšem část těchto výdajů jde na podporu vrcholového sportu a reprezentaci kraje. (zdroj: Česká 

unie sportu, 2015). 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPORTU V KARLOVARSKÉM KRAJI 
2.1. Systém podpory sportu Karlovarským krajem 

Rok 2015: 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT  
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském kraji 
Podpora sportovních akcí 
Podpora sportovní reprezentace kraje  
Individuální dotace            
PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 

Rok 2016: 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT: 

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském kraji 

Podpora sportovních akcí 

Podpora sportovní reprezentace kraje  

Individuální dotace  

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 
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Rok 2017: 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT  
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Karlovarském kraji 

Podpora sportovních akcí  

Podpora sportovní reprezentace kraje             

Podpora vrcholového sportu  

Individuální dotace 

Podpora obnovy a údržby sportovních zařízení           

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 

2.2. Pozitiva a negativa Karlovarského kraje 

Karlovarský kraj je regionem, který kvalitou životního prostředí a přírodními krásami vybízí své 

obyvatele i návštěvníky ke sportu a pohybu. Proslulost Karlovarského kraje souvisí s lázeňstvím, 

které jde s pohybovými aktivitami ruku v ruce. Propagace a podpora sportu by tak měla být také 

nástrojem pro další rozvoj cestovního ruchu, jenž je klíčovou oblastí rozvoje Karlovarského kraje. 

Aktuálním problémem Karlovarského kraje je nepříznivý demografický vývoj. Obyvatelé kraje 

stárnou, mladí lidé z regionu odcházejí, např. za studiem, a zpět se již nevrací. Proto je třeba 

vytvářet zejména pro sport dětí a mládeže vhodné podmínky. Prostředkem k dosažení tohoto cíle 

je především zajištění dostatečného počtu kvalitních trenérů, a současně dostatek vyhovujících 

sportovišť pro provozování všech sportů. 

 



- 8 - 
 

2.3. Organizovaný a neorganizovaný sport v Karlovarském kraji 

Organizovaný sport v Karlovarském kraji zajišťuje řada střešních sportovních organizací s různou 

regionální strukturou. Jedná se zejména o Českou unii sportu, Sokol, Asociaci školních 

sportovních klubů České republiky a další menší sportovní organizace, především krajské  

a národní sportovní svazy a zapsané spolky. Aktuální přesný počet členské základny jednotlivých 

sportů není k dispozici z důvodu nejednotné evidence v prostředí střešních organizací  

a neexistence celostátního registru sportovců. Kvalifikovaným odhadem a s použitím údajů České 

unie sportu lze predikovat počet registrovaných sportovců minimálně nad počtem 30.500 

obyvatel Karlovarského kraje. Další skupinu pak tvoří obyvatelé, kteří nejsou zapojeni do 

sportovních spolků, ale sportují individuálně pravidelně či nárazově. 

Struktura sportovních odvětví v Karlovarském kraji ukazuje, že mezi kolektivními sporty se 

zvýšenému zájmu těší například lední hokej, fotbal (60 % podíl), volejbal, florbal a mažoretky, 

mezi individuálními sporty pak atletika, plavecké sporty, tenis, bojové sporty, lyžování, jezdectví, 

cyklistika, stolní tenis, turistika a golf. Na opačném konci oblíbenosti jsou např. full contact, shi 

kon, rybářský sport, muay-thai, billiard, extrémní sporty, hokejbal, pozemní hokej, šipky či taneční 

sporty. Při porovnání individuálních a kolektivních sportů je zřejmé, že jsou zastoupeny téměř 

stejnou měrou. Dalším zajímavým kritériem je věkové složení registrovaných sportovců. Téměř  

u všech kolektivních sportů je nejvíc sportovců ve věku od 19 let, s výjimkou ledního hokeje, 

florbalu, mažoretek, tanečního sportu a házené, kde je nejvíce registrovaných ve věku 0 - 16 let.  

U nejpopulárnějších individuálních sportů je nejvíc sportovců také ve věku od 19 let, není tomu 

tak ale např. u atletiky, krasobruslení, plaveckých sportů, kde nejvíce sportují děti do 16 let. 

Uvedené údaje byly získány z databáze Karlovarské krajské organizace České unie sportu  

(viz příloha Plánu sportu). Vzhledem k dobrovolnosti členství v České unii sportu, nejsou v údajích 

zahrnuty sportovní kluby, které nejsou jejími členy. Příloha bude aktualizována po spuštění 

Registru sportovců, kdy její vypovídací hodnota bude bezesporu větší. 

2.4. Potřeby obcí a měst Karlovarského kraje 

Pro zjištění aktuálních potřeb obcí a měst v kraji byly vytvořeny dotazníky ke zmapování situace 

v oblasti sportu v Karlovarském kraji. O vyplnění dotazníků bylo požádáno všech 134 obcí a také 

sportovní svazy působící na území Karlovarského kraje. Elektronický dotazník vyplnilo všech  

7 obcí s počtem obyvatel nad 10 000 (100 % respondentů), dvě obce ze čtyř s počtem obyvatel 

mezi 5 000 – 10 000 (50 % respondentů) a třicet pět obcí z 93 s počtem obyvatel do 1 000 (38 % 

respondentů). Výsledky obcí s počtem obyvatel mezi 1 000 – 2 000 nelze považovat za 

vypovídající, neboť odpověděly pouze tři obce ze sedmnácti, tj. 18 % respondentů, stejně tak 

výsledky obcí s počtem obyvatel mezi 2 000 – 5 000, neboť dotazník vyplnily pouze tři obce ze 

čtrnácti, tj. 20 % respondentů.  

Přehled některých údajů z dotazníků je uveden v následujících tabulkách (rozdělení obcí dle 

počtu obyvatel). 
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počet 
sportovišť 

v obci 

finanční prostředky 
poskytované obcí 

do oblasti 
sportu/ročně 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2015 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2016 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2017 

plánované 
investice do 

sport. zařízení 
na území obce 

obec A 15 4 491 165 Kč 1 520 288 Kč 0 Kč 456 622 Kč 0 Kč 

obec B 23 28 285 981 Kč 11 715 500 Kč 3 155 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec C 8 3 721 381 Kč 6 656 573 Kč 32 155 498 Kč 41 289 948 Kč 0 Kč 

obec D 17 2 596 748 Kč 17 468 000 Kč 15 351 000 Kč 5 999 900 Kč 21 500 000 Kč 

obec E 21 28 000 000 Kč 65 000 000 Kč 4 000 000 Kč 15 000 000 Kč 27 000 000 Kč 

obec F 43 22 620 408 Kč 15 358 490 Kč 4 483 172 Kč 1 695 203 Kč 30 712 000 Kč 

obec G 40 93 510 000 Kč 135 659 000 Kč 12 766 000 Kč 2 000 000 Kč 90 000 000 Kč 

celkem 167 183 225 683 Kč 253 377 851 Kč 71 910 670 Kč 66 441 673 Kč 169 212 000 Kč 

průměr 24 26 175 098 Kč 36 196 836 Kč 10 272 953 Kč 9 491 668 Kč 24 173 143 Kč 

Obce nad 10 000 obyvatel 

 

  

počet 
sportovišť 
na území 

obce 

finanční prostředky 
poskytované obcí 

do oblasti 
sportu/ročně 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2015 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2016 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2017 

plánované 
investice do 

sport. zařízení 
na území obce 

obec 1 3 45 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 

obec 2 1 35 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč 7 000 000 Kč 

obec 3 4 7 750 000 Kč 11 500 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 61 000 000 Kč 

obec 4 5 1 152 584 Kč 0 Kč 625 747 Kč 1 027 584 Kč 300 000 Kč 

obec 5 2 0 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 750 000 Kč 

obec 6 3 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 600 000 Kč 

obec 7 3 80 000 Kč 15 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 600 000 Kč 

obec 8 3 189 000 Kč 15 000 Kč 27 000 Kč 179 000 Kč 150 000 Kč 

obec 9 2 161 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 10 580 000 Kč 

obec 10 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 11 3 1 220 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 

obec 12 1 110 000 Kč 0 Kč 694 326 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 13 0 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 14 2 10 000 Kč 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 15 1 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 

obec 16 2 88 000 Kč 0 Kč 110 261 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 17 2 68 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 18 5 40 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 

obec 19 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 000 000 Kč 

obec 20 1 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 21 2 150 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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obec 22 2 670 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 000 000 Kč 

obec 23 1 6 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 24 3 3 118 000 Kč 0 Kč 0 Kč 2 900 000 Kč 15 000 000 Kč 

obec 25 1 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 

obec 26 1 285 461 Kč 585 495 Kč 0 Kč 70 990 Kč 9 790 011 Kč 

obec 27 1 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 28 1 25 897 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 29 2 24 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 640 000 Kč 

obec 30 1 150 000 Kč 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč 

obec 31 5 1 239 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 32 1 5 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 33 1 565 464 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 34 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

obec 35 3 180 000 Kč 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč 1 000 000 Kč 

celkem 69 17 517 806 Kč 12 555 495 Kč 2 519 334 Kč 6 562 574 Kč 112 410 011 Kč 

průměr 2 500 509 Kč 358 728 Kč 71 981 Kč 187 502 Kč 3 211 715 Kč 

Obce do 1 000 obyvatel 

 

  

počet 
sportovišť 
na území 

obce 

finanční prostředky 
poskytované obcí 

do oblasti 
sportu/ročně 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2015 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2016 

realizované 
investice do sport. 
zařízení na území 

obce v r. 2017 

plánované 
investice do 

sport. zařízení 
na území obce 

obec A 10 450 000 Kč 350 000 Kč 516 000 Kč 2 469 000 Kč 7 600 000 Kč 

obec B 9 600 000 Kč 9 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 

celkem 19 1 050 000 Kč 9 350 000 Kč 3 516 000 Kč 4 469 000 Kč 7 600 000 Kč 

průměr 2 525 000 Kč 4 675 000 Kč 1 758 000 Kč 2 234 500 Kč 3 800 000 Kč 

 Obce s 5 000 – 10 000 obyvateli 

 

Z výsledků uvedených tabulek vyplývá, že města s počtem obyvatel nad 10 000 v letech  

2015 – 2017 investovala do sportu průměrnou finanční částku ve výši 26 175 098 Kč/ročně a do 

sportovních zařízení průměrně 18 653 819 Kč/ročně. Obce s počtem obyvatel 5 000 – 10 000 

v letech 2015 – 2017 investovaly do sportu průměrnou finanční částku ve výši 525 000 Kč/ročně, 

do sportovních zařízení průměrně 2 889 167 Kč/ročně. Obce s počtem obyvatel do 1 000 v letech 

2015 – 2017 investovaly do sportu průměrnou finanční částku ve výši 500 509 Kč/ročně a do 

sportovních zařízení průměrně 206 070 Kč/ročně. Respondenti (obce, města) dále odpovídali na 

otázky, jakou podporu očekávají od Karlovarského kraje a jaké jsou priority obce v oblasti sportu. 

Výsledky zachycují následující grafy. 
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Některé obce uvedly kombinaci priorit, např. rekonstrukce fotbalového hřiště + udržení 

sportovních zařízení pro veřejnost; podpora dětí a mládeže + sportovní vyžití pro veřejnost; menší 

sportovní víceúčelová hala + dvě veřejná zázemí pro sportující veřejnost apod. poměrně velký 

počet obcí si žádné priority nestanovil, kdy se jedná vesměs o obce menší, tj. do 1 000 obyvatel. 

 

 

Některé obce a města očekávají od Karlovarského kraje finanční podporu, uvedly konkrétní 

finanční částky či pouze obecně konstatovaly finanční podporu. Vesměs očekávají podporu kraje 

při výstavbě, údržbě a obnově sportovních zařízení, kdy se jedná o akce velkého rozsahu a obce 

mají problém s financováním a také se získáním dotace z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (požadavek na vícezdrojové financování). Z odpovědí lze vyčíst jistou nedůvěru 

některých obcí vůči kraji z hlediska jeho podpory. Mnoho obcí si je vědomo, že základní jednotkou 

podpory sportovních aktivit byly, jsou a budou právě obce s podporou státu, nikoliv kraj. 

19%

12%

16%

18%

33%

2%

Priorita obce/města

podpora konkrétního
sportu/klubu

zajištění podmínek pro sport v
obci

výstavba/oprava sportoviště

podpora dětí a mládeže

žádná

vše

32%

58%

10%

Očekávaná podpora od Karlovarského kraje

finanční

žádná

metodická



- 12 - 
 

2.5. Potřeby sportovních svazů 

Z oslovených 24 sportovních svazů se dotazníkového šetření zúčastnilo 19, tj. 80 %. Jako priority 

svazy uvedly např. výchovu talentované mládeže, péči o sportovní reprezentaci ve všech 

věkových kategoriích, větší podporu klubů účastnících se závodů na všech úrovních, zajištění 

výběru a podpory talentované mládeže. Některé kluby by rády zřídily centra mládeže, ale nemají 

dostatek finančních prostředků. Velké množství klubů by uvítalo podporu Karlovarského kraje při 

účasti závodníků na celostátních soutěžích (reprezentace kraje), a to všech věkových kategorií.  

Částky, které svazy uváděly jakožto očekávanou finanční podporu ze strany kraje, se velmi různí. 

Pohybují se v řádu statisíců až sta miliónů. Naopak některé svazy uvedly např. v položkách údržba 

sportovních zařízení nebo podpora činnosti nulové částky.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné sestavit objektivní sumarizaci potřebných 

finančních prostředků pro svazy.  

  

2.6. Potřeba sportu pro společnost 

Proč sportovat? 
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Zdroj: https://is.muni.cz/el/1451/podzim2012/np1015/Verejna_sprava_a_sport.pdf 

 

2.7. Dosavadní finanční zajištění sportu ze strany Karlovarského kraje 

Rok 2015 

PODPORA ČÁSTKA/ROK 

Podpora sportovních aktivit 18 893 853 Kč 
Náklady výpravy KK na LODM 1 306 400 Kč 
CELKEM 20 200 253 Kč 

 

Rok 2016 

PODPORA ČÁSTKA/ROK 

Podpora sportovních aktivit 30 842 328 Kč 
Náklady výpravy KK na ZODM 810 000 Kč 
CELKEM 31 652 328 Kč 

 
Rok 2017 

PODPORA ČÁSTKA/ROK 

Podpora sportovních aktivit 28 706 422 Kč 
Náklady výpravy KK na LODM 2 628 000 Kč 
CELKEM 31 334 422 Kč 

 
Pro rok 2018 byly vyhlášeny dotační programy totožné s rokem 2017. Novinkou je Program na 

podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu s alokací 4 500 000 Kč. Do oblasti sportu 

je tak z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 vyčleněna celková částka ve výši 30 710 000 Kč, 

která zahrnuje i náklady na výpravu KK na ZODM 2018. 
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3. VYMEZENÍ OBLASTÍ A STANOVENÍ PRIORIT PODPORY SPORTU 

V KARLOVARSKÉM KRAJI, NÁVRH OPATŘENÍ 

3.1. Podpora aktivně sportujících obyvatel Karlovarského kraje 

Cílem je vytvářet podmínky pro zapojení do pravidelných i nepravidelných pohybových aktivit co 
nejširšího okruhu veřejnosti, zvýšit zájem o sportovní aktivity a pohyb jakožto součást zdravého 
životního stylu. V roce 2017 proběhl již Třetí ročník inciativy Evropské komise „Evropský týden 
sportu“, který v Česku koordinuje ČOV. Do tohoto projektu se může zapojit úplně každý bez 
ohledu na věk, bydliště a výkonnost. Cílem projektu je pod heslem #BeActive vyzvat širokou 
veřejnost k pohybu po celý rok. Karlovarský kraj považuje za svou povinnost poskytnout 
obyvatelům i návštěvníkům informace o sportovních akcích, zajistit vhodné podmínky pro sport 
a sportovní volnočasové aktivity, sloužící k regeneraci sil a jako zdravotní prevence. V rámci svých 
možností bude tyto podmínky soustavně vytvářet. Karlovarský kraj nabízí ideální podmínky také 
pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžařskou turistiku a vodní turistiku. Cykloturistiku lze realizovat 
především po trasách značených Klubem českých turistů, ale také po neznačených trasách.  
K 1. 12. 2016 bylo v našem kraji celkem 1920 km značených cyklotras, přičemž jsou zde 
zastoupeny trasy dálkové, regionální, místní i tématické. Na webových stránkách kraje jsou 
umístěny aplikace Cykloportál a lyžařské běžecké trasy, kde lze zjistit veškeré potřebné 
informace, týkající se cykloturistiky a tras pro běžecké lyžování. Kraj podporuje cykloturistiku 
poskytováním dotací na budování cyklostezek, cyklotras, jejich údržbu, včetně dopravního 
značení těchto tras. Kraj také přispívá na podporu provozu cyklopůjčoven a speciálních 
cyklovlaků, které provozují České dráhy, a provoz cyklobusů, jenž zajišťuje společnost Autobusy 
Karlovy Vary a.s. Dotace jsou poskytovány také na tvorbu propagačních materiálů, konání 
propagačních akcí, týkajících se cykloturistiky. Obyvatelé našeho kraje se mohou věnovat také 
pěší turistice či v současnosti modernímu Nordic walkingu. Krušné hory jsou vyhlášené kvalitními 
ski areály a rozsáhlou sítí upravovaných běžeckých tras. Podpora běžeckého lyžování je krajem 
poskytována také v několika oblastech, a to: budování a údržba lyžařských tras, individuální 
dotace (např. nákup sněžné rolby), údržba a nové značení tras, propagace, kampaně destinační 
agentury. Kromě lyžování nabízí ale i celou řadu dalších zimních aktivit, např. snowtubing, 
snowkiting, chůzi na sněžnicích a další zimní zábavu.  Karlovarský kraj je oblíbenou destinací také 
pro vodáckou turistiku. I přesto, že je zde jediná sjízdná řeka - Ohře, nabízí vodákům skvělé vyžití. 
Řeka Ohře je druhou nejlépe tekoucí řekou v Čechách a sjízdných je celých 242 km. Zájmem kraje 
je podpora a rozvoj vodáctví a vodácké turistiky na řece Ohři a jejích přítocích. Karlovarský kraj 
pravidelně každoročně finančně podporuje rozšíření zázemí a zkvalitnění služeb pro vodáky 
(kempy a jejich vybavení, půjčovny lodí a raftů, kurzy, stravování, ubytování, infocentra), 
popřípadě realizaci některých úprav na samotné řece pro zvýšení bezpečnosti vodáků a zlepšení 
sjízdnosti řeky (úpravy a rekonstrukce jezů, výstavba vodáckých propustí). 

V kraji je dostatek příležitostí ke koupání, ať již v přírodních či umělých koupalištích v letních 
měsících nebo krytých bazénech a aquaparku v zimním období. Karlovarský kraj každoročně 
poskytuje dotace na tvorbu propagačních materiálů (např. Omalovánky Na kole po Karlovarském 
kraji, 360 virtuální průvodce Karlovarským krajem, Turistická Karlovarská karta), průvodců a map, 
které se vztahující k cykloturistice, pěší turistice, zimním sportům, vodáctví a naučným stezkám.  

OPATŘENÍ: Podpora zachování stávajících a vznik nových sportovních prostranství, herních ploch, 

parků s aktivními prvky, dětských hřišť a cyklostezek, tedy podmínek pro pohybové aktivity 
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širokého obyvatelstva. Medializace sportovních aktivit pro širokou veřejnost, konaných 

pravidelně na území Karlovarského kraje (např. Sokol, Česko se hýbe, City night run, Kolo pro 

život, Runczech, Sportuj s námi, City Triatlon Karlovy Vary apod. Nadále trvající podpora 

cykloturistiky, turistiky, běžeckého lyžování veřejnosti, a to formou dotačních titulů. Další 

významnou prioritou je podpora sportovních aktivit handicapovaných občanů. 

 

3.2. Podpora sportujících dětí a mládeže 

Zájem o aktivní pohyb a sport je zejména u mládeže prevencí sociálně-patologických jevů, 
v případě všech občanů pak součástí zdravého životního stylu. Velká část školáků je však 
nedostatečně pohybově aktivní. Podle současného evropského trendu je u dětí žádoucí 
pohybová aktivita, čítající minimálně 5 hodin týdně. V roce 2015 vznikla díky společnému 
projektu Sazky a Českého olympijského výboru unikátní analýza dat, která v Česku neproběhla 
více než čtvrt století – od doby spartakiád. V rámci Sazka Olympijského víceboje se podařilo 
zapojit do sportování desítky tisíc dětí a výsledky jasně prokázaly, že v této snaze musíme vytrvat. 
Z analýzy je patrné, že sport v Česku potřebuje výrazně vyšší podporu na všech úrovních, k čemuž 
je nutná jasná koncepce jeho financování. Nejpřekvapivějším zjištěním byla lepší pohybová 
zdatnost dětí z měst a větších obcí oproti dětem z menších obcí. Tyto rozdíly jsou zřejmě 
způsobené tím, že děti z menších obcí musejí za sportovními aktivitami často dojíždět. Naopak ve 
velkých městech dětem často organizují čas rodiče. Roli mohou hrát i sociální poměry. Za tímto 
účelem vznikl internetový portál Sport v okolí, na který mohou kluby, oddíly či jednoty ze všech 
sportovních organizací v Česku umístit své kontaktní údaje a informace o náborech. Za významné 
podpory České unie sportu tak vzniká jedinečná mapa sportovišť a oddílů pro širokou veřejnost, 
která zároveň propojí kluby se školáky. Zajímavé zjištění přinesla analýza také  
v porovnání věkových kategorií v rámci krajů. Zatímco děti ve věku 6 až 9 let jsou ve většině krajů 
na zhruba stejné „startovní čáře“, s rostoucím věkem rozdíly narůstají na téměř dvojnásobek 
bodů mezi nejlepším a nejhorším krajem. V pořadí krajů podle zdatnosti dětí zapojených do Sazka 
Olympijského víceboje se v roce 2015 a i v roce 2016 na prvních třech místech umístily Praha, 
Liberecký a Pardubický kraj, poslední trojici tvoří Karlovarský, Plzeňský a Olomoucký kraj.  
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Bohužel z oficiální databáze územních rozpočtů ministerstva financí vyplývá, že trend výdajů na 

tělovýchovnou a zájmovou činnost od roku 2010 výrazně klesl, navíc přitom sport přišel například 

o možnost vícezdrojového financování z přímých odvodů loterijní daně do sportu. Zákon již 

neumožňuje společnosti Sazka a.s. prostřednictvím Českého olympijského výboru odvádět část 

zisku na podporu mládežnického sportu. To znamená, že Sazka nyní všechny finanční prostředky, 

což bylo např. v roce 2017 cca 1,5 miliardy korun, musí odvádět do státního rozpočtu. Sazka 

Olympijský víceboj má dětem ukázat cestu ke sportu už na základních školách. V rámci svých 

aktivit Český olympijský výbor podporuje sportovce na jejich cestě k vrcholovému sportu i k těm 

nejlepším výkonům, ale zároveň prostřednictvím České olympijské nadace pomáhá sportovat 

dětem, jejichž rodiče si nemůžou dovolit zaplatit soustředění nebo vybavení. (Zdroj: Zdatnost českých 

školáků, ČOV, 2015, 2016).  

Pokles zájmu o sport v uvedeném věku vyplynul i z údajů, poskytnutých Českou unií sportu 

Karlovarského kraje, která zastřešuje některé sportovní kluby. 

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ruku v ruce s vývojem biologickým  
a psychomotorickým utváří a formují vztahy a postoje dětí a mládeže k pohybové aktivitě. 
Pravidelná účast dětí a mládeže v organizované i volnočasové pohybové aktivitě příznivě 
ovlivňuje také její vyšší provádění v dospělosti. Dopady negativního vývoje pohybové aktivity  
v návaznosti na nárůst pohybové inaktivity a zvyšující se výskyt dětské obezity je celosvětovým 
problémem. Obezita v dětském věku má závažné zdravotní důsledky na kosterní a svalový systém 
a psychické změny, které mohou vést až k depresivním stavům. Obezita je podmíněna geneticky, 
ale především způsobem životního stylu a stravovacího režimu. Za posledních deset let byl  
u českých adolescentů zjištěn nárůst času stráveného u počítače (tabletu, telefonu), který také 
koresponduje se snadno dostupným a téměř neomezeným internetovým připojením. Přitom 
nepřetržité sledování televize či monitoru počítače by nemělo u dětí a mládeže překročit 2 hodiny 
denně. Nadměrné trávení času u počítače, chytrého telefonu, tabletu či televize přitom roste 
spolu s přibývajícím věkem. Zatímco v jedenácti letech stráví u počítače či televize méně než  
2 hodiny, v patnácti letech je to už více než 4 hodiny denně. Zajímavým zjištěním byl uváděný 
důvod dětí a mládeže k pohybové aktivitě, resp. ke sportu. Mezi nejčastější důvody k realizaci 
pohybové aktivity řadí jak chlapci, tak i dívky ve všech věkových skupinách následující: „užít si“, 
„seznámit se s kamarády“, „zlepšit si zdraví“, „vidět se s kamarády“. Nejméně uváděným 
důvodem bylo „vyhrát“. (Zdroj: Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí, HBSC Česká republika, 2010) 

Český olympijský výbor se již dlouhodobě snaží přimět a motivovat ke sportu mladou generaci. 
V loňském roce např. spustil kampaň, která ukazovala mladé pozitivní hrdiny (úspěšné české 
sportovce) nejen při soutěži či profesionálním sportu, ale i při zábavě. Nejednalo se o masivní 
kampaň, s mladými probíhala komunikace zejména na sociálních sítích.  

OPATŘENÍ: Podpora zachování stávajících a vznik nových sportovních prostranství pro děti  

a mládež, podpora sportujících dětí a mládeže prostřednictvím dotačních programů. Podílet se 

na medializaci sportovních aktivit dětí a mládeže či určených dětem a mládeži, konaných 

pravidelně (např.: Talent roku, Snowkidz, Zlatý oříšek, Olympiáda dětí a mládeže, Geis Baby 

Duathlon, Sporťáček apod.). Hlavním cílem by mělo být pomoci dětem najít sporty, které je 

budou bavit, i místa, kde se jim mohou věnovat. Vyvolat a udržet zájem o pohybové aktivity  

a sport především u mládeže ve věku mezi 11. – 18. rokem.  
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3.3. Vytváření podmínek pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu 

Na vzdělání sportující mládeže je kladen větší důraz, než tomu bylo v minulosti. Prostředkem 

k dosažení tohoto ideálu je mimo jiné rozšířená sportovní příprava na vybraných středních 

školách, v našem kraji se toto opatření realizuje na Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší 

odborné škole Karlovy Vary. Současně s tím by měly být sportovně talentovaným dětem 

vytvořeny na všech školách vhodné podmínky pro realizaci jejich nadání. Skloubit sportovní 

přípravu se studiem je bez podpory vedení školy leckdy nelehké (především školy střední  

a vysoké). Hlavním úkolem školního sportu by mělo být vytvořit dětem pozitivní vztah ke sportu 

a pohybu, představit dětem i méně tradiční – moderní sporty. Nabízet vhodné, atraktivní 

sportovní aktivity i dětem s nízkou zdatností či obezitou.  

 

Je nezbytné rozvíjet nabídku školních sportovních kroužků, a to především v menších obcích, kde 

je pro rodiče problém s dopravou dětí např. do sportovních klubů ve vzdálenějších městech. 

Kvalitní a volně přístupná školní sportoviště pak vybízejí děti ke spontánním mimoškolním 

pohybovým aktivitám. Je třeba užší spolupráce školy, rodičů a sportovních klubů k vhodnému 

využití trávení volného času dětí a mládeže, především zařazením pohybových aktivit. 

 

 

Zdroj: Státní zdravotnický ústav, 2016 
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OPATŘENÍ: Podpora projektů, zaměřených na výstavbu či opravy školních sportovních zařízení, 

propagace spolupráce škol s rodinou, sportovními kluby, podpora rozšiřování hodin pohybových 

aktivit na školách, podpora sportovních tříd. Karlovarský kraj je jedním ze dvou krajů České 

republiky, v nichž není zřízeno sportovní gymnázium. S ohledem na strukturu obyvatelstva  

a velikost kraje není tato možnost zřejmě reálná. Nicméně jedno z gymnázií v kraji poskytuje 

rozšířenou výuku tělesné výchovy. 

 

3.4. Příprava a rozvoj sportovních talentů Karlovarského kraje 
 

Významným úkolem sportovních organizací, škol a v neposlední řadě také vedení obcí a krajů, je 

příprava sportovních talentů a budoucích reprezentantů České republiky. Karlovarský kraj 

podporuje talentovanou mládež prostřednictvím dotačních titulů v rámci podpory sportovních 

aktivit, účasti na významných soutěžích. Současně ze svého rozpočtu formou dotačních titulů 

přispívá na činnost sportovních klubů a oddílů na území kraje. Karlovarský kraj je připraven takto 

nastavenými mechanismy v dlouhodobé, systematické a soustavné podpoře talentované 

mládeže pokračovat. Výsledkem by mělo být přivést mládež k vrcholovému sportu, podpořit 

nedoceňovaný význam sportu pro formování osobnosti (zodpovědnost, soudržnost, fair play, 

zdravá ctižádost, soutěživost, pochopení významu přátelství), a v případě úspěšných sportovců 

získat pro děti pozitivní vzory. Karlovarský kraj by měl nabídnout pomoc klubům vytvořit vhodné 

systémy soutěžních podmínek v kraji, podporovat především transparentní organizace 

s demokratickou strukturou. Příprava a rozvoj sportovních talentů by měl probíhat ve 

sportovních centrech mládeže či sportovních centrech, která v našem kraji prozatím absentují. 

Posláním těchto středisek je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých 

talentovaných sportovců ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel 

sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her. V roce 

2019 má Karlovarský kraj v plánu vyhlásit nový dotační program na podporu krajských 

sportovních center mládeže. 

OPATŘENÍ: Nadále trvající podpora sportovních talentů formou dotačních programů. Podpora 

talentovaných dětí a mládeže rovnoměrnou a vyváženou finanční podporou (nepodporovat 

pouze sporty prioritní). Spolupráce s krajskými i celostátními svazy, sportovními kluby, Českým 

olympijským výborem při výčtu sportovních disciplín, jednotlivců, přesahujících v oblasti 

výkonnostního sportu krajskou úroveň. V rámci spolupráce zajistit dlouhodobý a pravidelný 

monitoring sportujících v kraji a vývoj profilu sportujících. Podpora vzniku sportovních center 

mládeže. 

 

3.5. Oceňování nadstandardní reprezentace kraje 
 
Karlovarský kraj pořádá již od roku 2001 anketu „Sportovec roku“, kdy vedení kraje oceňuje 

umístění sportovců či kolektivů na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství 

světa a účast na významných mezinárodních soutěžích. Nejlepší sportovce v jednotlivých 

kategoriích vybírají občanská sdružení z oblasti sportu a anketu vyhodnocuje Komise pro 

tělovýchovu a sport Rady Karlovarského kraje. Vedení kraje oceňuje také mládež a trenéry, kteří 

kraj úspěšně reprezentovali v minulých letech na Olympiádách dětí a mládeže. Kraj si je vědom 
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nezastupitelné role trenérů mladých sportovců, neboť jsou to právě oni, kdo má na formování 

dětí a mládeže zásadní vliv. Oceňování úspěšných sportovců se může stát impulsem k aktivnímu 

pohybu pro všechny děti a mládež Karlovarského kraje. 

OPATŘENÍ: Motivace dětí a mládeže vyhlašováním dalších ročníků ankety Sportovec roku, 

zveřejňování úspěchů sportovců kraje, medializace předávání odměn reprezentantům kraje, 

trenérům reprezentantů.  

 

3.6. Podpora sportovních akcí 
 

Karlovarský kraj podporuje formou dotačních titulů sportovní akce, konané především na území 

kraje. Jako další možnou oblast podpory shledává kraj medializaci těchto akcí na svých 

internetových stránkách, v Krajských listech apod. Cílem této podpory je zvýšit návštěvnost 

sportovních akcí, což by ve svém důsledku mělo vést ke zvýšení zájmu o sport mezi obyvateli 

Karlovarského kraje. Sportovní akce celostátního nebo nadnárodního charakteru jsou nejen 

motivací ke sportu, ale mají také význam v oblasti cestovního ruchu (ekonomický prvek). 

Přednostně budou podporovány vícedenní akce, jejichž účastníci budou svým pobytem 

podporovat další služby v kraji (ubytování, stravování apod.), a dále akce vysílané celostátními 

televizními stanicemi. Za významné sportovní akce Karlovarský kraj považuje rovněž účast 

krajských sportovních klubů či jednotlivců na nejvyšších národních či mezinárodních soutěžích. 

Jako vhodné se jeví také zvýšení povědomí občanů o dalších méně medializovaných sportech, 

k čemuž může Karlovarský kraj přispět podporou náborových akcí, např. Sporťáček, Festival 

sportu, a podporou registrace sportovních klubů na www.sportvokoli.cz. 

OPATŘENÍ: Podpora sportovců při účastech na sportovních akcích celostátního či mezinárodního 

významu.  Finanční podpora tradičních sportovních akcí, náborových a propagačních akcí, akcí 

s mezinárodní účastí, akcí s účastí široké veřejnosti. Podpora sportovních akcí seniorů, matek 

s dětmi, handicapovaných. Medializace sportovních akcí na území kraje – ve spolupráci se 

sportovními svazy, kluby, organizacemi by mohl na stránkách kraje vzniknout Krajský sportovní 

portál (náborové akce, adresář sportovišť vč. otevírací doby, adresář sportovních klubů, databáze 

trenérů a cvičitelů, školní tělovýchova a sport, možnosti neorganizovaných pohybových aktivit, 

kalendář sportovních akcí, výsledky sportovních akcí, propagace zdravotního význam sportu, 

seznam dotací poskytnutých krajem do oblasti sportu. 

 

3.7. Výstavba, údržba a provoz sportovních zařízení v majetku obcí, měst  

a sportovních organizací na území kraje 

Karlovarský kraj není majitelem žádného sportovního zařízení s výjimkou sportovišť ve správě 

příspěvkových organizací kraje. Tato jsou podporována v rámci rozpočtu jednotlivých 

příspěvkových organizací. Na území Karlovarského kraje je velké množství sportovních zařízení, 

která potřebují finanční prostředky na svůj rozvoj. Slabou stránkou regionu je nedostatek či 

převážně špatný, neatraktivní stav sportovních zařízení. Uvedené vyplynulo i z dotazníkového 

šetření, kterého se zúčastnily některé obce, města a sportovní svazy či kluby. Karlovarský kraj 

poskytuje neinvestiční (od roku 2018 také investiční) dotace na obnovu a údržbu sportovních 

zařízení. Současný nevyhovující počet a stav sportovišť na území kraje je mimo jiné překážkou 
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pro ucházení se kraje o pořádání letní olympiády dětí a mládeže. Odpovědnost státní správy  

a samosprávy v budování a údržbě sportovních zařízení je jedinečná a nenahraditelná. V několika 

posledních letech došlo ke změně sportovních trendů a nárůstu popularity některých sportů, 

velká část pohybových aktivit se přesunula z venkovního prostředí do hal a tělocvičen. Počet 

vyhovujících zařízení je ale na území našeho kraje limitující. Současně je třeba uvést, že právě 

výstavba sportovišť a jejich údržba jsou v oblasti sportu finančně nejnáročnější. Nicméně 

dlouhodobým cílem Karlovarského kraje je podpora modernizace stávající a budování nové 

sportovní infrastruktury na území Karlovarského kraje, včetně zařízení pro sport 

handicapovaných. Kraj podporuje regeneraci a vybavení školních sportovních areálů, které 

mohou být otevřeny široké veřejnosti, sloužit k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. 

OPATŘENÍ: Provedení ucelené pasportizace sportovišť Karlovarského kraje do roku 2020, 

vyhodnocení dotačního titulu Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském 

kraji, který Karlovarský kraj vyhlašuje poprvé v roce 2018 také jako investiční. Podpora projektů, 

zaměřených především na výstavbu či opravy nekomerčních sportovních zařízení sloužících 

aktivitám dětí a mládeže. Motivovat obce k prověření ploch pro další sportoviště, včetně 

možných způsobů financování výstavby nových sportovišť či modernizace sportovišť stávajících. 

Současně propagovat úzkou spolupráci obcí a sportovních svazů, popř. regionálních 

podnikatelských subjektů v této oblasti. 

 

3.8. Sport jako součást cestovního ruchu 
 

Karlovarský kraj je proslulý především svým lázeňstvím. Cestovní ruch je hlavní prioritou regionu.  

V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje dostatečná nabídka 

kulturních zařízení a památkových zón. Jako součást propagace cestovního ruchu by bylo vhodné 

vyzdvihnout také sport, informovat o prospěšnosti pohybu a zásadách kondičního tréninku. 

Možností sportovního vyžití je v Karlovarském kraji celá řada, ať už rekreace u vodních ploch, 

rekreace v horských a podhorských oblastech, turistika, cykloturistika, nebo sportovní kongresy 

a konference, workshopy. Pro milovníky agroturistiky, přírodního životního stylu, BIO výrobků 

apod. nabízí Karlovarský kraj celou řadu zajímavých míst. Turisté si mohou v našem regionu 

vybrat z bohaté nabídky přírodních i umělých koupališť, bazénů, aquacenter.  V současné době je 

v Karlovarském kraji 10 golfových hřišť, která se řadí mezi renomovaná hřiště Evropy  

a jsou dějištěm jak amatérských, tak i profesionálních turnajů. 

OPATŘENÍ: Propagace pohybu v přírodě v rámci propagace lázeňství a cestovního ruchu, 

podpora rozvoje sportovního turismu. Užší spolupráce karlovarského kraje s obcemi, sportovními 

kluby, sportovními svazy a dalšími subjekty na propagaci regionu. 
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4. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ V OBLASTI SPORTU 
 

Oblast a priorita Opatření Zodpovídá Realizace 
Výstavba, údržba a 
provoz sportovních 
zařízení 

Podpora zachování 
stávajících a vznik 
nových sportovních 
prostranství 

Kraj, obce Podpora projektů, 
dotační programy 

Podpora sportovních akcí 
Podpora aktivně 
sportujících obyvatel 
kraje 

Podpora významných 
sportovních akcí na 
území kraje, podpora 
akcí pro širokou 
veřejnost, náborových 
akcí 

Kraj, obce, sportovní 
svazy 

Medializace akcí, 
spolupráce všech 
zúčastněných 

Všechny oblasti Podpora všech oblastí 
sportu prostřednictvím 
dotačních programů 

Kraj, obce, MŠMT Vyhlášení dotačních 
programů 

Podpora sportujících dětí 
a mládeže 

Podpora sportu dětí a 
mládeže všech 
věkových kategorií 

Kraj, obce, MŠMT, 
sportovní svazy 

Vyhlášení dotačních 
programů 

Příprava a rozvoj 
sportovních talentů 

Podpora reprezentace 
kraje, podpora 
sportovců při účastech 
na akcích celostátního, 
mezinárodního 
významu 

Kraj, obce, sportovní 
svazy 

Vyhlášení dotačních 
programů 

Příprava a rozvoj 
sportovních talentů 

Podpora vrcholového 
sportu, podpora vzniku 
sportovních center 
mládeže 

Kraj, obce, MŠMT Vyhlášení dotačních 
programů 

Vytváření podmínek pro 
spojení vzdělávání a 
sportu – rozvoj školního 
sportu 

Podporovat provedení 
změn v ŠVP se 
zaměřením na využití 
disponibilních hodin 
k výuce TV 

Kraj, obce, školy Doporučení ředitelům 
škol, zřizovatelům 
školských zařízení 

Příprava a rozvoj 
sportovních talentů 
Podpora sportujících dětí 
a mládeže 
Podpora aktivně 
sportujících obyvatel 
kraje 

Zajištění dlouhodobého 
a pravidelného 
monitoringu 
sportujících v kraji vč. 
vývoje profilu 
talentovaných dětí a 
mládeže 

Kraj, obce, sportovní 
svazy 

Spolupráce kraje, 
obcí, sportovních 
svazů 

Podpora aktivně 
sportujících obyvatel 
kraje 
Sport jako součást 
cestovního ruchu 

Propagace pohybu 
v přírodě, podpora 
sportovního turismu 

Kraj, obce, sportovní 
svazy 

Spolupráce kraje, 
obcí, sportovních 
svazů 
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5. FINANČNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NAPLNĚNÍ PLÁNU SPORTU 
 

Karlovarský kraj bude usilovat o navýšení rozpočtu pro oblast sportu, a to na obvyklou úroveň 

Evropské unie. Rozpočet kraje do oblasti sportu v letech 2018 – 2023 počítá s částkou minimálně 

20 000 000 Kč/ročně. V případě dobrých výsledků hospodaření bude kraj usilovat o navýšení 

uvedené částky. Cíle, uvedené v tomto plánu, budou při rozdělování dotací do oblasti sportu pro 

Karlovarský kraj prioritou. Současně je však třeba uvést, že pro financování sportu z oblasti 

veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst a obcí, a to především v oblasti 

podpory místních klubů na výkonnostní úrovni a sportu pro všechny. 

Karlovarský kraj zavádí systém elektronických žádostí o dotace. Žadatelé o dotaci budou do 

tohoto systému vyplňovat všechny potřebné informace, například kontaktní údaje, údaje  

o členské základně nebo zdroje financování. To jednoznačně přispěje ke zjednodušení celého 

procesu administrace dotací. V této souvislosti se Karlovarskému kraji jeví jako přínosné, aby byl 

co nejdříve zprovozněn Rejstřík sportovců, jak stanovila novela zákona o podpoře sportu. Kraj 

v případě přístupu do tohoto rejstříku získá reálný přehled o stavu sportu na jeho území, 

žadatelům o dotace by mohla odpadnout povinnost dokládat některé skutečnosti uvedené  

v rejstříku. 

6. ZÁVĚR 
 

Karlovarský kraj patří k nejmenším krajům České republiky. Tato skutečnost není překážkou toho, 

aby jeho obyvatelé mohli mít výborné podmínky pro sport a aby zde vyrostli ti nejlepší sportovci.  

Během poslední zimní olympiády dětí a mládeže se projevil největší deficit Karlovarského kraje, 

kterým je nedostatečný počet sportujících dětí v některých sportech. Monitoring podílu účasti 

dětí na různých druzích sportu, který by se provedl na území kraje, je další stanovenou prioritou. 

Jako vhodné se jeví provedení anketového šetření na základních školách mezi dětmi ve věku  

7 - 10 let. Na základě zjištěných výsledků lze poté provést opatření k nápravě nevyhovujícího 

stavu. 

Demografický vývoj nelze na území Karlovarského kraje zcela ovlivnit či zastavit. Jeho dopady je 

však potřeba co nejvíce zmírnit. Objem finančních prostředků vkládaných do oblasti sportu by se 

v žádném případě neměl snižovat, spíše by měla být snaha o jejich navyšování. Kraj musí reagovat 

na zvýšený zájem dětí o sportovní aktivity, v opačném případě tento zájem opadne a v budoucnu 

se děti již sportu věnovat nebudou. 

Tento dokument je „živým dokumentem“ Karlovarského „živého“ kraje, který bude pravidelně 

aktualizován i s ohledem na vznikající plány sportu obcí a měst Karlovarského kraje. 

Karlovarský kraj si je vědom mimořádného významu pohybových aktivit v životě každého 

lidského jedince a za tím účelem bude rozvoj sportu intenzivně podporovat, zejména ve prospěch 

mladé generace. Výstupem by mělo být získání zdravého, sportovního image Karlovarského kraje. 
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Tato koncepce byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 235/06/18 ze 

dne 21. 6. 2018 a je zveřejněna na internetové adrese http://www.kr-

karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-skolstvi/Plan_sportu.aspx. 

Seznam použitých zkratek 

KK = Karlovarský kraj 
SK = Sportovní klub 
SS = Sportovní svaz 
ČOV = Český olympijský výbor 
TJ = tělovýchovná jednota 
LODM = Letní olympiáda dětí a mládeže 

ZODM = Zimní olympiáda dětí a mládeže 
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