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Seznam použitých zkratek
AŠSK

Asociace školních sportovních svazů

ČFL

Česká fotbalová liga

ČOV

Český olympijský výbor

ČUS

Česká unie sportu

DDM

Dům dětí a mládeže

EU

Evropská unie

MPR

městská památková rezervace

MSZ

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání

OŠKSaPP

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

OUR

Odbor územního rozvoje

OVOV

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

OŽP

Odbor životního prostředí

SPV

Sport pro všechny

SŠ

střední škola

ŠSK

školní sportovní klub

TV

tělesná výchova

ZM

zastupitelstvo města

ZŠ

základní škola
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Úvod
Sport je podstatnou součástí řádného vývoje člověka od nejmladších dětí. Role obce při podpoře sportu
je obecně dána zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“), který stanovuje základní právní rámec podpory sportu ze strany veřejných financí.
Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti také zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění právě Zákon. Zákon
stanovuje, že základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů
a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Koordinace, zabezpečení finanční podpory,
kontrola a návrh plánu státní politiky ve sportu je v pravomoci MŠMT. MŠMT vypisuje každoročně řadu
dotačních programů, které slouží k zajištění sportovní činnosti, údržbě a rozvoji sportovní
infrastruktury či reprezentaci České republiky. Pro rok 2018 byla řada těchto dotačních programů
pozměněna a sportovní svazy či sportovní kluby nemusí na danou podporu dosáhnout. Je zvažováno
vytvoření samostatné vládní agentury pro sport, která by měla vlastní rozpočtovou kapitolu a nahradila
by ve všech činnostech spojených se sportem MŠMT.
Zákon stanovuje úkoly měst a obcí, které ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport,
zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny – mládež, zabezpečují přípravu sportovních talentů
vč. zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Obce a města také kontrolují účelné
využívání svých sportovních zařízení, zabezpečují podporu sportu ze svého rozpočtu.
Významnou součástí řádného rozvoje osobnosti po stránce fyzické i psychické je tělesná výchova
v rámci školní výuky. Úkolem školních hodin by mělo být především osvojení si základních pohybových
dovedností a rozvoj vrozených pohybových schopností. Žáci by si měli v rámci hodin tělesné výchovy
vybudovat pozitivní vztah k aktivní sportovní činnosti a ten následně rozvíjet svými mimoškolními
aktivitami. Samovolná a neorganizovaná mimoškolní sportovní aktivita a pohybová činnost je
v posledních letech na ústupu a školní tělesná výchova tak hraje v rozvoji pohybových schopností
mimořádnou roli a její význam roste. Je odhadováno, že až 80 % dětí ve školním věku (v rámci
Evropské unie) se věnuje pohybové aktivitě jenom ve škole a že by děti potřebovaly alespoň hodinu
lehkých pohybových činností denně. Dostatečná doba vyhrazená ve škole sportu a pohybovým
činnostem, ať už ve školním vzdělávacím programu nebo formou mimoškolních aktivit, může
významně přispět ke zdravějšímu životnímu stylu.
Sport je všeobecně vnímán jako pozitivní faktor pro zdravotní stav obyvatel. Není to však jen jeho
jediný přínos. Během sportovních činností si sportující utvářejí hodnotové žebříčky, vznikají silné
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sociální vazby, harmonizuje se rozvoj osobnosti, což přispívá k rozvoji zdravého životního stylu
obyvatelstva.
Sport můžeme dělit podle různých hledisek. Z pohledu koncepce je důležité, zda se jedná o sport
organizovaný či neorganizovaný. Dalším hlediskem je skutečnost, jedná-li se o sportovní činnost aktivní
(vlastní sportovní výkon) či pasivní (návštěvy sportovních událostí).
Zdroje financování sportovních aktivit jsou rozděleny do tří skupin – vnitřní (vlastní), soukromé
(sponzoři) a veřejné (stát, kraje, obce).
Vnitřními zdroji jsou především vlastní peněžní prostředky, členské příspěvky, vstupné a další příjmy,
které vycházejí ze samotné podstaty fungování sportovní organizace. Do soukromých zdrojů jsou
zařazeny prostředky získané v rámci reklamní činnosti, formou darů a dotací od soukromých subjektů.
Veřejné prostředky znamenají dotace a granty ze strany MŠMT, z rozpočtů krajů a z rozpočtů
jednotlivých obcí a měst.
Přehled možných zdrojů:
1. Reklama a sponzoring
2. Vstupné
3. Merchandising
4. Občerstvení
5. Pronájmy
6. Dotace – veřejné prostředky
7. Dotace – sportovní svazy
8. Členské příspěvky
9. Umístění ve sportovních soutěžích
10. Prodej hráčů
11. Televizní práva
12. Licence na loga
Cílem této koncepce je zanalyzovat stávající situaci, zjistit problematická místa v podpoře sportu
a doporučit postup v letech 2018-2023.
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1. Analýza stávajícího stavu
Při analýze stávajícího stavu jsou využita data získaná z dotazníků a žádostí o dotace, které jsou
poskytovány Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče města Litoměřice. Město Litoměřice
eviduje na svém území 32 registrovaných sportovních spolků, které pracují celoročně s dětmi a mládeží
a 2 školní sportovní kluby.
Sportovní spolky mohou žádat o dotace z rozpočtu města Litoměřice ve dvou dotačních programech –
Celoroční podpora činnosti sportovních spolků a Sport pro zdraví/sport pro všechny. Tyto dotace
nejsou nárokové a jsou schvalovány zastupitelstvem nebo radou města vždy na konci předcházejícího
kalendářního roku nebo na začátku roku, ve kterém mají být poskytnuty. Především u sportů, jejichž
sportovní sezóna je rozdělena do dvou kalendářních let, znamená tento způsob schvalování dotací
nejistotu již při přihlašování do soutěží, protože nemají při sestavování vlastního rozpočtu zajištěno
přidělení dotace na celoroční činnost.

1.1 Komise sportu
Komise sportu je poradním orgánem Rady města Litoměřice. Členové komise jsou jmenováni dle
nominace svých politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města. Členy komise sportu jsou
rovněž vedoucí OŠKSaPP a ředitel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích,
která je provozovatelem sportovní infrastruktury ve vlastnictví města. Komise projednává podněty
vztahující se k podpoře sportu ve městě a vydává doporučení pro Radu města případně Zastupitelstvo
města. Zároveň hodnotí přijaté žádosti o dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků
a dotačního titulu Sport pro zdraví/Sport pro všechny. Hodnocení komise a její doporučení jsou
podklady pro rozhodnutí příslušného orgánu, jemuž je tato pravomoc vyhrazena dle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.

1.2 Sportovní oddíly ve městě
34 sportovních klubů působí v mnoha sportovních odvětvích.
Největší členskou základnu dlouhodobě vykazuje Slavoj Litoměřice, z.s., který sdružuje řadu
sportovních oddílů. Pod Slavoj můžeme řadit také oddíly s vlastní právní subjektivitou (Slavoj BK
Litoměřice, z.s., Šachový klub Slavoj Litoměřice, z.s., Taneční škola Funky Dangers z.s. a Veslařský klub
Slavoj Litoměřice, z.s). V součtu všech těchto samostatných subjektů vykazuje Slavoj členskou základu
722 dětí a 508 dospělých.
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Údaje o členské základně jsou aktualizovány ke konci každého kalendářního roku na základě údajů
uvedených v žádosti o dotaci na činnost spolků. Je dbáno na to, aby se v seznamech členů objevovali
pouze aktivní členové.
1.2.1

Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – řazení dle členské základny

počet členů
celkem

organizace
Slavoj Litoměřice, z.s.
TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.
Taneční škola Funky Dangers z. s.
FK Litoměřicko, z.s.
Plavecký klub Litoměřice, z. s.
Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP
HC Stadion Litoměřice, z. s.
TJ Sokol Litoměřice
ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
DMC Revolution, z.s.
TJ Slovan Litoměřice z.s.
Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s.
Gardenline Litoměřice, spolek
Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.
Sport Judo Litoměřice, z.s.
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
Karatedó Steklý, z.s.
ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice
Trampolíny Litoměřice, z.s.
TAPOS Litoměřice, z.s.
JC Litokan Litoměřice, z.s.
Beach Club Litoměřice - spolek
Litoměřická šachová škola spolek
Table Tennis Club Litoměřice, z.s.
Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.
KRK triatlon z.s.
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.
LTM Bikers
Spolek Stáje Čeřeniště
Isshin Kan z.s.
Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate
Správná parta z.s.
Český unicyklistický svaz, z.s. – Uners Litoměřice
CELKEM

dospělí

560
423
395
318
297
288
260
186
168
165
161
142
126
120
107
106
96
94
85
82
78
65
59
56
55
49
48
47
44
41
37
30
23
20
4 831

Tabulka 1: Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – řazení dle členské základny k 31. 12. 2017
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375
257
10
105
12
212
69
142
0
0
42
0
67
47
15
45
18
16
6
21
40
17
31
4
27
31
26
25
33
9
14
13
6
10
1 745

děti a mládež
185
166
385
213
285
76
191
44
168
165
119
142
59
73
92
61
78
78
79
61
38
48
28
52
28
18
22
22
11
32
23
17
17
10
3 086

1.2.2

Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – dle sportovního odvětví

spolek
Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s.

atletika

sportovní odvětví

Beach Club Litoměřice – spolek

plážový volejbal

Český unicyklistický svaz, z.s. – Uners Litoměřice

jednokolky

DMC Revolution, z.s.

moderní tance

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate

tradiční karate

FK Litoměřicko, z.s.

fotbal

Gardenline Litoměřice, spolek

futsal

HC Stadion Litoměřice, z. s.

lední hokej

Isshin Kan z.s.

bojové umění

JC Litokan Litoměřice, z.s.

judo

Karatedó Steklý, z.s.

karate

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.

stolní tenis

KRK triatlon Ltm o.s.

triatlon, cvičení s dětmi, tenis

Litoměřická šachová škola spolek

šachy

LTM Bikers

cyklistika – horská kola

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP

florbal

Plavecký klub Litoměřice, z. s.

plavání

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.

plavání s ploutvemi, potápění, plavání

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.

basketbal

Slavoj Litoměřice, z.s.
Spolek Stáje Čeřeniště

SPV, hokejbal, jachting, nohejbal, šerm, tenis,
vodní motorismus, vodní turistika
jezdectví

Sport Judo Litoměřice, z.s.

judo

Správná parta z.s.

Sportovní hry s dětmi

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.

šachy

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice

Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

florbal, míčové hry, atletika, sportovní
gymnastika, minikopaná, turistika, tenis, lyžování
aerobic, stolní tenis, míčové hry, tenis,
horolezectví, florbal
stolní tenis

Taneční škola Funky Dangers z.s.

hip hop

TAPOS Litoměřice, z.s.

tance – sportovní, hobby

TJ Slovan Litoměřice z.s.

basketbal

TJ Sokol Litoměřice

Trampolíny Litoměřice, z.s.

volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, historický
šerm, cyklistika, všestrannost, WT sebeobrana,
badminton
kopaná, SPV, gymnastika, florbal, volejbal,
nohejbal, aerobic, malá kopaná, hokejbal,
zdravotní cvičení, pódiovky, cvičení rodičů a dětí,
předškolní a školní mládež, senioři
skoky na trampolíně, sportovní gymnastika

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.

veslování

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice

TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s.

Tabulka 2: Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – dle sportovního odvětví
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Rozsah sportovních odvětví, které jednotlivé sportovní organizace v Litoměřicích poskytují, je značně
široký. Je možné účastnit se takřka všech republikově významných sportovních odvětví s výjimkou
házené.

1.3 Tělesná výchova ve školách
Tělesná výchova je jednou ze základních složek výchovy, což není vždy zcela respektováno, a bývá ve
školách upozaďována. Poskytuje základní pohybové vzdělání a má pozitivní vliv na zdravotní stav a
fyzickou kondici dětí a mládeže. Tělesná výchova je povinným školním předmětem v rozsahu 2-3 hodin
týdně. U sportovních škol objem tělesné výchovy narůstá.
Podíl tělesné výchovy ve výuce na základních školách nedosahuje ani 10 % z celkových vyučovacích
hodin. Žáci se na prvním stupni základní školy věnují tělesné výchově 2 vyučovací hodiny týdně,
ve vyšších ročnících v závislosti na věkové kategorii ve vybraných školách i 3 hodiny. Většinou jsou však
i na druhém stupni výuce tělesné výchovy určeny pouze dvě hodiny. Např. předmět matematika
dosahuje 15–25 % podílu na školní výuce.
Město Litoměřice poskytuje mateřským a základním školám zdarma možnost využití sportovních
zařízení během školního vyučování – jedná se o krytý plavecký bazén, dětské dopravní hřiště nebo
zimní stadion. V rámci výuky bruslení na zimním stadionu mohou ZŠ pro děti do 2. třídy zdarma využít
pro výuku základů bruslení služeb profesionálních trenérů ledního hokeje.
1.3.1

Základní a mateřské školy v Litoměřicích

Město Litoměřice je zřizovatelem 6 základních škol a provozuje také 1 mateřskou školu s 11 místy
poskytování vzdělávání. V rámci pedagogické činnosti v těchto zařízeních probíhá povinná výuka
tělesné výchovy. Základní školy mají různá zaměření – sportovní, jazykové nebo hudební.
Školy poskytují svým žákům možnost realizovat se v různých sportovních odvětvích, neboť se zaměřují
na různé sporty.
Na základě průzkumu mezi jednotlivými ZŠ a MŠ bylo zjištěno, že MŠ zařazují tělesnou výchovu
v různých formách prakticky každý den. Děti s povinnou předškolní docházkou v MŠ navštěvují kurzy
plavání, některé MŠ využívají bruslení, tělocvičnu či saunu na zimním stadionu. V rámci vlastní činnosti
jsou děti zapojeny také do sportů tenis, basketbal, dále je nabízena pohybová zdatnost či turistika. Zda
se těmto sportům věnují a v jakém časovém rozsahu, záleží na povaze a zaměření jednotlivých MŠ. MŠ
nemají k dispozici vlastní tělocvičny, proto je využívána např. tělocvična na zimním stadionu, tělocvična
TJ Sokol Litoměřice, tělocvična ZŠ Havlíčkova a ZŠ Ladova. MŠ mají také vlastní venkovní prostory, ve
9

kterých probíhá výuka tělesné výchovy v závislosti na počasí. K požadavkům vedení MŠ patří zajištění
vlastní tělocvičny a renovace ploch hřišť na zahradách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé MŠ jsou
rozmístěny po celém území města, není možné zřídit centrální tělocvičnu pro potřeby všech MŠ.
ZŠ v Litoměřicích věnují TV dle osnov 2 hodiny pro každou třídu na prvním i druhém stupni. Školy dávají
prostor sportu také v rámci školní družiny či školního klubu. Ve většině případů jsou školní hřiště
využívána ke spontánní pohybové aktivitě žáků i mimo vyučování. Žáci mohou navštěvovat venkovní
hřiště patřící ke školám v době po vyučování a ZŠ zaznamenávají, že žáci tuto možnost využívají. Velmi
oblíbenými sporty v rámci školních družin jsou kolektivní hry, hlavně fotbal, basketbal a florbal.
Na druhém stupni ZŠ Ladova je v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou TV, jedná se o tzv.
sportovní třídy se všeobecným zaměřením (atletika, judo, fotbal, basketbal, lední hokej, plavání, tenis).
Všechny ZŠ také navštěvují kurzy plavání, které jsou určeny pro žáky 3. a 4. tříd. Kurzy probíhají
v Plaveckém bazénu v Litoměřicích. Na ZŠ Ladova mají sportovní třídy vždy 2 hodiny plavání týdně.
Město Litoměřice každoročně podporuje ze svého rozpočtu lyžařské výcviky 7. ročníků všech ZŠ
zřízených městem Litoměřice, resp. přispívá částkou 1.300 Kč na žáka s trvalým pobytem na území
města.
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Tabulka 3: Přehled výsledků dotazníkového šetření MŠ / ZŠ
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Lingua Universal

Mateřská škola

2

2

2

Masarykova ZŠ

ZŠ U Stadionu

2

ZŠ Boženy Němcové

2

2

ZŠ Ladova

ZŠ Havlíčkova

2

2

2

2

2

2

2

2

II. stupeň

každý den

I. stupeň

ZŠ Na Valech

Název školy

Počet hodin TV týdně

3. + 4. ročník

3. + 4. ročník

3. + 4. ročník

4. + 5. ročník

3. + 4. ročník + plávání
sport. tříd (6., 7., 8.,
9.)

3. + 4. ročník,
přípravná třída

Kurzy plavání

NE

3. + 4. ročník

tenis, basketbal,
děti s povinnou
pohybová
předškolní docházkou
zdatnost,
bruslení, plavání,
turistika

NE

ateltika, házená,
tenis, florbal,
basketbal

brännball,
orientační
běh,miniházená,
kho kho
florbal,
basketbal, tenis

judo, atletika

NE

Zaměření na
sport nad rámec
TV

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

okres

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

kraj

Reprezentace školy celorepublikové
soutěže

hřiště - florbal,
basketbal, tenis,
fotbal

kolektivní hry na
hřišti

školní hřiště

míčové hry

Neorganizovaný
sport mimo
vyučování

florbal, tenis, sport.
hry

NE

NE

NE

fotbal, plavání, sport. basketbal, fotbal,
hry
tenis, stolní tenis

Hodina pohybu navíc, fotbal, basketbal
atletika, gymnastika,
sport. hry

florbal, basketbal,
tenis

sportovní a taneční
kroužek, Hodina
pohybu navíc

florbal, odbíjená,
lezení na stěně, judo,
stolní teni, tenis

florbal, házená,
sportovnky,
tancování, fotbal

Aktivity v rámci školní
družiny

požadavky
gymnastické
nářadí,
prostředky pro
zdravotní TV,
tělocvična pro II.
stupeň
oprava povrchu
venkovního hřiště

tělocvična, školní rozšíření školního
hřiště
hřiště

tělocvična, hřiště - venkovní
basketbal,
posilovací stroje,
volejbal, fotbal, oprava umélé
ovál, provazová
trávy, oprava
pyramida, stezka tartanu, umělé
Bosou nohou
osvětlení běž.
oválu
školní zahrady
tělocvična,
renovace ploch
hříšť na
zahradách

výstavba vlastní
tělocvičny s
odpovídajícími
rozměry pro
basketbal
2 x tělocvična
oprava
travnaté školní
atletického oválu
hřiště
vč. atletických
3 kurty s umělým sektorů,vybudová
povrchem
ní workoutového
hřiště

školní venkovní
hřiště

klasická
tělocvična,
tělocvična JUDO,
lezecká stěna,
školní hřiště
tělocvična, hřiště obměna povrchu
s umělou trávou hřiště a další
úpravy v areálu

malá tělocvična
(I. stupeň)
Školní hřiště
(kurt, hřiště)

stávající

Infrastruktura

1.3.2

Hodina pohybu navíc

Jedná se o program, který vznikl z důvodu dlouhodobé snahy zkvalitnit školní výuku tělesné výchovy.
Probíhá ve spolupráci MŠMT, AŠSK, ČOV, sportovních svazů a ČUS.
Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků prvního stupně základní školy. MŠMT
tímto reaguje na stále se zhoršující zdravotní stav dětí, který plyne z jejich nedostatečného pohybu.

Cílem programu je vytvoření takové koncepce pohybových aktivit ve školních družinách, která bude
reflektovat potřeby dnešní mladé generace a bude zasazena do kontextu problematiky vývoje zdraví
naší populace. Důležitou složkou této koncepce je nejen její samotná forma, ale i motivace
k pohybovým aktivitám v celém soukromém životě člověka. Všestranná příprava je realizována
na základě následujících sportů: fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, ragby. 1
Realizace programu má zkvalitnit školní tělesnou výchovu a rozšířit možnosti sportovního vyžití pro
žáky prvního stupně základních škol. V roce 2017 bylo do projektu zapojeno 350 základních škol, ve
kterých byla přidána jedna vyučovací hodina týdně v rámci školní družiny pro žáky ve věku 6–9 let (1.
– 3. třída). Účast je dobrovolná a bezplatná.
Do projektu bylo v roce 2017 zařazeno cca 16.000 žáků, 600 trenérů/učitelů, 45 evaluačních
pracovníků, 7 expertů sportovních svazů a Masarykovy univerzity. Podpůrný tým tvořilo 6 zaměstnanců
NÚV. Projekt byl v minulém roce financován z prostředků MŠMT, v současné době musí ZŠ pedagogy
hradit z vlastních zdrojů.
Ze základních škol v Litoměřicích jsou do programu zapojeny ZŠ Havlíčkova, ZŠ Boženy Němcové
a ZŠ Lingua Universal.

1.4 DDM Rozmarýn
Dům dětí a mládeže Rozmarýn, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Litoměřice, nabízí
dětem řadu možností, včetně sportovního vyžití. Do správy této organizace patří Dětské dopravní hřiště
v Jiráskových sadech, které mohou dále používat jak školy, tak veřejnost. Zajišťuje sportovní kroužky
pro děti ve věku 5-18 let. Ke své sportovní činnosti má k dispozici vlastní tělocvičnu menšího rozsahu
a hřiště na zahradě DDM. Pro většinu sportovních zájmových útvarů smluvně zajišťuje větší tělocvičny
na litoměřických ZŠ, aby tak mohl být pokryt zvýšený zájem dětí o sportování.

1

http://www.nuv.cz/file/544_1_1/
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Sportovní kroužky organizované DDM Rozmarýn:
Atletika pro děti, Fotbal, Trampolíny, Gymnastika, Sportovky, Orienťák, Jumping, Míčové hry, Stolní
tenis, Badminton, Jezdecký kroužek, Florbal a sportovně-taneční kroužky.
Celkový počet účastníků ve školním roce 2017/2018–352.

1.5 Asociace školních sportovních klubů Litoměřice
Asociace školních sportovních klubů České republiky je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje
a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.
Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení tím, že svým programem vytváří
kladný vztah k pohybovým aktivitám, ovlivňuje hodnotovou orientaci a poskytuje alternativu pro volný
čas. Akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách. Činnost asociace zajišťují převážně
odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo
působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji
ve svém volném čase.
Cílem je zapojit co nejvíce žáků a studentů, bez ohledu na výkon.
Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní
sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní
a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR. AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných
tělovýchovných organizací, přidruženým členem ČOV a české olympijské akademie. AŠSK ČR je
oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu, která sdružuje více než
80 zemí světa.
Okresní rada AŠSK Litoměřice organizuje sportovní soutěže pro žáky základních a středních škol
z původního okresu Litoměřice. K tradičním soutěžím s vysokou účastí patří Pohár rozhlasu v atletice,
nebo MC Donald ‘s Cup. Mezi sporty nalezneme soutěže ve florbalu, halové kopané, fotbalu, plavání,
volejbalu, košíkové, házené, vybíjené a další.
V rámci města Litoměřice fungují na všech základních školách ŠSK. Na středních školách v Litoměřicích
funguje jeden ŠSK, a to při Gymnáziu Josefa Jungmanna.

1.6 Zdravé město
Zdravé město je označení pro město, které je aktivně zapojeno do projektu Zdravé město iniciovaného
Světovou zdravotnickou organizací. Intenzivně se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv
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na zdraví a pohodu obyvatel. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího,
zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů.
Zdravé město Litoměřice podporuje kvalitu života a zdraví obyvatel s ohledem na dlouhodobou
budoucnost, strategicky řídí rozvoj města, zapojuje veřejnost do plánovacích procesů, vytváří
partnerství. V rámci programu probíhají diskuze s veřejností, veřejná projednávání, plánovací setkání,
kulaté stoly, průzkumy a ankety, díky nimž dochází ke zkvalitnění činnosti městského úřadu.
V rámci Zdravého města probíhají celostátní osvětové kampaně (Den Země, Národní dny bez úrazů,
Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a 30 dní pro neziskový sektor), v rámci
kterých organizuje konkrétní aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu (Bez přilby
už nevyjedu, Bezpečná cesta dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence kouření apod.).
Stejně tak má Zdravé město Litoměřice vytvořen systém podporující aktivitu organizací, institucí
i aktivních občanů, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.
V rámci dotačního programu jsou tak každoročně rozdělovány finanční prostředky těm žadatelům,
kteří mají zájem aktivizovat dobrou akcí život ve městě.

1.7 Sportovní infrastruktura
V Litoměřicích jsou sportovní zařízení ve vlastnictví a správě kraje, města, sportovních spolků
a soukromých subjektů. Řada sportovišť je provozována příspěvkovými organizacemi města –
základními školami. V rámci tohoto provozu slouží tedy především žákům základních škol
v Litoměřicích. Hlavní organizací zabývající se správou sportovní infrastruktury je příspěvková
organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích. Do správy této organizace patří zimní stadion,
plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště a tělocvična v kasárnách Pod Radobýlem.
Seznam sportovišť na území města Litoměřice
1) Kalich Arena (v provozu od r. 2010)
•

ledová plocha

•

velká tělocvična

•

malá tělocvična

•

HFL Training Centre

2) Fotbalový stadion
•

hřiště „A“

•

hřiště „B“
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3) Plavecký bazén
•

plavecké bazény

•

posilovna

•

tenisový kurt

•

beach volejbalový kurt

4) Letní koupaliště
•

plavecké bazény

•

beach volejbalové kurty

•

basketbalové hřiště

•

kurty

5) Slavoj Litoměřice
•

tenisové kurty

•

hokejbalové hřiště

•

veslařská loděnice

•

jachetní loděnice

•

lezecký a turistický areál u letního koupaliště

6) ZŠ U Stadionu
•

tělocvična

•

posilovna

•

atletické hřiště

•

fotbalové hřiště

7) TJ Sokol Litoměřice
•

tělocvična

•

hřiště

•

kurty

8) TJ Sokol Pokratice
•

tělocvična

•

fotbalové hřiště

•

hřiště s umělým povrchem

•

kurty

9) Gymnázium Litoměřice
•

velká tělocvična

•

malá tělocvična

•

tělocvična pro stolní tenis
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10) Masarykova ZŠ
•

basketbalové hřiště

•

fotbalové hřiště

•

kurty (tenis, volejbal, nohejbal)

•

atletické hřiště

•

beachvolejbalové hřiště

11) ZŠ Ladova
•

Tělocvična velká

•

Tělocvična malá (tatami) a s lezeckou stěnou

•

venkovní hřiště

•

atletická dráha

12) ZŠ Havlíčkova
•

velká tělocvična

•

malá tělocvična

•

atletické hřiště

•

fotbalové hřiště

13) ZŠ Boženy Němcové
•

tělocvična

•

venkovní hřiště

14) Dětské dopravní hřiště
15) tělocvična ZŠ Na Valech
16) tělocvična Lingua Universal
17) tělocvična Střední pedagogická škola
18) tělocvična Základní škola a praktická škola Šaldova
19) Dům kultury Litoměřice
20) tělocvična kasárna Pod Radobýlem
21) tělocvična Beseda
22) tělocvična / sál 5. května
23) posilovna Golem
24) posilovna Beseda
25) posilovna Družba
26) beach volejbalové kurty – kasárna Dukelských hrdinů
27) cyklistická dráha BMX na Bílé stráni
28) tělocvična „bojové“ sporty – kasárna Dukelských hrdinů
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29) skate park
30) dětská hřiště a workout zóna
1.7.1

Využití stávajících kapacit

Na základě dotazníkového šetření města Litoměřice bylo zjištěno, že stávající kapacita sportovních
zařízení není schopna uspokojit nároky všech sportovních klubů. Sportovním klubům chybí měsíčně
téměř 25 hodin sportovišť pro vlastní činnost. Jedná se zejména o tělocvičny či fotbalová hřiště. Téměř
všechny kluby by přivítaly rozšíření současných kapacit pro vlastní účely. Volné kapacity naproti tomu
vykazuje tělocvična TJ Sokol Pokratice v dopoledních hodinách 8-15 hodin v pracovní dny. Kapacity
všech největších a vhodných sportovních staveb ve městě Litoměřice jsou především v odpoledních
hodinách zcela naplněny organizovanou sportovní činností klubů a chybí prostor nejen pro rozšíření
aktivit klubů, ale také pro neorganizovanou činnost jednotlivců. Jednotlivé kluby tyto nedostačující
kapacity v dotazníkových řízeních nevykazují, neboť za stávajícího stavu došly ke kompromisu
a podařilo se jim chybějící kapacity ne zcela ideálně vyřešit.
SK vykazující nedostatečnou kapacitu:
•

JC Litokan Litoměřice, z.s.

4 hodiny / týden (tělocvična),

•

OS Litoměřická Florbalová Parta LFP

15 hodin / týden (tělocvična),

•

Karatedó Steklý, z.s.

2,5 hodiny / týden (tělocvična),

•

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.

1,8 hodiny / týden (bazén, tělocvična v zimním období)

Gardenline Litoměřice, spolek, který se věnuje futsalu, nemá v současné době v Litoměřicích žádné
prostory, které by bylo možné využít pro trénování a hraní utkání. Tělocvičny v Litoměřicích nemají
dostatečné rozměry, spolek proto musí působit v halách v Lovosicích a v Ústí nad Labem.
Plavecký klub Litoměřice, z. s. má problém s kapacitou v červenci, kdy dochází k odstávce plaveckého
bazénu z důvodu pravidelné údržby. Vzhledem k tomu, že sezóna končí plaveckému klubu až
v polovině července, musí spolek hledat náhradní varianty. Pro nadcházející sezóny bude situace
vyřešena koordinací prázdninové odstávky plaveckého bazénu ze strany MSZ v Litoměřicích, aby mohlo
být požadavkům Plaveckého klubu vyhověno.
Spolek Trampolíny Litoměřice, z.s. má v současné době k dispozici nevyhovující kapacity, ve kterých je
potřeba po každém tréninku sklízet trampolíny a další pomůcky. Město Litoměřice hledá nový prostor
a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro využití budovy bývalého vojenského kina
v kasárnách Pod Radobýlem.
Dotazníková šetření zahrnují pouze organizované sportovní kluby a není z nich možné zjistit potřeby
neorganizovaných sportovců pro jejich volnočasové aktivity. Mezi často diskutované problémy ve
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veřejném fóru patří například nedostačující počet cyklostezek na území města, což nedovoluje
cyklistům pohybovat se bezpečně po silnicích, dále pak chybějící multifunkční sportovní hala, která by
byla schopna pojmout několik sportů zároveň a sloužila by i rekreačnímu, nikoliv pouze
organizovanému sportování včetně zajištění adekvátního zázemí pro diváky.
Dalším problémem je nevyhovující stav skateparku na Střeleckém ostrově. Oprava mostu sice částečně
vyřešila zatékání na plechové rampy, ale nadále zůstává starý a pro skateboarding nevhodný povrch.
Plechové rampy vyhovují kolům, ale pro skate jsou mnohem vhodnější a pro údržbu snadnější rampy
a povrchy betonové. Chybějící investice do skateparku je opakovaně připomínána jak mladými jezdci,
tak rodiči dětí, kteří tento sport podporují, ale nemohou ho v Litoměřicích plnohodnotně rozvíjet.
Skatepark také plní důležitou funkci pro setkávání mladých lidí a je proto nutné, aby byl udržovaný,
odpovídal moderním normám pro tento sport a sportoviště bylo vybaveno základními náležitostmi
(jako jsou např. pravidla chování a pravidelně vyvážené popelnice). Umístění skateparku je velmi
výhodné vzhledem k napojení na ovál a cyklostezku. Jen je třeba instalovat jednoduché zábrany pro
vlet ptáků do mostní konstrukce.
1.7.2

Výdaje na provoz sportovní infrastruktury

Největším provozovatelem sportovišť v Litoměřicích je příspěvková organizace Městská sportovní
zařízení v Litoměřicích. Do správy této organizace patří Kalich Arena (ledová plocha, víceúčelová
tělocvična, malá tělocvična), plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště a tělocvična
v kasárnách Pod Radobýlem. Město Litoměřice ročně přispívá na provoz této organizace částkou ve
výši zhruba 30 milionů Kč na zajištění provozu a údržbu sportovišť. Celkové náklady na provoz zařízení
jsou o cca 10 milionů Kč vyšší. Chybějící částku MSZ pokrývají výnosy z vlastní činnosti. Výdaje v sobě
zahrnují především náklady na energie a mzdy zaměstnanců. Tyto dvě položky představují více než dvě
třetiny celkových nákladů. Zbývající část tvoří např. opravy a udržování, zajištění služeb externími
dodavateli nebo spotřeba materiálu.
Vlastní provozní výnosy jsou tvořeny především prodejem služeb – vstupné na jednotlivá sportoviště.
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Obrázek 1: Náklady / výnosy / příspěvek MSZ v letech 2013-2017 (v tis. Kč)

Provoz, opravy a údržba školních hřišť a tělocvičen na základních školách jsou v Litoměřicích hrazeny
jednak z příspěvku města Litoměřice, dále pak částečně i z výnosů v doplňkové činnosti těchto
příspěvkových organizací města – přehled 2015-2017:
výdaje v tis. Kč / období
CELKEM

2015
386

2016
566

2017
211

CELKEM
1 163

Tabulka 4: Výdaje na provoz, opravy a údržbu školních hřišť

Jelikož je zájmem města podporovat aktivní trávení volného času všech svých obyvatel bez rozdílu
věku, hradí ze svého rozpočtu každoročně platy správců těchto hřišť a tělocvičen. Přehled viz tabulka:

období / příspěvek v tis. Kč
příspěvek na platy - správci hřiště ZŠ

2015
3 685

Tabulka 5: Výdaje na platy správců hřišť a tělocvičen
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2016
3 782

2017
3 766

2018
4 395

Dalšími provozovateli sportovišť jsou sportovní spolky (vlastnictví nebo pronájem), kterým v současné
době město přispívá v rámci podpory na celoroční činnost.
Sportovní klub

rok 2015
(v tis. Kč)

Slavoj Litoměřice, z.s.
TJ Sokol Litoměřice
TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s.

rok 2016
(v tis. Kč)
4 300
1 327
896

rok 2017
(v tis. Kč)
4 300
1 259
955

4 300
1 335
950

Tabulka 6: Přehled výdajů na sportovní infrastrukturu mimo vlastnictví města

1.7.3

Mimořádné dotace spojené se sportovní infrastrukturou v letech 2013-2018

2018
JC Litokan Litoměřice, z.s. – 80.000 Kč – nákup judistických žíněnek
Trampolíny Litoměřice, z.s. – 300.000 Kč – dofinancování vypracování projektové dokumentace
k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod
Radobýlem v Litoměřicích.
2017
Slavoj Litoměřice, z.s. - 350.000 Kč + 350.000 Kč návratná finanční výpomoc
-

první splátka ve výši 70.000 Kč ZM prominuta

-

dodávka a montáž plastového povrchu hokejbalového hřiště

2016
JC Litokan Litoměřice, z.s. – 30.000 Kč – nákup judistických žíněnek (tatami)
2014
Slavoj Litoměřice, z.s. – 1.200.000 Kč – dokončení povrchu dvou tenisových kurtů
Slavoj Litoměřice, z.s. – 1.040.000 Kč – pořízení nových mantinelů pro hokejbalové hřiště
Příslib finanční podpory projektů z rozpočtu města – výzvy MŠMT
2017
Gardenline Litoměřice, spolek – rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem Litoměřice
2016
TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. – rekonstrukce plochy fotbalového hřiště
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1.7.4

Veřejná dětská a sportovní hřiště

Na území města Litoměřice se nachází celkem 48 dětských a sportovních veřejných hřišť, která se liší
nejen svým účelem, ale také svou kvalitou a stářím. Tato veřejná hřiště umožňují obyvatelům všech
věkových kategorií spontánní a neorganizovanou pohybovou aktivitu. Více info na:
http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c876339369
36b9114
Obrázek 2 zobrazuje veřejná sportoviště (červená značka) a dětská hřiště (modrá značka).
Tato hřiště jsou udržována a spravována odborem územního rozvoje, MěÚ Litoměřice. Přehled výdajů
za 2015-2017:
období / výdaje v tis. Kč

2015

výdaje na údržbu / obnovu

2016
964

Tabulka 7: Výdaje na údržbu a správu veřejných hřišť

Obrázek 2: Umístění dětských a sportovních hřišť
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2017
702

696

1.7.5

Zásobník projektů

Zásobník projektů města Litoměřice zahrnuje více než sto různorodých projektů. 8 z nich se týká
sportovní infrastruktury. Nejnákladnějším uvažovaným projektem je výstavba multifunkční sportovní
haly v areálu výstaviště Zahrady Čech, náklady na vybudování této haly se pohybují okolo
70 milionů Kč, druhým nákladným projektem je vybudování víceúčelové sportovní haly pro potřeby
Masarykovy ZŠ a Gymnázia Josefa Jungmanna.
Většina projektů bude uskutečněna pouze v případě, že bude možnost zajistit externí finanční zdroje
mimo rozpočet města Litoměřice – např. dotace Regionálního operačního programu či ministerstev.
Název projektu

Popis projektu

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice,
Výstavby cyklostezky na valu podél řek jako protipovodňové opatření
Terezín

Celkové
Odpovědnost náklady v tis.
Kč
OUR

12 500

Plavecký bazén

Modernizace relax zony, prvků , oprava šaten a sprch

OŠKSaPP

5 000

ZŠ Masarykova

Vybudování víceúčelovésportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ

OŠKSaPP

25 000

ZŠ Havlíčkova

Rekonstrukce atletického oválu

OŠKSaPP

2 000

Kalich Arena

Vyřešení parkovaní u zimního stadionu

OUR

3 300

Sportovní hala Zahrada Čech

Multifunkční sportovní hala

OUR

70 000

Koupaliště

MSZ - letní koupaliště - instalace technologií oddělení filtrace

OŽP

2 200

Odvedení splaškových vod z koupaliště

Napojení koupaliště na ČOV

OŽP

1 000

Tabulka 8: Zásobník projektů – projekty týkající se sportovní infrastruktury

1.8 Financování sportu v Litoměřicích 2013–2018
Od roku 2013 je klíčovým zdrojem rozpočtu města Litoměřice pro financování sportu daň z hazardu,
resp. výnosy z této daně dle platného znění zákonů č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
a č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. K přímému financování sportu ze strany města Litoměřice
dochází prostřednictvím vyhlášených dotačních programů, do kterých se musí jednotlivé sportovní
kluby podat žádost. Dotace nejsou nárokové a rozhoduje o nich Zastupitelstvo města nebo Rada města
na základě návrhu Komise sportu. V roce 2018 byly vypsány dva dotační programy, a sice „Podpora
celoroční činnosti sportovních spolků“ a „Sport pro zdraví/sport pro všechny“. Dohromady se v obou
dotačních programech se v roce 2018 rozdělovalo 16 275 000 Kč, z toho 15 900 000 Kč na podporu
celoroční činnosti spolků, což odpovídá 4 % příjmové stránky celého rozpočtu města Litoměřice (po
odečtení transferových příjmů), a 56 % z příjmů získaných ze zdanění hazardních her.
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Dotaci na podporu celoroční činnosti získalo v tomto roce 32 sportovních klubů/oddílů. V programu
podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ bylo městem podpořeno 20 projektů.

2015

2016

512 590

567 008

72 238

113 502

352 251

Daň z hazardních her
Dotace na činnost a investice sp. oddílů

Celkem příjmy
- Přijaté transfery
Celkem příjmy bez transferů

Dotace / příjmy (bez transferů)
Dotace / hazard

2013

2014

2017

2018

424 489

467 306

435 915

521 117

172 038

70 770

41 277

77 175

399 088

394 970

396 536

394 638

443 942

15 440

20 679

22 600

25 910

25 620

29 000

12 106

9 630

13 992

14 595

15 295

16 125

3%

2%

4%

4%

4%

4%

78%

47%

62%

56%

60%

56%

Tabulka 9: Přehled vývoje rozpočtu a dotací na činnost sport. klubů

1.8.1

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

Jedná se o program, který slouží k úhradě provozních nákladů souvisejících s činností spolku. Dotace
jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků, a to:
platby pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn
a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových srazech, soutěžích vč. souvisejících
personálních nákladů a ubytování, stravování, startovného, dopravného, cestovného a náklady na
pohonné hmoty do vozidel, ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby
rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie),
údržba vlastních sportovišť.
V letech 2013–2018 rostl objem poskytnutých finančních prostředků v rámci dotačních programů
určených na celoroční činnost:
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Obrázek 3: Přehled finančních prostředků poskytnutých sportovním klubům

Obrázek 3 znázorňuje nárůst dotačních prostředků, které město Litoměřice poskytlo sportovním
neziskovým subjektům v letech 2012–2018. Objem těchto finančních prostředků se neustále zvyšuje
a za období 2013-2017 narostl téměř o 4 miliony Kč. V porovnání s rokem 2012, tedy před novelou
loterijního zákona, se celková částka zvýšila takřka o 10,5 milionu Kč. Tyto dotace jsou rozdělovány
z prostředků rozpočtu města Litoměřice. Problémem pro sportovní organizace ale je, že prostředky
jsou vždy schvalovány pouze na období jednoho kalendářního roku, což neumožňuje sportovním
klubům plánovat dlouhodobé a střednědobé koncepce. Nemají zaručeno, zda a v jaké výši jim bude
dotace poskytnuta na další kalendářní rok. Ke schvalování výše dotací dochází nejdříve při schvalování
rozpočtu města Litoměřice na nadcházející rok, tedy nejdříve v prosinci. Řada sportovních klubů tak
má potvrzený příjem z dotace až v probíhající soutěži a její nepřidělení by ohrozilo či znemožnilo
dohrání soutěže a dotčený sportovní klub by nebyl schopen dostát svým smluvním závazkům, což by
mohlo vést až k insolvenčnímu řízení a ukončení činnosti sportovního klubu.
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sportovní spolek

2017

Aerobic Club Litoměřice

2018
-

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s.

Kč

-

Kč

107 000 Kč

107 000 Kč

Beach Club Litoměřice - spolek

30 000 Kč

30 000 Kč

DMC Revolution, z.s.

80 000 Kč

80 000 Kč

Eduard Šmidt - Karate Club z.s., oddíl tradičního karate

35 000 Kč

35 000 Kč

2 600 000 Kč

2 600 000 Kč

FK Litoměřicko, z.s.
Gardenline Litoměřice, spolek

200 000 Kč

250 000 Kč

6 000 000 Kč

6 200 000 Kč

Isshin Kan z.s.

32 000 Kč

32 000 Kč

JC Litokan Litoměřice, z.s.

62 000 Kč

65 000 Kč

Karatedó Steklý, z.s.

80 000 Kč

80 000 Kč

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.

60 000 Kč

60 000 Kč

KRK triatlon z.s.

26 000 Kč

26 000 Kč

Litoměřická šachová škola spolek

35 000 Kč

35 000 Kč

HC Stadion Litoměřice, z. s.

LTM Bikers

24 000 Kč

20 000 Kč

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP

100 000 Kč

100 000 Kč

Plavecký klub Litoměřice, z. s.

200 000 Kč

220 000 Kč

82 000 Kč

80 000 Kč

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice

2 200 000 Kč

2 200 000 Kč

Slavoj Litoměřice, z.s.

900 000 Kč

900 000 Kč

Spolek stáje Čeřeniště

25 000 Kč

25 000 Kč

425 000 Kč

430 000 Kč

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.

32 000 Kč

35 000 Kč

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice

10 000 Kč

10 000 Kč

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice

10 000 Kč

10 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

Sport Judo Litoměřice, z.s.

Table Tennis Club Litoměřice, z.s.
Taneční škola Funky Dangers z.s.

100 000 Kč

TAPOS Litoměřice, z.s.

40 000 Kč

40 000 Kč

700 000 Kč

900 000 Kč

80 000 Kč

80 000 Kč

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.

300 000 Kč

400 000 Kč

Trampolíny Litoměřice, z.s.

110 000 Kč

120 000 Kč

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.

365 000 Kč

380 000 Kč

15 200 000 Kč

15 900 000 Kč

TJ Slovan
TJ Sokol Litoměřice

CELKEM

Tabulka 10: Dotace na celoroční činnost sportovních spolků v letech 2017-2018

Vezmeme-li v úvahu Slavoj Litoměřice, z.s. jako subjekt sdružující i sportovní oddíly s vlastní právní
subjektivitou (ad 1.2), dosáhne dotace na rok 2018 celkové výše 3.615.000 Kč, což řadí Slavoj na druhou
nejvyšší částku ze všech poskytnutých dotací na celoroční činnosti.
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1.8.2

Lední hokej, fotbal, basketbal

Čtyři sportovní kluby (HC Stadion Litoměřice, FK Litoměřicko, Slavoj BK Litoměřice a TJ Slovan
Litoměřice) žádají o dotace již před koncem kalendářního roku (listopad) tak, aby o jejich schválení
mohlo rozhodnout Zastupitelstvo města Litoměřice do konce řádného roku. Tyto čtyři spolky mají
v rozpočtu města vyčleněnou samostatnou kapitolu. Dotace slouží k podpoře celoroční činnosti
uvedených sportovních spolků.
sportovní spolek
FK Litoměřice, z.s.
HC Stadion Litoměřice, z. s.
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

637 000

1 300 000

1 320 000

1 900 000

1 900 000

2 600 000

2 600 000

2 428 500

5 450 000

5 400 000

5 700 000

5 700 000

6 000 000

6 200 000

764 400

1 940 000

1 940 000

2 050 000

2 000 000

2 200 000

2 200 000

74 227

168 241

375 000

550 000

600 000

700 000

900 000

3 904 127

8 858 241

9 035 000

10 200 000

10 200 000

11 500 000

11 900 000

TJ Slovan Litoměřice z.s.
CELKEM

Tabulka 11: Vývoj výše dotací 2012-2018 (údaje v Kč)

Obrázek 4: Vývoj výše dotací 2012-2018
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Z uvedených dat je vidět rostoucí trend při udělování dotací těmto čtyřem sportovním klubům. Jedná
se o sportovní kluby, které organizují týmové sporty. Jejich náklady spojené s účastí v soutěžích jsou
nejvyšší ze všech klubů ve městě. Výše těchto nákladů souvisí s úrovní hraných soutěží. V seniorských
kategoriích se HC Stadion Litoměřice účastní druhé nejvyšší soutěže – I. liga ČR, FK Litoměřicko je
účastníkem 3. nejvyšší soutěže – ČFL, Slavoj Basketbalový klub Litoměřice se účastní druhé nejvyšší
soutěže – 1. liga mužů a TJ Slovan Litoměřice se účastní druhé nejvyšší soutěže – ligy žen.
Obrázek 5 znázorňuje celkovou výši dotace na celoroční činnost spolku očištěnou o částku určenou pro
lední hokej, fotbal a basketbal. I z tohoto grafu je patrné, že celková výše dotačních prostředků
v posledních letech výrazně roste a mezi sportovní kluby se dostává stále více prostředků z rozpočtu
města Litoměřice.

Obrázek 5: Přehled finančních prostředků poskytnutých zbývajícím sportovním klubům

1.8.3

Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru
v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic.
Cílem dotace je podpořit zdravotní a edukační efekt, což předpokládá, že program bude zabezpečován
především sportovními kluby, které mají ke sportu profesní vztah, trenérsko-pedagogické schopnosti
a materiální zázemí. Dotace je přednostně určena pro neregistrované členy sportovních klubů.
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Tabulka 12: Přehled přidělených dotací „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ v roce 2018
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1.8.4

Program podpory „talentovaná mládež, MS, ME, MČR, handicap sportovci“

Jedná se o každoročně schválený výdaj v rozpočtu města ve výši 100 000 Kč na podporu mimořádných
úspěchů, zejména v individuálních sportech (výjimečně i kolektivních) na úhradu výdajů nad rámec
běžných soutěží jako MČR, ME, MS. Individuální žádosti jsou během roku projednány v komisi sportu
a následně předloženy do Rady města.

29

2. SWOT analýza
SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií
a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí)
a současné situace okolí organizace (vnější prostředí).
Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky, které jsou vymezeny vnitřními faktory
efektivnosti organizace ve všech významných oblastech.
Vnější prostředí tvoří oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit – existují nezávisle na organizaci
a jejím působení a působí tedy z prostředí mimo organizaci. Ve vnějším prostředí identifikujeme
příležitosti a hrozby ve všech významných oblastech, které v organizaci působí: P – politické, E –
ekonomické, S – sociální, T – technologické, L – legislativní, E – ekologické. Analýzu příležitostí a hrozeb
lze tedy realizovat s využitím PESTLE analýzy.
Oblast sportu není možné pevně ohraničit, dochází k prolínání celé řady ostatních příbuzných oblastí –
například školství, kultura, cestovních ruch, zdravotnictví, ekologie, životní prostředí, ekonomika,
právní rámec a dalších. Jedna oblast výrazně ovlivňuje ty ostatní a nastávají tak změny ve více
odvětvích. Dochází tak k součinnosti celé řady odborníků na jednotlivé obory, což vyžaduje pravidelnou
diskusi.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•

tradice sportovního vyžití

•

krátkodobá dotační politika

•

silná členská základna

•

neexistence systémové koncepce

•

sportoviště ve vlastnictví města

•

neexistující multifunkční sportovní hala se

•

rostoucí finanční podpora ze strany města

•

stabilní finanční situace města

•

přerozdělení peněz z hazardu mezi sportovní •

chybějící

kluby

sportovní kluby, zázemí, kanceláře

zázemím pro sportovce a diváky
•

chybějící infrastruktura pro cyklisty
infrastruktura

pro

některé

•

využití sportovišť v majetku města MŠ a ZŠ

•

chybějící řádný atletický stadion

•

optimalizace nákladů na energie

•

spolupráce s podnikateli a firmami z regionu

•

závislost sportovních klubů na dotaci města

•

riziko

nepřidělení

dotace

v

průběhu

rozehrané sportovní sezóny

PŘÍLEŽITOSTI
•

HROZBY

vybudování sportovišť v areálech bývalých
vojenských kasáren

•

využití areálu Zahrady Čech

•

zpřístupnění sportovišť seniorům a dětem

•

schválení

•

pravidla EU

•

snižující se zájem o aktivní sport u dětí

•

zhoršení zdravotního stavu obyvatel

•

závislost na politické situaci

financování •
sportovních klubů – závazný – nezávislost na •
dlouhodobého

•

politické situaci
zřízení sportovních tříd na ZŠ

•

zapojení ZŠ – program Hodina pohybu navíc

•

dotace EU – údržba a budování infrastruktury

•

dotace

–

údržba

rozpočtové určení daní
nedostatečná finanční podpora sportu ze
strany státu (MŠMT)

•

MŠMT

změna loterijního zákona

a

•

neefektivní

a

nepřehledné

financování

sportu prostřednictvím MŠMT

budování •

chybí specifický a aktuální zákon o postavení
sportu, sportovních klubů a sportovců

infrastruktury
•

Tabulka 13: SWOT analýza
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nedostatečně vyřešené daňové záležitosti

3. VIZE – cíle podpory sportu na období 2018–2023
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích má za cíl podrobně představit směřování podpory sportu
v období 2018-2023. Doporučuje, jaké postupy má město Litoměřice v daném období zvolit a jak
podporovat sportovní činnost jeho obyvatel, a tím jim sport obecně přiblížit.
Sport je nutné chápat jako součást normálního života. Ne jako mimořádnou aktivitu. Je důležité, aby
byl sport brán jako jedna ze stránek rozvoje osobnosti již od raného dětství a tomu přizpůsobit
podmínky pro provozování sportu ve městě Litoměřice pro aktivní i pasivní uživatele z řad co nejširší
veřejnosti. Město musí vytvářet podmínky a podporovat nejen činnost sportovních klubů
(organizovaný sport), ale také umožnit především dětem a mládeži provozovat sportovní aktivity dle
svých aktuálních potřeb (neorganizovaný sport). Při vytváření a udržování podmínek je třeba brát
v úvahu specifické podmínky města – např. již existující infrastrukturu, možnosti výstavby nových
sportovišť, tradici sportovních odvětví, poptávku ze strany sportující veřejnosti, ekonomické dopady
apod. Město se musí soustředit i na podporu mimořádných sportovních akcí, které lze mj. chápat i jako
motivační prostředek pro budování vztahu ke sportu v dětství. V rámci výkonnostního a vrcholového
sportu je potřeba podporovat prestižní sportovní odvětví, která městu přinášejí reprezentativní či
ekonomický užitek a zároveň poskytují sportovní vyžití pasivních účastníků.
Více se jednotlivým prioritám věnují následující kapitoly.
Indikátory pro zařazení sportovního klubu do jednotlivých kategorií:
A. Ekonomická náročnost
B. Členská základna
C. Význam pro reprezentaci města
D. Tradice
E. Cestovní ruch/divácká návštěvnost
F. Popularita
G. Nejvyšší hraná soutěž / profesionální soutěž / nejvyšší dosažené úspěchy
H. Olympijský sport
I.

Sport pro všechny (SPV)
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Kategorie I

Kategorie II

Kategorie III

FK Litoměřicko, z.s.

Slavoj Litoměřice, z.s.

Atletická
přípravka
Litoměřice, z.s.

HC Stadion Litoměřice, z.s.

Sport Judo Litoměřice, z.s.

DMC Revolution, z.s.

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice
TJ Slovan Litoměřice

při

Kategorie IV
ZŠ

Ladova

Veslařský klub Slavoj Litoměřice,
Gardenline Litoměřice, spolek
z.s.
JC Litokan Litoměřice, z.s.
Karatedó Steklý, z.s.
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.
Občanské sdružení Litoměřická Florbalová
Parta LFP
Plavecký klub Litoměřice, z. s.
Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
Table Tennis Club Litoměřice, z.s.
Taneční škola Funky Dangers z.s.
TJ Sokol Litoměřice
TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.
Trampolíny Litoměřice, z.s.

Beach Club Litoměřice - spolek
Český unicyklistický svaz, z.s. - Uners
Eduard Šmidt - Karate Club z.s., oddíl
tradičního karate
Isshin Kan z.s.
KRK triatlon z.s.
Litoměřická šachová škola spolek
LTM Bikers
Spolek stáje Čeřeniště
Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.
ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice
TAPOS Litoměřice, z.s.

Tabulka 14: Kategorizace sportovních klubů

3.1 Priority, tradiční sportovní odvětví, akce mimořádného významu
Koncepce stanovuje jednotlivé prioritní okruhy, které město Litoměřice zajišťuje.
Priorita 1: Sport pro zdraví / sport pro všechny
Podrobněji Kapitola 3.2
Priorita 2: Dostatečná podpora pro sportovní kluby při práci s dětmi a mládeží
Podrobněji Kapitola 3.3
Priorita 3: Dlouhodobá a garantovaná podpora výkonnostního a vrcholového sportu
Podrobněji Kapitola 3.4
Priorita 4: Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ
Podrobněji Kapitola 3.2.1
Priorita 5: Podpora sportovních akcí mimořádného významu
V závislosti na kvalitě sportovní infrastruktury, schopnostech sportovních funkcionářů, kvalitě
ubytování a dalších faktorech je možné pořádat v Litoměřicích sportovní akce mimořádného významu,
za které jsou považovány události celorepublikového, evropského či světového významu (Mistrovství
ČR, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa apod.). Pořádání těchto akcí je s ohledem na jejich pozitivní
přínos městu Litoměřice podporováno mimořádnými dotacemi, které nejsou součástí základních
dotačních programů.
Priorita 6: Provoz, údržba a výstavba sportovní infrastruktury
Podrobněji kapitola 3.5
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3.2 Sport pro zdraví / sport pro všechny
V rámci koncepce je potřeba zachovat aktuální dotační program „Sport pro zdraví/sport pro všechny“
(viz Kapitola 1.8.3).
Aktivní sportování nepředstavuje pouze organizovaná činnost v rámci sportovních klubů. Velké
množství obyvatel dává přednost neorganizovanému sportování. Pro tyto občany je třeba připravit
ucelený program využívání sportovní infrastruktury a podpory zdravého životního stylu, který je se
sportem úzce spjat.
Aktivní sportovci jsou dle věkových kategorií rozděleni do tří skupin – děti a mládež, dospělí a senioři.
Hlavním cílem musí být přivedení co nejvyššího počtu dětí ke sportu a vybudování kladného vztahu
k němu. Tím dochází k tomu, že dítě samo vyžaduje sportovní činnost a kladný vztah si přenáší i do
dalších fází života.
3.2.1

Budování vztahu dětí ke sportu

Budování pozitivního vztahu ke sportu začíná již od samotného narození dítěte. Velkou roli hraje
působení v odborech Sportu pro všechny, v MŠ a na začátku výuky na ZŠ, především první 3 ročníky (1.
– 3. třída). V tomto období si děti (resp. jejich rodiče) volí sportovní kroužky a v pozdějších letech si
dítě již samo vybírá sport, který ho nejvíce zaujal. Je důležité od MŠ podporovat všestranný sportovní
vývoj a nezatěžovat dítě upnutím se na jeden vybraný sport. Všeobecný pohybový základ pozitivně
ovlivní rozvoj celé osobnosti v budoucím životě. Tento všeobecný pohybový základ nesmí být pouze na
rodičích či vybraném sportovním klubu, ale je nesporné, že je třeba dítě všeobecně rozvíjet v hodinách
školní tělesné výchovy.
Na děti je potřeba působit nejen v rámci školní tělesné výchovy, ale vést je nenuceně k vlastní
pohybové činnosti mimo vyučování. Rodičům a dětem musí být vysvětlovány pozitivní přínosy sportu
tak, aby samy děti měly zájem o aktivní sportování. Osvětová činnost musí začínat již v rámci MŠ
a pokračovat na obou stupních ZŠ. Pedagogové by měli umožnit přístup odborníkům na sportovní
činnost např. do hodin či na schůzky rodičů a podporovat a šířit osvětovou činnost mezi své žáky. ZŠ by
také měly být vedeny do účasti v programu „Hodina pohybu navíc“, v jehož rámci dojde k pokrytí
zvýšených nákladů na tělesnou výchovu.
Pozitivní roli zde sehrávají oddíly Sportu pro všechny, ve kterých jsou děti za spolupráce rodičů vedeny
zkušenými instruktory. Základem je všestranná pohybová aktivita, přiměřená dětskému věku s
důrazem na zdravotní aspekty již od jednoho roku dítěte. Cvičení rodičů s dětmi, zčásti samostatné,
děti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdatnosti.
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Během výuky tělesné výchovy je třeba připravovat hodiny především u prvních tří ročníků ZŠ tak, aby
byl kladný vztah ke sportu budován. Je potřeba zařazovat dostatečný počet her, které budou děti
motivovat k aktivní sportovní činnosti a které v nich vybudují potřebu sportovního vyžití i mimo školní
výuku. Do ZŠ je nutné zajistit dostatečný počet pomůcek pro různé sporty (kolektivní, individuální) a je
možné přizvat do hodin profesionální odborníky z řad trenérů jednotlivých sportovních klubů. Každá
ZŠ má možnost účastnit se kurzů plavání a využívat hodiny na zimní stadionu, které jsou určeny pro
školy. Tyto hodiny by měly být využívány přednostně žáky prvních tří ročníků.
Důležitým bodem při budování vztahu dětí ke sportu je včasná prezentace nabídky činnosti sportovních
oddílů a klubů ve městě. V minulých letech město Litoměřice pořádalo na začátku měsíce září tzv.
Sportovní jarmark v prostorách sportovního areálu ZŠ Havlíčkova. Akce se setkala s velkým zájmem ze
strany veřejnosti, a proto město plánuje v této aktivitě dále pokračovat.
Město má mít přehled o vývoji fyzické zdatnosti žáků ZŠ, a proto je vhodné pravidelně zařazovat do
školních hodin tělesné výchovy i testování žáků. Testovací baterie bude pochopitelně odlišná pro žáky
I. a II. stupně (např. OVOV nebo Army Test). V květnu letošního roku proběhlo testování fyzické
zdatnosti žáků 6. ročníků základních škol. Je nutné zajistit pravidelnost a srovnatelnost testování a
vyhodnocovat zdatnost dětí jako celku. To obecně umožní reagovat na zlepšující se / zhoršující se stav
fyzické zdatnosti novými programy či udržováním již fungujících programů.
Město v rámci svých příspěvkových organizací (MSZ, DDM Rozmarýn) zajišťuje pro své obyvatele
některé sportovní aktivity, které jsou velmi oblíbené obyvateli města a hojně navštěvované. Jsou
poskytovány za minimální úplatu vzhledem k faktu, že jde o veřejnou službu a významnou část nákladů
hradí město ze svého rozpočtu v rámci poskytování příspěvku na provoz organizace.
Plavání kojenců
Kojenecké plavání je organizováno 1x týdně dopoledne. Děti jsou přijímány od ukončeného 6. měsíce
věku dítěte. Jedna vyučující lekce trvá 20 minut. Cílem kojeneckého plavání a plavání rodičů s dětmi je
pozitivně ovlivňovat tělesný, psychický i sociální rozvoj dětí. Děti se neučí plavat. Jeden kurz, který má
deset lekcí, stojí 900 Kč.
Veřejné bruslení
Veřejné bruslení je organizováno během zimní sezóny od října do března, probíhá pravidelně 3x týdně
a trvá vždy 1,5 hodiny. Základní vstupné je 30 Kč, snížené 20 Kč.
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Kurzy bruslení pro děti
Tyto kurzy probíhají v období říjen–únor pravidelně každou sobotu a neděli v čase 8:00-9:00. Kurzy
jsou určeny pro děti od 4 let a jsou vedeny odbornými lektory. Děti se v rámci kurzů naučí základy
bruslení, které mohou později rozvíjet samostatně.
DDM Rozmarýn
Cílem hlavní činnosti DDM Rozmarýn je podporovat aktivní trávení volného času skupiny dětí a
mládeže, která není primárně výkonnostně orientovaná, tj. nejde většinou o členy žádného ze
sportovních klubů a oddílů ve městě. Rozsah činnosti – Atletika pro děti, Fotbal, Trampolíny,
Gymnastika, Sportovky, Orienťák, Jumping, Míčové hry, Stolní tenis, Badminton, Jezdecký kroužek,
Florbal a Sportovně-taneční kroužky, případně další sportovní aktivity podle zájmu veřejnosti.
Cvičení Rodičů a dětí, předškolního a školního žactva
Cvičení je organizováno v odborech sportu pro všechny TJ Slavoj Litoměřice a TJ Sokol Pokratice.
Cvičení Rodičů a dětí probíhá v několika věkových kategoriích od 1 do 4 roků dítěte. Rodiče cvičí
střídavě s dětmi i samostatně. Tento systém přispívá k získávání odborných znalostí a ke zlepšování
vztahu rodiče a dítěte. Děti ve věku 4–7 roků a školní mládež cvičí samostatně, zúčastňují se soutěží v
gymnastice, atletice a závodů v přírodě.
3.2.2

Dospělí

Specifickou kategorií jsou dospělí, tedy ekonomicky aktivní obyvatelé města. Vztah ke sportu ovlivňuje
nejen vlastní aktivní činnost, ale také je tento vztah přenášen na jejich potomky. Dospělí jsou
ekonomicky samostatní a aktivnímu sportu se věnují jak organizovaně, tak spontánně na základě svých
vlastních aktuálních potřeb.
Právě pro potřeby spontánní sportovní činnosti je potřeba zajistit dostatečný přístup na sportoviště
pro veřejnost, připravit infrastrukturu odpovídající potřebám sportující veřejnosti.
3.2.3

Senioři

Obsah aktivit je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu a prodloužení aktivního období života. Vedle
pravidelných cvičebních hodin je připravena nabídka relaxačních, regeneračních a rehabilitačních
pobytů, ale také různých soutěží a tělocvičných vystoupení. Vhodná pohybová aktivita má ve vyšším
věku nejen ochranný, ale i léčebný význam. Preventivně působí proti civilizačním onemocněním,
oddaluje fyziologické změny vyvolané stárnutím, působí příznivě na tělesný a duševní stav a pomáhá
k zachování soběstačnosti.
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Cvičení seniorů probíhá tradičně v odborech Sportu pro všechny TJ Slavoj Litoměřice a TJ Sokol
Pokratice v různých formách a pro několik věkových – výkonnostních kategorií.
Cvičení pro seniory v Kalich Areně
V roce 2017 bylo spuštěno cvičení pro seniory v malé tělocvičně Kalich Areny, které probíhá pravidelně
každé úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách.
Cvičení pro seniory na koupališti
Společně s otevřením letního koupaliště v roce 2018 došlo k zahájení cvičení pro seniory
v pravidelných termínech pondělí a středa dopoledne.

3.3 Organizovaný sport dětí a mládeže
Prioritou podpory sportu v Litoměřicích je práce s mládeží, zajištění dostatečných prostředků pro
celoroční fungování jednotlivých sportovních klubů, které se organizovanému sportování dětí a
mládeže věnují. Celkové finanční zdroje určených pro dotování činnosti těchto klubů je nutné navázat
na příjmovou stránku celkového rozpočtu města Litoměřice očištěnou o mimořádné transferové příjmy
(2018–4 %).
Každý subjekt musí podat žádost o dotaci, ze které vyplývají podstatné údaje – např. členská základna,
počet kvalifikovaných trenérů a instruktorů, počty tréninků a aktivního zapojení členů do činnosti
klubu, rozpočet organizace, získávání externích zdrojů financování (např. jiné dotační tituly), závodní
činnost atd. Formulář je vždy zveřejněn na webových stránkách města společně s oficiálně vyhlášeným
dotačním programem.
Na základě předložených žádostí ve stanoveném termínu budou údaje zpracovány, vyhodnoceny
komisí sportu podle stanovených kritérií a následně předloženy k projednání do příslušného orgánu
města tj. Rada resp. Zastupitelstvo města.
3.3.1

Podmínky pro získání dotace

Pro zajištění správného sportovního rozvoje je potřeba, aby v klubech působili dostatečně zkušení
a vzdělaní trenéři a instruktoři. Součástí podpory jednotlivých sportovních klubů tak musí být
podmínka zajištění licencovaných trenérů a instruktorů vč. osob s nejvyšším dosažitelným vzděláním
pro daný sport. Sportovní kluby se nesmí zaměřit pouze na financování ze strany města Litoměřice a
z vlastních zdrojů (členské příspěvky). Měly by také aktivně vyhledávat jiné dotační tituly, např. ty,
které vypisuje Ústecký kraj či MŠMT. Aktivní vyhledávání jiných zdrojů financování je nutné stanovit
jako podmínku pro získání dotace ze strany města Litoměřice.
Důležitým bodem je kontrola vykazované členské základny dětí a mládeže do 18 let.
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3.4 Výkonnostní a vrcholový sport
Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná se
o pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje většinou pod odborným (profesionálním)
vedením. Vrcholový sport je vyšší forma sportu výkonnostního (úroveň evropských a světových soutěží
včetně nejvyšších domácích soutěží družstev i jednotlivců).
Kromě samotné aktivní sportovní činnosti jednotlivých sportovců slouží výkonnostní a vrcholový sport
také jako zdroj zábavy pro veřejnost. V rámci podpory výkonnostního sportu se vytvářejí nadstandardní
vztahy fanoušků směrem nejen ke sportovnímu klubu, ale také k městu, dochází ke vzniku pouta mezi
fanoušky, klubem a městem (patriotismus). Z aktivních hráčů se stávají vzory pro mladší sportovce,
mají pozitivní vliv na jejich rozvoj a slouží k motivaci nejmenších sportovců (a jejich rodičů) začít
či pokračovat se sportovní aktivitou. Vzhledem k široké „fanouškovské“ základně po celé ČR a prostoru,
který je výkonnostnímu a vrcholovému sportu věnován v médiích, dochází k přínosu pro město po
stránce reklamy a propagace. Přínosem podpory výkonnostního a vrcholového sportu je také pozitivní
vliv na cestovní ruch, kdy na jednotlivé sportovní události přijíždějí diváci z jiných obcí, okresů či krajů.
Sportovním klubům, které se účastní soutěží spadajících do kategorie výkonnostní a vrcholový sport,
je potřeba vytvořit profesionální podmínky z pohledu sportovního zázemí a zajistit jim závaznou
dlouhodobou finanční podporu tak, aby mohly pracovat v dlouhodobém horizontu. Tato podpora musí
být vázána na účast ve výkonnostních a vrcholových soutěžích.
Většina měst má svá tradiční sportovní odvětví, sportovní kluby. Ty působí na jeho území a dlouhodobě
reprezentují město na mnoha výkonnostních a věkových úrovních. V případě města Litoměřice patří
mezi popsané kolektivní sporty lední hokej, basketbal a fotbal, jmenovitě HC Stadion Litoměřice, z. s,
FK Litoměřicko z. s., Slavoj BK Litoměřice a TJ Slovan Litoměřice z.s.
Vzhledem k účasti týmů ve vyšších soutěžích rostou také náklady na provoz těchto klubů. V rámci
koncepce jednotlivých kubů je potřeba pracovat s jasnými finančními podmínkami minimálně
ve střednědobém výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita koncepční práce těchto klubů. Při
plánování rozpočtu je nutné pracovat ve dlouhodobém horizontu. Dlouhodobě výborných výsledků na
výkonnostní a vrcholové úrovni dosahuji i kluby zaměřené na individuální sporty – judo a veslování, tj.
Sport Judo Litoměřice, z.s. a Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s., které těží z dobré práce s mládeží a
jejich členové pravidelně reprezentují jak na národních, tak i mezinárodních soutěžích nejvyšší úrovně.
Je tedy nutné, aby město Litoměřice garantovalo klubům finanční podporu ve víceletém cyklu.
V případě změny sportovní úrovně soutěží (sestup/postup) jsou nutná jednání s vedením města
Litoměřice a nová výše dotace podléhá schválení Zastupitelstva města. Prostředky, kterými jsou výše
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uvedené sporty podporovány, nejsou součástí dotačních programů určených na rekreační sport dětí
a mládeže tak, aby nedocházelo ke krácení podpory ostatních subjektů. S klesající sportovní úrovní
soutěže je pro kluby těžší zajistit soukromé zdroje financování, zároveň však klesají náklady na činnost
klubu.
V případě účasti uvedených sportů ve výkonnostních a vrcholových soutěžích je třeba garantovat
minimální finanční podpory na činnost klubů na úrovni roku 2018:
Kategorie I.
HC Stadion Litoměřice, z. s.
•

2. nejvyšší soutěž dospělých

6.200.000 Kč

FK Litoměřicko, z. s.
•

3. nejvyšší soutěž dospělých

2.600.000 Kč

Slavoj BK Litoměřice, z. s.
•

2. nejvyšší soutěž dospělých

2.200.000 Kč

TJ Slovan Litoměřice, z. s.
•

2. nejvyšší soutěž dospělých

900.000 Kč

Kategorie II.
Slavoj Litoměřice, z.s.

900.000 Kč

Sport Judo Litoměřice, z.s.

430.000 Kč

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.

380.000 Kč

Pro zajištění kvalitní sportovní přípravy je potřeba zajistit sportovním klubům odpovídající zázemí
a vybavení využívaných sportovišť. Vybraná sportoviště jsou tak primárně určena výše uvedeným
klubům, z rozpočtu města je financován jejich provoz, zajištění údržby, oprav a potřebného
materiálního vybavení. Zároveň však ve volné kapacitě slouží ostatním sportovním klubům
i neorganizovanému sportování dětí, mládeže a dospělých.
Uvedené sportovní kluby samozřejmě také pracují s mládeží na různé věkové a výkonnostní úrovni.
U nejlepších hráčů jednotlivých kategorií dochází postupně k budování ambicí, které nejsou kluby
schopny uspokojit, a proto nastává jejich odchod v žákovském či dorosteneckém věku do jiných
sportovních klubů s vyšší úrovní soutěží. Tím klub samozřejmě přichází o hráče z vlastní základny, když
jim umožňuje odchod do vyšších soutěží. Odcházející hráče je poté potřeba nahradit hráči z jiných než
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domácích zdrojů. Tyto odchody nemají žádnou spojitost s financováním sportovních klubů, ale jsou
závislé na ambicích a představách samotných sportovců a jejich rodičů.

3.5 Sportovní infrastruktura
Jednou z podmínek fungování sportu ve městě Litoměřice je zajištění a udržení dostatečné sportovní
infrastruktury. Město Litoměřice musí zajistit finance na provoz a údržbu stávajícího sportovního
zázemí, které je v jeho vlastnictví. Zároveň je potřeba pravidelně komunikovat se sportovními kluby/
oddíly, vyhodnocovat nedostatečné kapacity a snažit se reagovat na nově vzniklé potřeby –
revitalizací/rekonstrukcí stávajících objektů nebo výstavbou nových, ať už z vlastních zdrojů či za
pomocí externích dotačních titulů.
Bude-li to z hlediska rozpočtových možností města reálné, bude město i nadále podporovat
mimořádné individuální žádosti sportovních klubů na rozvoj sportovní infrastruktury, která je v jejich
vlastnictví, a to v návaznosti na potřeby sportovní veřejnosti. Tyto potřeby není možné zjistit pouze
komunikací se zástupci sportovních klubů či základních škol, ale i se širokou sportovní veřejností
v rámci veřejné diskuse, případně dotazníkovým šetřením.
Na základě výsledků uvedených v tomto materiálu je nutné zareagovat na aktuální potřeby sportovců
a řešit případné zjištěné problémy – nevhodné využívání stávající infrastruktury, možnost úpravy
či rekonstrukce stávajících sportovišť, výstavba nových sportovních areálů.
Projekty k dokončení:
•

výstavba multifunkčních sportovních hal,
o

vč. dostačujícího zázemí pro diváky (tribuna, WC, občerstvení) a pro sportovní kluby,
které v nich budou sídlit (šatny, sprchy, kanceláře, klubovny),

•

výstavba atletického hřiště vč. plnohodnotného atletického oválu,
o

vč. zázemí (šatny, sprchy atd.)

•

rekonstrukce krytého plaveckého bazénu,

•

vybudování zázemí pro Trampolíny Litoměřice z.s. (součástí lezecká stěna, zázemí pro relaxační
cvičení apod.)

•

rekonstrukce atletického oválu ZŠ Havlíčkova,

•

úpravy krytého plaveckého bazénu,

•

dokončení přeměny letního koupaliště,

•

výstavba cyklostezek.

V rámci přípravy jednotlivých projektů rozvoje sportovní infrastruktury je potřeba respektovat stávající
architektonické, urbanistické a další zvláštnosti města Litoměřice jako např. historické jádro, resp.
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městskou památkovou rezervaci, její ochranné pásmo a potenciál nevyužitých brownfields v kasárnách
Pod Radobýlem a kasárnách Dukelských hrdinů. Není proto možné budovat ve snadno přístupných
lokalitách jakákoliv nová sportovní zařízení, aniž by byly respektovány shora uvedené skutečnosti, čímž
může docházet k navýšení potenciálních investičních nákladů.
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4. Indikátory pro naplňování stanovených cílů
Priorita 1: Sport pro zdraví / sport pro všechny
Stanovený cíl je splněn, pokud jsou vytvořeny a podporovány organizované i neorganizované aktivity
zejména v kategoriích předškolní a školní mládeže a seniorů, a to jak finančním ohodnocením
instruktorů, tak i údržbou sportovní infrastruktury ve městě. Významná je existence stabilního
dotačního programu, který podporuje neziskové subjekty v pořádání sportovních akcí pro širokou
veřejnost.
Priorita 2: Dostatečná podpora pro sportovní kluby při práci s dětmi a mládeží
Stanovený cíl je naplněn, dosahuje-li každoroční dotační podpora na činnost a sportovní akce
minimálně 4 % příjmové stránky rozpočtu města Litoměřice po odečtení transferových příjmů.
Priorita 3: Dlouhodobá a garantovaná podpora výkonnostního a vrcholového sportu
Stanovený cíl je naplněn, dosahuje-li každoroční dotační podpora na činnost klubů na výkonnostní či
vrcholové úrovni částek stanovených touto koncepcí, a zároveň jsou dotační prostředky garantovány
na dobu minimálně 5 následujících let. Po uplynutí 4 let je třeba garantovat prostředky na další pětileté
období.
Priorita 4: Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ
Stanovený cíl je naplněn, jsou-li do programu „Hodina pohybu navíc“ zařazeny všechny základní školy
na území města Litoměřice a zároveň dochází ke zlepšení fyzické kondice žáků dle prováděných
fyzických testů.
Priorita 5: Podpora sportovních akcí mimořádného významu
Stanovený cíl je naplněn, je-li vytvořen systém pobídek a dotací pro pořádání akcí mimořádného
významu.
Priorita 6: Provoz, údržba a výstavba sportovní infrastruktury
Stanovený cíl je naplněn, jsou-li vybudována nová sportoviště a zajištěn provoz a údržba stávajících na
dostatečné úrovni.
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Závěr
Tento materiál skrze analýzu stávajícího stavu formuluje cíle a indikátory pro jejich naplňování za
účelem stabilního rozvoje podpory sportu v Litoměřicích pro období 2018–2023.
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