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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Krásném Údolí je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
prioritách a potřebách města. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve
všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu ve městě.
Tato písemnost doplňuje Rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí,
jež byl Zastupitelstvem města Krásné Údolí schválen dne 31. ledna 2018.

2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo
vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové
aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a
hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové
aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i
nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není
výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a
vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za
účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo
jiná aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený
nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku
na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost
osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch
druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či
jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Kulturní výbor – orgán města zřízený jeho zastupitelstvem. Jeho členy mohou být
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech ve městě.
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3. Sport obecně
3.1.

Úloha obcí v zajišťování sportu

Dle uvedeného zákona o podpoře sportu patří péče o sport mezi úkoly obcí.
Sportovní politika se odvíjí od potřeb těchto obcí a vychází z jejich kulturně
historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale zároveň
koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a
kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází k
naplňování povinnosti obce pečovat o vytvoření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (viz ustanovení § 2 a § 35
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění).

3.2.

Základní teze

Dle WHO (Světová zdravotnická organizace) se u dospělého člověka
doporučuje minimálně 30 minut uměřené tělesné aktivity denně a děti školního věku by
měly vykonávat 60 minut středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity denně, které
jsou vývojově vhodné, přináší jim radost a jsou rozmanité.
A proto město Krásné Údolí
- deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho
úrovních,
- uznává svoji vlastní zodpovědnost za zajišťování sportu koncipováním a
realizací sportovní politiky, aktivitou kulturního výboru a možnosti využití
sportovních zařízení,
- uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě dětí a
mládeže, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů
v jejich chování,
- otevřeně se hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro
sport a sportovní volnočasové aktivity.

3.3.

Úkoly města

Město Krásné Údolí má zájem podporovat takové sporty, jejichž základem je
pohyb a rozvoj talentů. V neposlední řadě se při tom město musí starat o sportoviště,
která jsou v jeho majetku a také by mělo zajišťovat efektivitu jejich užívání. Zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů a
kvalitní přípravu sportovních talentů.
A dále má město tyto úkoly
- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů,
- podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení.
- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
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4. Oblasti podpory sportu ve městě
Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční
podpory a uvědomuje si důležitost sdružování, od kterého se významnou měrou odvíjí
pocit sounáležitosti občanů se svým městem. Pro rozvoj sportu ve městě se stanovují
tyto cíle:
- zintenzivnit podporu sportu a tím posilovat jeho pozici jako významného
prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva,
- nadále iniciovat a spolupořádat sportovní akce a programy pro občany,
- věnovat zvýšenou pozornost podpoře tělesné výchovy a sportu dětí v mateřské
škole a dbát na jejich kvalitu jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a
rozvoje celoživotního zájmů o sportování,
- pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat další finanční zdroje pro
jeho rozvoj.

4.1.

Sport dětí a mládeže

Je velmi důležité dát dětem nějakou smysluplnou činnost, určit cíl, poskytnout
pocit sounáležitosti s okolím a navodit pocit bezpečí. Pro svůj zdravý tělesný růst a
psychický vývoj nepochybně potřebují aktivní pohyb. Nejlepší způsob, jak jim tento
pohyb nabídnout, je formou her, které je budou bavit a skrytě rozvíjet. Jestliže je bude
činnost bavit, budou pociťovat štěstí a bude daleko snazší je motivovat k dalšímu
pohybu. Časem si sami vytvoří návyk k pohybu a budou ho vyžadovat a domáhat se ho.
Je nezbytné se jim tedy neustále věnovat a jejich aktivní činnost směřovat správným
směrem a dle předpokladů dál rozvíjet. Díky této podpoře mohou být objeveny nové
sportovní talenty z řad dětí a mládeže.

4.2.

Sport pro všechny

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a
sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatel. Bez ohledu na věk,
rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Hlavním cílem je vytvoření
kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie a profesní skupiny vyskytující se na území města.

5. Formy podpory sportu ve městě
Všeobecná strategie sportu a tělovýchovy ve městě Krásné Údolí vychází z
jejich postavení a úlohy, jak jsou formulovány ve stěžejních dokumentech EU a ČR.
Znamená to:
- chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho občanů,
zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v nich
obsaženy,
- vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí a
možností a podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící
ve sportu a tělovýchově,
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- podporovat sport a tělovýchovu v těch jejich obsahových a organizačních
formách, které umožňují účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti,
- při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice města a respektovat
specifické podmínky jak města, tak regionu.
Krásné Údolí a Odolenovice, ale především jejich okolí, nabízí ideální
podmínky pro aktivní turistiku, cykloturistiku a další. Velkou výhodou je blízkost
lesních porostů. Každá cílová skupina si může najít zajímavé aktivity, jak trávit svůj
volný čas.

5.1.

Přímá finanční

a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu města:
 pořízení, údržba a opravy sportovních zařízení venkovních hřišť v majetku města,
 údržba herních a sportovních prvků v majetku města.
b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci města:
 z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny a
školního hřiště v areálu mateřské školy,
 z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním
nebo účastní příspěvkové organizace na sportovních akcích a soutěžích.
c) Poskytovaná jako dotace z rozpočtu města Krásné Údolí na daný rok.

5.2.

Propagační

Velká část sportovních aktivit se odehrává v rámci amatérských sdružení a
spolků. Sport kromě upevňování zdraví občanů plní i funkci výchovnou a hraje roli
společenskou, kulturní a rekreační.
Město zveřejňuje pořádané sportovní akce prostřednictvím svých webových
stránek města www.krasneudoli.cz, městského zpravodaje a městských vývěsek.

5.3.

Koordinační a organizační

a) Podpora sportovním klubům a organizacím při získávání pořadatelství významných
sportovních akcí,
b) Zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních klubů a
organizací s případnými partnerskými městy v oblasti sportu,
c) Podpora sportovním klubům a organizacím při významných jednáních s
potencionálními sponzory,
d) Podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (státní
dotace, granty kraje, EU,…).

5.4.

Společenská

Organizovat přitažlivé akce a aktivity pro celé město se záměrem vytvářet návyk
provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu.
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6. Způsob financování
Financování sportovních organizací je vícezdrojové.
Na straně příjmů sportovních organizací jsou zejména:
- příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu na podporu sportu,
- členské a oddílové příspěvky,
- příspěvky příslušných svazů,
- výnosy z vlastní hospodářské činnosti,
- výnosy ze sportovní činnosti a vstupného,
- příjmy z případných reklam,
- podpora sponzorů.
Na straně výdajů sportovních organizací jsou zejména:
- výdaje za pořízení majetku a spotřebních předmětů,
- výdaje na zajištění sportovních akcí a sportovní přípravy,
- výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení nebo jejich pronájem.
K zajištění rozvoje sportu v Krásném Údolí a jeho systémové finanční podpoře,
se počítá s využitím finančních prostředků z rozpočtu města.
Z rozpočtu města se spolufinancují sportovní akce a podporují se sportovní
činnosti mládeže a dospělých. Dále město poskytuje finanční prostředky z rozpočtu
města formou dotací na základě žádosti organizací podávaných jedenkrát ročně, a to
formou:
- investiční dotace – např. na technické zhodnocení staveb, opravy budov,
pořízení samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí,
- neinvestiční dotace – např. provozní výdaje na zajištění provozu a činnosti,
výdaje na pořádání a organizování sportovních akcí, startovné a členské
příspěvky, výdaje na opravy a údržbu majetku, cestovní náhrady, výdaje za
energie, atd.

7. Personální zajištění sportovní politiky města
Prosazování vytyčených cílů, plnění postupných úkolů a zajišťování úřední
agendy vyplývající z přijetí předkládaného Strategického plánu rozvoje sportu
v Krásném Údolí znamená navýšení pracovních povinností v zajišťování oblasti sportu.
Zajištění, údržbu, potřebné revize a za bezpečnost zodpovídá vždy vlastník popř.
hlavní uživatel zařízení. Písemná agenda všech zařízení a souborů zařízení je vedena na
městském úřadě v Krásném Údolí a to jeho zaměstnanci.
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8. Přehled stávající sportovní vybavenosti

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

001
Fotbalový areál
p.č. 47/2, st. 175, 47/4 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
TJ Slavia Krásné Údolí
Předseda TJ
Krásné Údolí 77

002
Víceúčelové hřiště
p.č. 2122, 2426, 2422/2 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
město Krásné Údolí
starosta města
Krásné Údolí 77
724180369
starosta@krasneudoli.cz

003
Školní hřiště mateřské školy
p.č. 2122, st. 32 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
Mateřská škola Krásné Údolí
ředitelka školy
Krásné Údolí 77
721762622
ms@krasneudoli.cz

004
Tělocvična v budově čp. 1
p.č. st. 40/1 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
město Krásné Údolí
starosta města
Krásné Údolí 77
724180369
starosta@krasneudoli.cz
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číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní uživatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

číslo areálu
název zařízení
umístění
vlastník
hlavní užívatel
kontaktní osoba
adresa
telefon
email

005
Tělocvična a herna mateřské školy
p.č. st. 32 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
Mateřská škola Krásné Údolí
ředitelka školy
Krásné Údolí 77
721762622
ms@krasneudoli.cz

006
Dětské hřiště Staré paneláky
p.č. 2339/2, 88/9 k.ú. Krásné Údolí
město Krásné Údolí
město Krásné Údolí
starosta města
Krásné Údolí 77
724180369
starosta@krasneudoli.cz

007
Dětské hřiště Nové paneláky
p.č. 224/6, 248/21, 248/20, 248/15 k.ú. K.Údolí
město Krásné Údolí
město Krásné Údolí
starosta města
Krásné Údolí 77
724180369
starosta@krasneudoli.cz

008
Dětské hřiště v Odolenovicích
p.č. 865/7 k.ú. Odolenovice
město Krásné Údolí
město Krásné Údolí
starosta města
Krásné Údolí 77
724180369
starosta@krasneudoli.cz
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Vybavení areálů:

SPORTOVIŠTĚ
kód
001
002
003
004
005
006
007
008

druh
Fotbalový areál
Víceúčelové hřiště
Školní hřiště MŠ
Tělocvična v čp. 1
Tělocvična a herna MŠ
Dětské hřiště Staré paneláky
Dětské hřiště Nové paneláky
Dětské hřiště v Odolenovicích

zázemí sportujících
zastřešení
povrch
parkování
ano - kabiny + wc
ne
tráva
ano
částečné - wc v kabinách
ne
antuka
ano
ano - v prostorách MŠ
ne
tráva
ano
ano
ano
tepelně izolační
ano
ano
ano
koberec
ano
ne
ne
tráva
ano
ne
ne
tráva
ano
ne
ne
tráva
ano

9. Sportovní spolky a organizace

název spolku
sídlo
IČO

Tělovýchovná jednota SLAVIA Krásné Údolí
Krásné Údolí 77
49751794

počet členů
vedení
předseda

33
5 členů výboru - předseda, hospodář, jednatel, 2x člen
p. Zdeněk Dvořák

soutěž

Okresní přebor Karlovy Vary III. třída

název spolku

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

sídlo

Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí
Krásné Údolí 77

IČO
počet členů

63557126
21 = 7 dospělých + 14 dětí

vedení

5 členů výboru - předseda, vedoucí mládeže, 3x člen

starosta

p. Vladimír Ježek

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2018
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10.

Závěr

Dokud se nám nepodaří přesvědčit mládež a dospělé, aby změnili své zažité
chování a nezdravý životní styl, budou výsledky prováděných výzkumů stále
nevyhovující. Tento strategický plán rozvoje sportu formuluje cíle a snaží se najít
správný směr, kterým by se mohla sportovní politika města ubírat, aby byla oblast
sportu ve městě na odpovídající úrovni. Zde je nezbytné intenzivní zapojení zřízeného
Kulturního výboru města Krásné Údolí a úzká spolupráce jeho členů s vedením města a
sportovních oddílů a dalších spolků.

11. Schvalovací doložka
Tento rozvojový strategický dokument města Krásné Údolí byl schválen na
veřejném jednání zastupitelstva města dne 13. června 2018 usnesením č. 2018/04/06.
Strategický plán rozvoje sportu v Krásném Údolí je zveřejněn na webových
stránkách města www.krasneudoli.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě
v kanceláři starosty na městském úřadě.

………………………….

.……………………………

Ing. Martin Frank

Horst Schleicher

starosta města

místostarosta města

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2018
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12. Přílohy – fotodokumentace

Víceúčelové hřiště

Fotbalový areál
Schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2018
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Dětské hřiště Staré paneláky

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2018
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Dětské hřiště Nové paneláky

Schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2018
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Školní hřiště mateřské školy

Protipádová pryžová dlažba na školní zahradě
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Dětské hřiště v Odolenovicích

Odpočívadlo pro cyklisty v Odolenovicích
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Tepelně izolační podlaha v tělocvičně v budově čp. 1

Herna a tělocvična v mateřské škole
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