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PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

ÚVODNÍ SLOVO
Město Příbram s více než 32 tisíci obyvateli je sportovním centrem nejen pro své občany, ale v rámci svojí přirozené spádové oblasti obsluhuje také další území.
Jen do okresu Příbram s téměř 115 tisíci obyvateli přísluší 120 samostatných obcí. Město se v posledních letech proměňuje, výrazně se zlepšily podmínky pro aktivní
trávení volného času obyvatel, příkladem může být projekt Zelené páteře města, který plně odpovídá současným trendům v pohybových aktivitách. V těsné blízkosti
západně od Příbrami se rozprostírá CHKO Brdy, jejíž potenciál pro rozvoj sportu je také podstatný a odlišuje Příbram od ostatních měst. Současně je nutné poukázat
na relativní dostupnost dalších významných spádových center – hlavního města Prahy a krajského města Plzně, což z hlediska rozvoje sportu přináší Příbrami výhody
v podobě potenciálu navýšení poptávky po sportovních službách, nicméně přítomnost metropolí představuje rovněž konkurenci.
Příbram je důležitým centrem také z hlediska výkonnostního a vrcholového sportu, na vysoké úrovni se prosazují vedle tradičních kolektivních sportů, jako jsou fotbal,
volejbal či hokej, i mladší odvětví, včetně individuálních sportů. Příbramské sportovní prostředí je všeobecně známé výbornou prací spolků s mládeží, k čemuž výrazně
přispívá vysoký počet středních škol. Tím se spádovost města posouvá dále a sportovní organizace mají možnost oslovit širší spektrum dětí a mládeže, což se pozitivně
projevuje nejen na početné členské základně spolků, ale také na jejich sportovních úspěších v rámci celé ČR. Velký význam mají pro Příbram sportovní akce, ať už se
jedná o divácké události, nebo akce s aktivním zapojením veřejnosti. Jejich vysoký počet svědčí o oblíbenosti mezi veřejností a zkušenostech města s jejich pořádáním.
Pro rozvoj sportu mají v Příbrami význam rovněž amatérské ligy, které jsou dostupné široké veřejnosti.
Vývoj v posledních letech naznačuje, že se Příbram snaží k rozvoji sportu přistupovat koncepčně, reaguje na potřeby různých skupin obyvatel a chápe řešenou oblast
v širších souvislostech. Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 (dále jen Plán rozvoje sportu) je tak vyústěním potřeb města disponovat dlouhodobým
strategickým dokumentem vycházejícím z podrobné analýzy současného stavu. Důkazem o současném postavení sportu v Příbrami jsou i další aktivity města – publicita
a propagace sportu jako takového, přítomnost komise pro mládež, tělovýchovu a sport, existence pracovní skupiny Sport 2030 či aktivity servisního centra České unie
sportu (ČUS). Právě iniciativa těchto institucí vedla k realizaci Plánu rozvoje sportu a výrazně napomohla k zapojení odborné i široké veřejnosti.
Při zpracování jsme se snažili reflektovat sportovní tradici města, potřeby obyvatel a sportovního hnutí, včetně dobré praxe z dalších měst. Sport je tudíž chápán také
jako efektivní nástroj, který lze využít pro naplňování dalších cílů, například v problematice sociální, zdravotní, oblasti cestovního ruchu či celkového rozvoje města.
Samosprávy se v současné době již neomezují jen na podporu organizované činnosti formou dotací, což plně koresponduje se současnými trendy sportovních aktivit
dětí i dospělých. Zároveň dlouhodobě narůstá podíl osob v důchodovém věku, na což by měly samosprávy také reagovat. Průměrný věk obyvatel Příbrami je v kontextu
ČR relativně vysoký (43,7 let), počet obyvatel starších 65 let se za posledních 10 let zvýšil o téměř dva tisíce na necelých 7 tisíc obyvatel.1
V analytické části jsme pracovali s velkým množstvím dat a informací. Prostřednictvím dotazníkového šetření na školách i v okruhu široké veřejnosti dospělých
obyvatel jsme shromáždili téměř 2 000 dotazníků. Dále jsme se zaměřili na šetření v klubech i mezi dalšími aktéry v oblasti sportu. Tímto jsme získali názor jak
na současný stav, tak na budoucí rozvoj sportu a potenciál města z pohledu odborné sportovní veřejnosti. Významnou část prací představovalo terénní šetření,
které posloužilo mimo jiné ke zpracování pasportu sportovních zařízení. Věnovali jsme se rovněž dotační politice a financování sportu. Podstatná byla také návaznost
Plánu rozvoje sportu na další strategické dokumenty, včetně Cyklistické koncepce města Příbram, která vznikala ve stejném období.
Hlavním záměrem Plánu rozvoje sportu je zvyšování podílu osob, které se pravidelně věnují sportu. Na základě poznatků z dílčích analýz a jejich vzájemné konfrontace
jsme se snažili formulovat realistickou vizi, která bude reflektovat společenské trendy, sportovní tradici města, jeho potenciál i konkrétní problémy, které vytvářejí
bariéry dalšího rozvoje sportu v Příbrami. Zároveň jsme se pokusili navrhnout takové změny, opatření a aktivity, které přispějí k užší spolupráci mezi městem,
spolkovým sektorem, školami i dalšími institucemi. Plán rozvoje sportu tak nedeleguje veškeré úkoly na město, ale předpokládá zapojení a spolupráci dalších aktérů,
kteří se dlouhodobě rozvoji sportu v Příbrami věnují.

1

K 31.12. 2018 dle ČSÚ.
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem respondentům, kteří se zapojili
do dotazníkového šetření. Vysoká účast potvrdila důležitou pozici, kterou v Příbrami sport
zaujímá. Poděkování patří rovněž ředitelům základních a středních škol za ochotu
a spolupráci. Děkujeme představitelům sportovního hnutí, kteří obětovali část volného
času ve prospěch tohoto dokumentu. Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030
by také nevznikl bez dalších nezbytných podkladů, které nám byly poskytnuty ze strany
různých odborů města, zejména odboru školství, kultury a sportu. Tímto děkujeme také
všem pracovníkům městského úřadu za ochotu a spolupráci.
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JAKÝ BUDE PŘÍNOS DOKUMENTU PRO MĚSTO?
Hlavním přínosem z dlouhodobého hlediska by mělo být navýšení sportovní účasti obyvatel Příbrami. To by mělo být uskutečněno prostřednictvím srozumitelné vize,
priorit a konkrétních opatření. Plán rozvoje sportu bude živým dokumentem definujícím realistický směr rozvoje sportu pro příštích 10 let. Měl by tak být postupně
maximalizován potenciál, který městu sport nabízí. Přínos dokumentu je dále naznačen v následujících bodech:













rozvoj sportu bude mít kontinuální charakter,
dokument bude sloužit jako podklad při strategickém rozhodování,
město bude reflektovat specifické potřeby různých věkových skupin,
město bude klást důraz na rovnoměrný rozvoj a vybavenost různých částí města,
podpora sportovních organizací bude motivující, transparentní a jasně zdůvodněná,
dotační systém nebude žadatelům zbytečně zvyšovat administrativní zátěž,
do rozvoje sportu se intenzivněji zapojí vzdělávací instituce,
město bude otevřené sportovním iniciativám občanů a organizací,
sportovní zařízení budou využívána co nejefektivněji,
na parametrech nových sportovní zařízení či lokalit se budou podílet také sportovní organizace,
město bude efektivněji využívat vlastních komunikačních kanálů k informovanosti a propagaci sportu,
město Příbram se bude aktivně podílet na iniciování spolupráce a partnerství napříč sektory.

STRUKTURA DOKUMENTU
Plán rozvoje sportu má jednoduchou a srozumitelnou strukturu. Součástí úvodní fáze je analýza dalších strategických dokumentů a celkové shrnutí Plánu rozvoje
sportu. Analytická část je tvořena třemi hlavními oblastmi – analýzou financování sportu, sportovní účastí příbramských obyvatel a sportovní vybaveností města.
Analytická část je zakončena SWOT analýzou, na níž navazuje návrhová část Plánu rozvoje sportu.
Úvodní slovo

Přínos dokumentu
Použité metody
Termín sport
Opodstatnění
podpory sportu

Související
strategické
dokumenty
Shrnutí plánu
rozvoje sportu

Základní
charakteristiky
města

Sportovní účast
dětí

Analýza aktérů

Sportovní účast
dospělých

Analýza
financování

Organizovaný
sport

Sportovní
infrastruktura
města
Sportovní
programy a akce

Návrhová a
implementační
část

Legislativní rámec

Analýza
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POUŽITÉ METODY A PŘÍSTUPY
V dokumentu byly použity především následující metody a nástroje:











obsahová analýza strategických dokumentů a veřejně dostupných dat,
dotazníkové šetření formou elektronického dotazníku na úrovni základních a středních škol (1 174 řádně vyplněných dotazníků),
dotazníkové šetření mezi dospělými formou elektronické a tištěné verze dotazníků (791 řádně vyplněných dotazníků),
formulář pro ředitele základních a středních škol (pro účely zpracování pasportu sportovních zařízení),
rozhovory se zástupci sportovního hnutí (47 rozhovorů v délce 30–50 minut),
konzultace na úrovni pracovní skupiny Sport 2030,
vývojová analýza financování sportu z rozpočtu města,
komparace financování sportu s dalšími městy,
terénní šetření sportovních zařízení na území města,
SWOT analýza rozvoje sportu v Příbrami.

HARMONOGRAM REALIZACE
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Červenec 2019:

analýza financování sportu,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
analýza strategických dokumentů,
šetření v terénu.

Srpen 2019:

komparace financování s dalšími městy,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
příprava dotazníkových šetření,
šetření v terénu.

Září 2019:

schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
dotazníková šetření ve školách a mezi veřejností,
schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
pasport sportovních zařízení.

Říjen 2019:

schůzky se zástupci spolků a dalšími aktéry,
zpracování výsledků dotazníkových šetření,
zpracování výsledků dalších analýz,
dokončení pasportu sportovních zařízení,
zpracování dokumentu do výsledné podoby.

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

OPODSTATNĚNÍ VEŘEJNÉ PODPORY SPORTU
TERMÍN SP ORT
K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy (Sports Council, 1993, s. 2), kterou využívá pro výzkumné účely také Evropská unie. Sport je tak chápán v rámci
Plánu rozvoje sportu jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice
a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.

ROLE SPORTU VE SPOLEČNOSTI

Proč by mělo město ze svého rozpočtu podporovat sport? Za hlavní opodstatnění veřejné podpory sportu jsou dle ekonomických teorií považovány sociální
spravedlnost a efektivnost, vyplývající z tržních selhání, neboť trh nereflektuje veškeré společenské přínosy sportu. V českém prostředí bývá častěji užíván termín
veřejné prospěšnosti.2 Naopak omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, složitosti řízení nebo realizace
osobních či politických zájmů. Právě výše uvedené aspekty posilují opodstatnění pro strategické přístupy k rozvoji sportu na lokální úrovni.
ZDRAVOTNÍ HLEDISK O
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory sportu. Sedavý životní styl je rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně
kardiovaskulárních chorob. Navíc existuje spojitost mezi pohybovou aktivitou a délkou života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali vést aktivnější život,
deklarují, že se cítí lépe a těší se vyšší kvalitě života. Pohybová aktivita je spojena také s psychologickými přínosy – sport zlepšuje kontrolu nad příznaky úzkosti
a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost k sebevyjádření, budování sebevědomí, sociální interakci a integraci. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí,
že sportující lidé snáze adaptují zdravé životní návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci. Dobrý zdravotní
stav obyvatel vede ke snižování nákladů ve zdravotnictví a sociálních službách, sport je tak efektivním nástrojem, jak podporovat dobrý zdravotní stav obyvatel
a zároveň snižovat tyto náklady.
SOCIÁLNÍ INKLUZE A EXKLUZE
Problematika sociální inkluze a exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény: s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu a s lokalitami
s nedostatečnou sportovní vybaveností. Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje nejlépe fenomén sportu pro všechny, zaměřený
na rovné příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení odpovídající poptávce a potřebám obyvatel. V souvislosti s tímto významem sociální inkluze bývá často
uváděn sport jako nástroj začleňování handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných osob.
ROZVOJOVÁ DI MENZE SPO RTU A CESTOVNÍ RUCH
V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím sportu stát místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele,
ale v mnoha případech mají potenciál stát se také nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy, kdy lidé za účelem sportování využívají často
přirozených přírodních podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality právě pro potřeby sportu a volnočasových aktivit.

Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje města. Jeho potenciál souvisí zejména s realizací atraktivní infrastruktury, s využitím specifického podnebí,
krajinného rázu nebo s pořádáním sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu. Prostřednictvím sportovních akcí či sportovní reprezentace se zvyšuje
povědomí o městu u jeho návštěvníků, navíc vysoká účast při sportovních akcích přináší městu další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti obyvatel. Sport lze dále
využít k iniciování různých forem mezisektorového partnerství.
2 Viz zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Roli obcí při podpoře a rozvoji sportu vymezuje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Zákon definuje
postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti a stanovuje mimo jiné úkoly a působnost územních samosprávných celků
při podpoře sportu.
§ 6 zákona vymezuje úkoly obcí následovně:
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost
občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. § 6 pak definuje
jeho obsah:
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také
určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Z hlediska poskytování dotací a provozování sportovních zařízení jsou zásadní legislativní úpravou zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění.
K dalším relevantním normám patří zejména:
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.
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SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Následující kapitola se nejprve zabývá strategickými dokumenty na vyšší úrovni, které mají přímý či nepřímý vliv na Plán rozvoje sportu. Jednotlivé části postupně
prezentují strategické dokumenty na úrovni Evropské unie, státu a kraje. Hlavní pozornost je následně věnována dalším strategickým dokumentům města, které mají
přímý vliv na formulaci návrhové části dokumentu.

SPORT A EVROPSKÁ UNIE
SPORTOVNÍ POLITIK A E U
Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování
spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní
rozpočtová položka na podporu projektů a mezinárodních sítí v oblasti sportu.3

Dne 23. května 2017 přijala Rada pro školství, mládež, kulturu a sport nový pracovní plán EU v oblasti sportu (2017–2020). Ten definoval následující obecné cíle:
a) integrita sportu s důrazem na řádnou správu, ochranu mladistvých, boj proti manipulaci s výsledky zápasů, dopingu a korupci,
b) hospodářský rozměr zaměřený na inovaci v oblasti sportu a sport a jednotný digitální trh,
c) sport a společnost, zejména sociální začlenění, úloha trenérů, sdělovací prostředky, životní prostředí, zdraví, vzdělávání a sportovní diplomacie.
Evropská unie dále využívá jako nástroje sportovní politiky následující akční programy: Erasmus+, Evropský týden sportu a Sport a migranti.
POKYNY EU
V roce 2008 vydala EU dokument Physical Activity Guidelines,4 který vymezuje úlohu samospráv při podpoře sportu. Záměrem sportovní politiky obcí by mělo být
zvyšování účasti ve sportu všech skupin obyvatel. Předpokladem je dle EU efektivní provoz sportovišť s eliminováním bariér vstupu, financování jejich výstavby,
rekonstrukce, modernizace a údržby, včetně využití volně přístupných ploch pro neformální aktivity. Za tímto účelem by měly být určeny potřebné zdroje a definováni
klíčoví aktéři rozvoje sportu. EU vymezuje následující opatření, která mají obce a města provádět k zajištění výše definovaných cílů:






vypracovat soupis sportovních a rekreačních zařízení a v případě potřeby je rozšiřovat, eventuálně společně se sportovními organizacemi,
zabezpečit snadno dostupná sportovní zařízení v místě bydliště pro obyvatele různých lokalit (infrastruktura a veřejná doprava),
zabezpečit přístup do sportovních zařízení pro všechny občany s ohledem na rovnost pohlaví a na rovné příležitosti pro každého,
podporovat účast ve sportu a společenské vztahy prostřednictvím místních kampaní, například specifických sportovních akcí a různých alternativ
k organizovanému sportu,
 organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny obyvatele za účelem vytváření návyků k pravidelné pohybové aktivitě,
 pomáhat sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů zaměřených na podporu PA a účasti ve sportu obyvatel se sedavým způsobem života,
 rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem poskytovat podporu, poradenství a doporučení adekvátní pohybové aktivity,
se zaměřením na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.
3 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/143/sport
4

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eu-physical-activity-guidelines-2008.pdf
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SPORTOVNÍ STRATEGIE ČR
SPORT

2025

Sport 20255 je strategickým dokumentem schváleným vládou. Koncepce prezentuje „směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle
i podmínky naplnění“. Cílem koncepce je „zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce,
respektovaly tradici i sportovní politiku EU“. Koncepce definuje horizontální priority, které by „měly být zohledněny mimo jiné při tvorbě strategických záměrů
samospráv“.
Jedná se o následující priority:
- zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
- zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,
- transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,
- rovné příležitosti,
- spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,
- podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.

- zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,
- snižovat ekonomickou spoluúčast rodin,
- aktivní boj proti negativním jevům ve sportu,
- meziresortní a mezisektorový přístup,
- zapojení sport. odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv,

Dokument vymezuje dále strategické oblasti, v jejichž rámci jsou definovány strategické cíle:
Oblast 1 Rozvoj sportu pro všechny
Podporovat rozvoj sportovních klubů a jednot
Posilovat roli regionálních a místních sportovních center
Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu
Podporovat masové propagačně-motivační akce
Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny
dětí a mládeže
Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komun. života, zejména na lokální úrovni
Oblast 2 Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců
Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí
Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace
Podporovat výkonnostní sport dospělých

Oblast 5 Obnova a budování sportovních zařízení
Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ
Obnovovat a rozvíjet školní sport. infrastruktury
Rozvíjet univerzitní sportovní areály
Vybudovat strategickou infrastrukturu pro reprezentaci a RTC pro přípravu mládeže
Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů
Oblast 6 Sport handicapovaných
Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež a reprezentaci

Oblast 7 Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR
Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech
Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se sportovními svazy
Oblast 3 Rozvoj školního a univerzitního sportu
Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů
Navyšovat počty hodin pohyb. aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu školních SK Podporovat úspěchy reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména ČR
Inovovat systém školních sportovních soutěží
Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež
Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty
Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry
Stabilizovat a rozšiřovat systém soutěží univerzitního sportu přístupného všem studentům Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů
Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců
Oblast 4 Odbornost ve sportu
Vybudovat sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe
Oblast 8 Komerční sport
Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu
Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události
Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti
Posílit odborné vedení dětí

5

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY STŘEDOČESKÉHO KRAJE A SPORT
PLÁN ROZVOJE SPORTU VE STŘEDOČESKÉ M KRAJ I

– K ONCEPCE SPORTOVNÍ PO LITIK Y S TŘEDOČESKÉHO K RAJE 2018–2025

Pilíře podpory sportu v kraji pro období 2018–2025:
I. Podpora pomocí účelových dotací formou programu fondu sportu a volného času
Jednou ze základních podmínek podpory sportu dětí a mládeže, jejich trenérů a sportovních reprezentantů je pro nejbližší období, navyšování dotací a jejich
adresné a efektivní rozdělování. Právě nízké dotace státu, krajů i obcí ve srovnání se zeměmi EU patří mezi nejproblematičtější oblasti kraje, na které je potřeba
se ve střednědobém horizontu zaměřit. Vhodným nástrojem je stanovení základního rámce financování včetně vytyčených oblastí s cílem zajistit stabilitu,
transparentnost a adresnost dotací.
Nástroje: stanovení základních rámců financování,
kontrolních mechanismy, tvorba rejstříků, plány rozvoje sportu krajů, měst a obcí,
víceleté dotační programy, které zajistí financování sportovních organizací na základě strategických dokumentů organizací.

II. Podpora talentované mládeže – Sportovní Centra Mládeže
Druhým pilířem je podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců ve věku sedm až dvacet let prostřednictvím sportovních center mládeže zřízených
u nestátních neziskových organizací. Kraj v současné chvíli podporuje 23 sportovních center mládeže (dále také SCM). Jejich podpora a posílení na krajské
úrovni může kromě manažersko-administrativní role zvyšovat svůj význam směrem k místní propagaci sportu (nábory, propagačně motivační akce)
a organizaci neziskových sportovních akcí pro veřejnost. Aby systém přípravy reprezentace a příprava talentované mládeže byl komplexní, je třeba zlepšovat
podmínky ve vybraných regionálních centrech, kde jsou rozvíjeny tréninkové akademie či sportovní gymnázium, případně potenciální rozvoj přípravy mládeže
při univerzitách. Cílem koncepce je dlouhodobá, systematická a soustavná podpora sportovně talentované mládeže s finanční podporou.
Nástroje: vytvořit systém tzv. paprsků, kdy se velká centra starají finančně a metodicky o menší oddíly, aby se eliminovaly náklady rodičů na dojíždění,
dotování projektů zaměřených na sport, pohyb a zdravý životní styl dětí či na výstavbu a rekonstrukce sportovišť z Fondu sportu.

III. Podpora budování sportovní infrastruktury v kraji – financování nových nebo stávajících projektů
Pro většinu sportů jsou nezbytné objekty sportovní infrastruktury (hřiště, tělocvičny, stadiony, aj.). Kraj se však dlouhodobě potýká se zásadním limitujícím
prvkem pro její systematickou podporu. Sportovní infrastruktura v kraji vykazuje zásadní kvantitativní (množství ploch i zařízení) i kvalitativní (stáří,
vybavenost) nedostatky. Potřeba výstavby nových sportovišť, nutnost revitalizace a rekonstrukce je patrna v celém kraji a každém okresu. Druhým neméně
významným problémem je absence pasportizace sportovní infrastruktury.
Nástroje: potřeba výstavby nových sportovišť, nutnost revitalizace a rekonstrukce zahrnutých v plánech kraje, obcí,
navýšení dotací pro kraje obce SK,
tvorba plánů rozvoje sportovní infrastruktury, který by měl být součástí městské sportovní politiky, aby byly zajištěny podmínky dostupnosti sportu,
a to i s ohledem na budoucí provozní náklady.

IV. Podpora sportovních soutěží (krajské projekty pro žáky a studenty a soutěže MŠMT ČR)
Posledním pilířem, na kterém je koncepce Středočeského kraje postavena, je podpora sportovních soutěží ve školách. Hlavním cílem školních sportovních
soutěží je zapojení co největšího počtu škol a dětí do nejrůznějších sportovních soutěží. Význam školních sportovních soutěží je nenahraditelný, posiluje identitu
žáků ke škole a místní patriotismus, prezentuje práci školy v oblasti tělovýchovy a sportu. Na každém stupni škol mají soutěže jiný význam, u základních škol
se jedná spíše o nábory, na středních školách kromě kvalifikací na mezinárodní soutěže se charakteristika soutěží více přibližuje setkání mládeže
a volnočasovým festivalům. Je třeba nadále posilovat šíření fair play a výchovného působení ceremoniálů a symbolů.6

6

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-sportu
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA A SPORT
Následující kapitola úvodní části má přímou návaznost na Plán rozvoje sportu, protože se některé priority, opatření či projekty z dalších strategických dokumentů
města oblasti rozvoje sportu rovněž věnují. Znaky na pravé straně naznačují míru dokončení projektu.
STRATEGI CK Ý P LÁN ROZVOJE MĚS TA PŘÍ BRAM NA OBDOBÍ LE T

2014–2020

Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Cyklostezka Bohutín – Drkolnov
Vybudování cyklostezky z Bohutína (část Vysoká Pec) do Příbrami (Drkolnov)
2 000 000 Kč
2017–2018
Rozpočet města Příbram a obce Bohutín

Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Cyklotrasa Lesopark Litavka – Kozičín – Brdy
Vybudování cyklostezky z lesoparku Litavka kolem Kozičína do Brd
100 000 Kč
2017–2018
Rozpočet města

Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Rekonstrukce cyklotrasy Žežice – Památník Vojna
Oprava povrchu stávající cyklotrasy spočívající v odstranění bodových závad, zpevnění povrchu
a případné zajištění odtokových poměrů pro zamezení narušování zpevněných vrstev.
2 000 000 Kč
2017–2020
Dotace z EU, rozpočet města

Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Cyklotrasa Březové Hory – Drmlovo pole – Orlov – U Slaniny
Vybudování cyklotrasy z prostoru Hornického muzea přes Drmlovo pole a Orlov k hájovně U Slaniny
1 000 000 Kč
2017–2018
Dotace z EU, rozpočet města

Název projektu:
Popis projektu:

Rekonstrukce zimního stadionu
Rekonstrukce šaten, sprch, rehabilitace, WC pro veřejnost. Rekonstrukce technického zázemí zimního
stadionu – výměna chladicích trubek na ledových plochách, výměna osvětlení, nové opláštění budovy
pro snížení tepelných ztrát, nové plastové mantinely, úprava betonového povrchu na ploše za účelem
dalšího využití pro jiné sporty v době odstávky ledové plochy v letních měsících.
Dle rozsahu
2017–2020
Dotace z EU, rozpočet města

Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:
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Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:
Název projektu:
Popis projektu:

Rekonstrukce aquaparku
Celková rekonstrukce všech stávajících provozů včetně technologií, přístavba provozu relaxačního
světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah přístavby cca 1000 m² včetně zvětšení
bazénové haly o 2 plavecké dráhy délky 25 metrů.
Dle rozsahu
2018–2019 realizace stavby vnitřní část, 2018 realizace stavby vnější část
Rozpočet města, úvěr

Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Rozvoj areálu Nový rybník
Využití potenciálu areálu Nového rybníka pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity. Celková
revitalizace areálu včetně zázemí a Junior klubu. Vybudování dětského vodního hřiště, revitalizace
nádrže rybníka, osazení lávek, mol, úprava ostrova, skateparku, in-line dráhy, zázemí pro další
sportovní a jiné aktivity, apod.
Dle rozsahu
2017–2018
Rozpočet města

Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

Nové turistické stezky a cyklotrasy v Brdech a okolí
Rozšíření sítě značených turistických cest a cyklotras v oblasti Brd.
500 000 Kč
2017–2018
Klub českých turistů, Destinační agentura Brdy

Název projektu:
Popis projektu:

Rozvoj sportovišť a míst vhodných k volnočasovým aktivitám
Zpracování Koncepce rozvoje sportovišť a míst vhodných k volnočasovým aktivitám, včetně definování
priorit financování.
200 000 Kč
2019–2020
Dotace z EU, rozpočet města

Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:
Název projektu:
Popis projektu:
Odhad rozpočtu:
Předpokládaný termín realizace:
Předpokládané zdroje financování:

ww w . l o k a l s p o r t . c z

Multifunkční sportovní hala
Výstavba nového sportovního objektu za účelem vytvoření multifunkčního prostoru (haly)
pro sportovní využití (florbal, házená, apod.).
Dle rozsahu
2019–2020
Soukromý investor, dotace z EU, rozpočet města

x
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CYKLISTICKÁ KONCE PCE MĚ STA PŘÍBRAM 7
Dalším strategickým dokumentem města je Cyklistická koncepce města Příbram, která vznikala ve stejném období jako Plán rozvoje sportu. Vzhledem k vysoké
popularitě cyklistiky, která vzešla také z dotazníkového šetření jsme věnovali tomuto dokumentu větší prostor, neboť je zde v mnoha oblastech patrný jednoznačný
přesah do řešené oblasti rozvoje sportu. Cyklistická koncepce města Příbram formuluje následující strategické cíle:

Strategické cíle:







Zvýšit počet cyklistů, resp. usilovat o to, aby ve městě jezdilo na kolech více lidí
Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizovat sítě cyklostezek a cyklotras, resp. najít a odstranit obecné překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy.
Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase, resp. odstranit konkrétní místa a úseky s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů.
Vytvořit zázemí v cíli, resp. zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, zajistit dostatečné hygienické zázemí pro zaměstnance při dojíždění
do práce na kole.
Realizovat lepší kampaně, resp. zefektivnit propagaci cyklistické dopravy pomocí pozitivního marketingu jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistické
dopravy a jejích důsledků pro naše zdraví, dále pomocí dopravní výchovy a komunikačních témat prevence dopravních nehod.
Vytvořit zázemí pro odpočinek, resp. podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné cykloinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném čase
a na dovolenou a podpořit tak rozvoj cestovního ruchu v rámci Příbramska.
Specifický cíl 1 Realizace cyklistické infrastruktury
Oblast 1. Postupně budovat páteřní síť cyklotras
Oblast 2. Utvářet celé město přátelské cyklistům
Oblast 3. Údržba cyklistické infrastruktury
Oblast 4. Dostatečné možnosti parkování a úschovny kol
Oblast 5. Propojení cyklistické a veřejné dopravy
Oblast 6. Služby
Specifický cíl 2 – Propagace & Bezpečnost & Monitoring
Oblast 1. Marketingová podpora cyklistické dopravy
Oblast 2. Bezpečnost & mobilita & dopravní výchova
Oblast 3. Výzkum & management dat
Specifický cíl 3 - Cykloturistika & volnočasové aktivity
Oblast 1. Marketingová podpora produktu Česko jede
Oblast 2. Doprovodná infrastruktura pro cykloturistiku
Oblast 3. Podpora služeb v oblasti cykloturistiky

7

Autorem dokumentu je organizace Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.
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STRATEGI CKÝ P LÁN ROZV OJE SPORTOVNÍ CH ZAŘÍ ZENÍ MĚ STA PŘÍBRAM
Dalším dokumentem, který jsme se zabývali je Strategický plán rozvoje sportovních zařízení města Příbram, jedná se o interní dokument příspěvkové organizace SZM
Příbram. Dokument tedy řeší pouze sportovní zařízení, která jsou ve správě organizace SZM Příbram. Ředitele organizace jsme zároveň požádali o aktualizaci
současného stavu a potřeb k říjnu 2019. V současné době se tak jedná o následující nároky a rozvoj a nutné investice:

Sportoviště
Plavecký bazén
Zimní stadion

Sportovní hala
Nový rybník
Hřiště Hlinovky
Venkovní plavecký bazén

Rozvoj a nutné investiční aktivity:
Celková rekonstrukce plaveckého bazénu.
Rekonstrukce šaten malé haly zimního stadionu, rekonstrukce zrcadlového
sálu, rekonstrukce vstupních dveří do ZS a protipožární dveře. Rekonstrukce
WC a sprch na malé hale Zimního stadionu, rekonstrukce kabin ve velké
i malé hale, výměna čpavkového kondenzátoru.
Rekonstrukce střechy, nedostačující velikostní podmínky pro sporty jako je
házená, atletika, volejbal, rekonstrukce kanceláří.
Oprava letního kina, volejbalové hřiště, nové chatky, rekonstrukce
fotbalového hřiště, kamerový systém.
Nové oplocení hřiště a umělého trávníku.
Celková rekonstrukce venkovního plaveckého bazénu.

SHRNUTÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
DŮRAZ NA ZVYŠOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI A POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ČESKÝCH DĚTÍ.
ZÁSADNÍ VÝZNAM DOBROVOLNÍKŮ PŘI ROZVOJI SPORTU, POTENCIÁL ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ.
SNIŽOVÁNÍ EKONOMICKÉ SPOLUÚČASTI RODIN.
POTENCIÁL VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ SEKTORY.
DOBRÉ PŘEDPOKLADY PŘÍBRAMI PRO ROZVOJ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS.
NUTNOST REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU A ZIMNÍHO STADIONU.
PLÁN VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY.
PLÁN CELKOVÉ REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO PLAVECKÉHO BAZÉNU.
POTŘEBA DOKONČENÍ PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKY PRO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO CYKLODOPRAVU.
POTŘEBA ROZVOJE DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY PRO CYKLISTY.
POTENCIÁL PROPOJOVÁNÍ CYKLISTICKÉ A VEŘEJNÉ DOPRAVY.

ww w . l o k a l s p o r t . c z
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ
OKRES PŘÍBRAM
Okres Příbram leží v jihozápadní části Středočeského kraje (SčK), na jihu sousedí s krajem Jihočeským (okresy Písek, Strakonice a Tábor), na západě s krajem Plzeňským
(okresy Rokycany a Plzeň-jih). Severní část území sousedí s okresem Beroun a Praha-západ, východně leží okres Benešov. Rozlohou (1 563 km²) je okres Příbram vůbec
největším okresem kraje, zaujímá 14,3 % rozlohy. 47,6 % území okresu zabírá zemědělská půda a lesy 40,5 % – jedná se o nejzalesněnější oblast v kraji, s čímž souvisí
relativně nízká hustota zalidnění okresu (73,2 obyvatel na km²). Počtem obyvatel je Příbram 5. největším okresem Středočeského kraje.
Okres je administrativně členěn na 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Příbram, Dobříš, Sedlčany). V současné době náleží do okresu Příbram 120 obcí.
Z celkového počtu obcí má 8 statut města (Příbram, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Sedlec-Prčice, Nový Knín, Krásná Hora nad Vltavou) a 2 obce
jsou městysem (Jince a Vysoký Chlumec).
Příbramská oblast je značně členitá s rozsáhlým zalesněním krajiny. V západní a severozápadní části tvoří přirozenou hranici pásmo CHKO Brdy. Krajina je zde zvlněná,
stoupání postupuje z velkých údolí k táhlým hřebenům, jejichž vrcholy dosahují výšky 800 m n. m. V okrese se nachází vůbec nejvyšší vrchol středních Čech – Tok (865 m
n. m.) pouhých 7,5 km západně od Orlova. V jižní části okresu se rozkládá Středočeská pahorkatina, napříč územím východně od Příbrami protéká od jihu
k severovýchodu Vltava, na níž jsou dvě přehrady – vodní nádrže Orlík a Slapy. Přehrada Orlík je svým objemem největší přehradou v ČR.
Napojení Příbrami na hlavní město zajišťuje dálnice D4, na území okresu se dále nacházejí důležité silnice I. třídy I/4, I/18, I/19 a I/66. Okresem i samotným městem
prochází důležitá trať Zdice – Protivín, Příbram tak má přímé spojení s Prahou a Českými Budějovicemi. Ostatní tratě v okrajových částech okresu mají lokální význam.
Příbramsko je pro své přírodní bohatství a výhodnou polohu vyhledávanou turistickou destinací. Z hlediska cestovního ruchu patří k nejnavštěvovanějším lokalitám
vodní nádrž Orlík, vysoký potenciál pro rozvoj turistiky má CHKO Brdy. Důležitým centrem cestovního ruchu je pro svoji hornickou historii také samotné město Příbram.
Necelých 50 km východně od města se nachází lyžařské středisko a bikepark Monínec.

POPULACE MĚSTA
Město Příbram mělo k 31. 12. 2018 celkem 32 642 obyvatel, přičemž trend vývoje v posledních letech naznačuje Graf 1.1. Od roku 2000 se počet obyvatel města snížil
o 11 %, v posledních pěti letech byl pokles 2,4 %.

Graf 1.1 Vývoj počtu obyvatel města Příbram (k 31.12.)
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Město Příbram lze rozdělit do 18 částí, které leží na 11 katastrálních území. Strukturu počtu obyvatel podle těchto částí naznačuje Graf 1.2. Téměř třetina obyvatel žije
v části Příbram VII, jejíž centrem je náměstí 17. listopadu. Deset nejmenších částí dosahuje celkovým počtem obyvatel pouhých 6 % z celkové populace Příbrami.

Počet obyvatel

Graf 1.2 Počet obyvatel dle částí města (k 20.9.2019)
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Vývoj věkové struktury obyvatelstva sleduje Graf 1.3. Od roku 2000 se zvýšil počet obyvatel starších 65 let o 48 % (v rámci Středočeského kraje je růst dokonce
na úrovni 55 %), naopak u dalších věkových kategorií lze pozorovat pokles – u kategorie 15–65 o téměř 20 % a v případě nejmladší kategorie je to více než 20% pokles
absolutního počtu obyvatel. V roce 2009 se však pokles u nejmladší skupiny zastavil (viz Graf 1.3).

Graf 1.3 Vývoj věkové struktury obyvatel (k 31.12.)
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AKTÉŘI ROZVOJE SPORTU
Následující schéma demonstruje prostředí rozvoje sportu v Příbrami a přehled aktérů, kteří přímo či nepřímo do oblasti rozvoje sportu vstupují. Hlavním záměrem
bylo identifikovat současné i potenciální aktéry, kteří se podílejí, nebo mohou v budoucnu podílet na rozvoji sportu.
MŠMT
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
LEGISLATIVA
STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA
STŘEDOČESKÝ KRAJ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM

STÁT

SAMOSPRÁVA

VEDENÍ MĚSTA
RADA A ZASTUPITELSTVO
ODBORY MÚ

KOMISE
SPORT 2030

SPOLKOVÝ SEKTOR
STŘEŠNÍ ORGANIZACE
PŘÍBRAMSKÉ SPOLKY
SPORTOVNÍ SPOLKY

ORGANIZACE MĚSTA
SZM Příbram
TSMP
MĚSTSKÉ LESY
MĚSTSKÁ POLICIE

MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KULTURNÍ INSTITUCE

SVAZY, ASOCIACE, ČUS, ČOV, ČOS

ČUS PŘÍBRAM

KLUBY A JEDNOTY
ODDÍLY
POŘADATELÉ AKCÍ

SPOLKY MIMO
OBLAST
SPORTU

SOUKROMÝSEKTOR
SEKTOR
SOUKROMÝ
PŘÍBRAMSKÉ PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY
SPORTOVNÍ OBLAST
PRODEJ ZBOŽÍ
OPRAVY A SERVIS
SPORTOVNÍ SLUŽBY
SLUŽBY ZDRAVÍ
POŘADATELÉ AKCÍ
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NEMOCNICE A LÉKAŘI
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MÉDIA
CESTOVNÍ RUCH
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU
Následující kapitola se zabývá financováním sportu. Úvodní část je věnována principům a objemu financování ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT a rozpočtu
Středočeského kraje. Hlavní pozornost je dále věnována financování sportu z rozpočtu města.

FINANCOVÁNÍ SPORTU ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Celkem by mělo být do oblasti sportu v roce 2020 alokováno z rozpočtu MŠMT 7,25 mld. Kč. V případě těchto prostředků jsme se zaměřili na možnosti financování
sportovních investic. Výzva V5 cílí na podporu sportovní infrastruktury v majetku spolků, výzva V6 je určena územním samosprávným celkům (ÚSC).
Cíle výzev:

Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními
a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní
veřejnost.
Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu
se zájmy ochrany přírody.

Věcné zaměření výzev:

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice,
ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového.

VÝZVA V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ
Alokace pro výzvu:
1,4 mld. Kč
Limity poskytnuté dotace:
min. 4 mil. Kč – max. 30 mil. Kč.
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:
minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.
VÝZVA V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
Alokace pro výzvu:
Limity poskytnuté dotace:
Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:

500 mil. Kč
min. 15 mil. Kč – max . 40 mil. Kč.
minimálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Můj klub
Pro příbramské sportovní spolky má z hlediska státního rozpočtu největší význam Výzva Můj klub, která je zaměřena na podporu činnosti spolků se zaměřením
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku, údržbu a provoz sportovních zařízení. Celkový objem
alokace Výzvy pro rok 2020 byl stanoven na úroveň 1,5 mld. Kč.
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FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU KRAJE
Středočeský kraj pro rok 2019 disponoval následujícím programem určeným na podporu sportu:
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
Účel dotace a důvody podpory:
A. Tematické zadání "Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit" v těchto oblastech podpory:
a) „Investiční podpora“, která zahrnuje výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty
zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou
činností dětí a mládeže.
b) „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními, volnočasovými a vzdělávacími
aktivitami dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí
a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu,
cestovné, mzdy, provozní náklady – např. nájmy, energie).
B. Tematické zadání „Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu sportovních
subjektů související s vrcholovou činností; kritérium vrcholového sportu splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí
juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů.
C. Tematické zadání „Podpora primární prevence“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“, která zahrnuje podporu programů
zaměřených na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování (projekty dlouhodobé specifické
primární prevence cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování dětí
a mládeže a projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence). V rámci tohoto tematického zadání nelze hradit
adaptační pobyty a aktivity související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
D. Tematické zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“ která zahrnuje podporu činnosti
související se sportovními, volnočasovými a vzdělávacími aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné
materiální vybavení do 40 tis. Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy).
Objem peněžních prostředků:

25 mil. Kč.

Předpokládaný objem peněžních prostředků na jednotlivá tematická zadání:
A. Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit
a) Investiční podpora 5 500 000 Kč
b) Neinvestiční podpora 15 500 000 Kč
B. Podpora vrcholového sportu 2 500 000 Kč
C. Podpora primární prevence 1 000 000 Kč
D. Podpora handicapovaných 500 000 Kč

21 000 000 Kč
(výše dotace 40 000 Kč – 300 000 Kč)
(výše dotace 10 000 Kč – 200 000 Kč)
(výše dotace 10 000 Kč – 200 000 Kč)
(výše dotace 10 000 Kč – 50 000 Kč)
(výše dotace 10 000 Kč – 80 000 Kč)

Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 %, 30 % (obce) a 0 % (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, které je nutno
při čerpání dotace dodržet.
ww w . l o k a l s p o r t . c z
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ANALÝZA FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBRAM
Tato kapitola je zaměřena na financování sportu z rozpočtu města. Pro potřeby analýzy rozumíme financováním sportu finanční prostředky, které směřují z rozpočtu
města do následujících oblastí: 8
a) dotace v rámci dotačních titulů z rozpočtu města:
„dotace sport“,
b) provozní výdaje na sportovní zařízení pod správou městské organizace:
„provozní výdaje sport“,
c) investiční výdaje do sportovní infrastruktury města:
„investice sport“.
Co se týče první skupiny, dotace sport, byly pro rok 2019 dotační programy z rozpočtu města strukturovány následovně:
Dotační program:
Účel:

Důvody podpory:

Dotační program:
Účel:
Důvody podpory:

Dotační program:
Účel:
Důvody podpory:

8

REPREZENTANT ČR
Program je zaměřen na podporu sportovců, kteří splňují následující podmínky:
 reprezentují příbramský sportovní klub,
 mají trvalé bydliště v Příbrami,
 jsou jako individuální sportovci zařazeni do reprezentace ČR.
Cílem je podpora mladých reprezentantů ČR, kteří svou sportovní činností reprezentují ČR i svoje město v zahraničí.
Celkový objem:
100 000 Kč
Maximální dotace:
20 000 Kč
JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ AKCE
Program je zaměřen na podporu pořádání významných akcí soutěžního charakteru všech kategorií na území města Příbram, akcí, které přesahují
významem běžné soutěžní aktivity a jsou do nich zapojeny sportovní kluby z Příbrami i kluby z jiných krajů České republiky, včetně
neregistrované veřejnosti.
Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie
a efektivně přispějí k podpoře a propagaci sportu ve městě, propagaci a zviditelnění města Příbram, rozšíření společenské a sportovní nabídky
občanům města.
Celkový objem:
600 000 Kč
Maximální dotace:
200 000 Kč
ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
Program je zaměřen na podporu subjektů, které se zabývají organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území města
Příbram. Podpora je určena zejména pro děti a mládež (narozených po 01. 01. 2000 včetně). Podpora se poskytuje v návaznosti na počet
sportujících dětí a mládeže, a to na sportovní činnosti s účastí v závodech a soutěžích organizovaných sportovními organizacemi.
Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.
Důvodem podpory sportovních organizací je snaha města o rozvoj tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy
k čestnému jednání ve sportu a v životě.
Celkový objem:
4 500 000 Kč
Maximální dotace:
40 %

Zdrojem dat byly podklady MěÚ Příbram, závěrečné účty města a výkazy FIN 2-12.
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Dotační program:
Účel:
Důvody podpory:

VRCHOLOVÝ SPORT
Program je zaměřen na podporu poskytovanou výhradně právnickým osobám (sportovním organizacím) na činnost oddílů dětí a mládeže,
jejichž sportovci jsou v kolektivních sportech dlouhodobě účastníky první nebo druhé nejvyšší celorepublikové soutěže.
Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.
Celkový objem:
10 000 000 Kč
Maximální dotace:
40 % ze schváleného celkového objemu

Strukturu výše uvedených programů demonstruje Graf 2.1. Z výsledků vyplývá, že 64 % z celkového objemu dotačních programů je určeno na vrcholový sport,
29 % je alokováno na činnost sportovních organizací, necelá 4 % na sportovní akce, 2,4 % individuální dotace a 0,65 % na reprezentaci. Nad rámec dotačních programů
uvedených na Grafu 2.1 byly dále podpořeny významné sportovní akce v celkovém objemu 1 470 000 Kč (Den sportu, Běhy města Příbram a Turnaj o pohár starosty).
Dále jsme se zabývali vývojem financování sportu od roku 2015 do roku 2018. Předmětem analýzy, jejíž výsledky začínají na Grafu 2.2, byly dotace, provozní výdaje
a investiční výdaje do sportovní infrastruktury, jak bylo definováno na předchozí straně. Z Grafu 2.2 je patrné, že město ve sledovaném období investovalo významné
prostředky do sportovní infrastruktury (celkem více než 100 mil. Kč). Od roku 2015 docházelo k pravidelnému navyšování provozních výdajů SZM Příbram – v roce
2018 byly provozní výdaje organizace na úrovni 152 % roku 2015. V posledních dvou letech došlo rovněž k navýšení objemu sportovních dotací o více než 2 mil. Kč.

Graf 2.1 Struktura dotací v roce 2019 (Kč)

Graf 2.2 Vývoj struktury prostředků do oblasti sportu (Kč)
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Běžné výdaje do sportovní oblasti (dotace sport + provozní výdaje sport) se tak pohybují v rozmezí 6–7 % z běžných výdajů rozpočtu města, sportovní dotace
představují přibližně 2,5 % z běžných výdajů rozpočtu. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v roce 2018 do sportu alokováno 2 335 Kč (včetně investic), v případě
sportovních dotací se jednalo v roce 2018 o částku 518 Kč na jednoho občana.
Na Grafu 2.3 na další straně je znázorněn vývoj struktury dotačních programů od roku 2016 do roku 2019. Výsledky naznačují, že se objem prostředků na vrcholový
sport zásadně neměnil, v letošním roce však došlo k výraznějšímu navýšení dotací na činnost sportovních organizací o 40 % oproti roku 2018.
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Od roku 2016 se rovněž zvýšil objem dotací na jednorázové sportovní akce, naopak v letošním roce (2019) byl významně snížen objem individuálních dotací.

Graf 2.3 Vývoj struktury dotačních programů (Kč)
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Vzhledem k relativně vysokému objemu dotací do vrcholového sportu (Graf 2.3) jsme se dále zabývali vývojem struktury těchto prostředků v letech 2016–2019.
Výsledky jsou znázorněny na Grafu 2.4. Nejvyšší objem prostředků byl ve sledovaných letech adresován 1. FK Příbram, dále pak Volejbalovému klubu Příbram
a Hokejovému klubu HC Příbram. Zároveň je třeba zdůraznit, že dotace na podporu vrcholového sportu nejsou přidělovány na základě jednoznačně odůvodněných
a transparentních kritérií.

Graf 2.4 Vývoj dotací na podporu vrcholového sportu (Kč)
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1.FK Příbram, fotbalová akademie, z.s.

Volejbalový klub Příbram z.s.

Hokejový klub HC Příbram, z.s.

CK Příbram, z.s.

PŘÍBRAM BOBCATS z.s.

* Od roku 2018 pod názvem Vrcholový sport.
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V ÝVOJ INVESTIČNÍ CH VÝ DAJŮ DO OBLASTI SPORTU
V této části byly předmětem analýzy sportovní investice. Tabulka 2.1 shrnuje investiční akce do sportovní infrastruktury města od roku 2014. Z výsledků vyplývá,
že město do sportovní infrastruktury investovalo více než 90 mil. Kč. Do zimního stadionu byla ve sledovaném období alokována téměř polovina těchto prostředků
(43,6 mil. Kč), další část byla použita na sportovní investice v areálu Nového rybníka (21,8 mil. Kč) nebo v klidové zóně Ryneček (12,9 mil. Kč).

Tabulka 2.1 Sportovní investice od roku 2014
Název akce
Zimní stadion Příbram – rekonstrukce ledových ploch (malá a velká hala)
Klidová zóna Ryneček + doplnění herních prvků
In-line dráha – areál Nový rybník – Fialův rybník
Zimní stadion Příbram – rekonstrukce šaten včetně vybavení
Školní hřiště ZŠ 28. října, Příbram VII
Skatepark – areál Nový rybník
Zimní stadion Příbram – rekonstrukce WC
ZŠ Březové Hory – dokončení sportoviště (atletická dráha), doskočiště, víceúčelové hřiště
Zimní stadion Příbram – rekonstrukce osvětlení ledových ploch
Adventure golf – novostavba zázemí
Dětské hřiště s vodními prvky – areál Nový rybník
ZŠ Březové Hory – oprava nášlapné vrstvy sportovní podlahy v tělocvičně
Adventure golf (minigolf) – areál Nový rybník
Multifunkční hřiště – areál Nový rybník
Celkem

Cena Kč (vč. DPH)
26 657 930
12 899 825
11 984 740
11 332 530
6 542 060
6 423 880
3 803 180
3 303 353
1 852 400
1 375 100
1 151 310
1 091 000
1 016 600
717 300
90 151 208

Graf 2.5 Vývoj investičních výdajů do sportovní infrastruktury
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KOMPARACE FINANCOVÁNÍ SPORTU S DALŠÍMI MĚSTY
V další části jsou prezentovány výsledky komparace financování sportu s dalšími městy. Předmětem zájmu byly znovu oblast dotací, provozních výdajů a sportovních
investic. Města jsou v Tabulce 2.2 seřazena podle celkových výdajů do oblasti sportu (dotace + provoz + investice) v roce 2018. Z tohoto pohledu je Příbram městem
s druhým nejvyšším objemem celkových výdajů. Výsledky jsou však výrazně ovlivněny objemem sportovních investic, jak naznačuje Graf 2.6 níže, kde jsou rozlišeny
běžné výdaje do sportu (provoz + dotace) a investiční výdaje.

Tabulka 2.2 Přehled financování sportu v populačně srovnatelných městech (Kč)
Město

Počet
obyvatel

Celkové výdaje
rozpočtu

Běžné výdaje
rozpočtu

Sportovní
investice

Provozní výdaje na
sportovní zařízení

Dotace sport

Celkové výdaje
sport

Tábor
Příbram
Vsetín
Kolín
Litoměřice
Břeclav
Písek
Přerov
Kroměříž

34 456 1 013 432 000

712 844 000

108 424 000

28 689 020

27 926 000

165 039 020

32 642

785 830 267

664 629 780

34 855 684

24 437 000

16 893 000

76 185 684

26 092

687 951 879

444 037 144

34 525 900

14 410 000

16 995 500

65 931 400

31 690 1 003 010 312

761 134 362

20 978 646

17 871 180

25 462 167

64 311 993

24 001

574 970 885

476 880 765

7 606 932

32 383 830

16 693 000

56 683 762

34 704

733 734 000

542 176 700

21 912 800

17 282 300

15 214 000

54 409 100

30 351 1 003 285 172

495 883 499

18 833 237

20 780 283

10 742 500

50 356 020

43 186 1 059 380 520

810 093 266

8 634 322

12 360 698

20 957 956

41 952 976

28 816

592 914 891

540 635 859

4 618 761

23 455 000

3 972 862

32 046 623

Průměr

31 771

828 278 881

605 368 375

28 932 254

21 296 590

17 206 332

67 435 175

Z Grafu 2.6 tak vyplývá, že Příbram je městem, které se nejvíce blíží průměru z hlediska běžných výdajů. Výrazně vyšší běžné výdaje jsou v případě Litoměřic a Tábora,
naopak nejnižší jsou běžné výdaje v Kroměříži a Vsetíně. Příbram je zároveň městem s druhým nejvyšším objemem sportovních investic.

Graf 2.6 Objem finančních prosředků do oblasti sportu
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Pro potřeby podrobnějšího srovnání jsme dále pracovali jen s běžnými výdaji, které jsme rozdělili na provozní výdaje a sportovní dotace. Výsledky jsou demonstrovány
na Grafu 2.7, města jsou seřazena podle výše provozních výdajů na sportovní zařízení. Příbram se z tohoto hlediska řadí k městům s vyššími provozními výdaji,
naopak objem dotací je v Příbrami třetí nejnižší (méně poskytuje jen Kroměříž a Písek).

Graf 2.7 Struktura běžných výdajů do oblasti sportu
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S ohledem na výsledky znázorněné na Grafu 2.7 jsme dále věnovali pozornost struktuře sportovních dotací. Ve všech případech se jedná o města, která část prostředků
z dotačních programů nebo nad jejich rámec alokují přímo na podporu vrcholového sportu. Při interpretaci výsledků je však třeba zdůraznit, že Příbram je jediným
městem mezi ostatními s prvoligovým fotbalovým klubem, navíc nejvyšší soutěž hrají také příbramští volejbalisté.
Příbram tak patří mezi města, kde objem dotací na vrcholový sport výrazně převyšuje dotace ostatním subjektům. Ve většině měst v rámci analýzy, kde je objem dotací
na vrcholový sport vyšší nebo rovný 7 mil. Kč, dostávají ostatní (menší) sportovní organizace ještě vyšší objem prostředků na činnost (Tábor, Přerov, Vsetín, Břeclav).
Výjimkou jsou jen Litoměřice, kde je struktura dotací obdobná jako v Příbrami. V letošním roce 2019 navíc došlo v případě Příbrami k navýšení dotací na činnost,
objem dotací na činnost, akce a další je již na úrovni 5,6 mil. Kč.

Graf 2.8 Struktura dotací sportovním organizacím
25 000 000

20 926 000

Kč

20 000 000
13 957 956

15 000 000
10 000 000

7 000 000

13 900 000
11 562 167
8 795 5008 200 000 8 014 000
7 200 000

7 000 000

5 000 000

9 900 000
6 342 500
4 400 000 5 023 000

11 900 000
4 793 000
1 572 8622 400 000

0

Tábor

Přerov

Kolín

Vsetín

Břeclav

Písek

Příbram

Litoměřice

Kroměříž

Město
Dotace na činnost, akce a další

ww w . l o k a l s p o r t . c z

Vrcholový sport

30

SHRNUTÍ ANALÝZY FINANCOVÁNÍ SPORTU
OBJEM INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU MĚSTA DO SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY JE V KONTEXTU ČR RELATIVNĚ VYSOKÝ.
PŘÍBRAM PATŘÍ MEZI MĚSTA S NEJVYŠŠÍMI CELKOVÝMI VÝDAJI DO OBLASTI SPORTU.
BĚŽNÉ VÝDAJE MĚSTA PŘÍBRAM DO SPORTU PŘEDSTAVOVALY V ROCE 2018 VÍCE NEŽ 6 % Z BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ROZPOČTU.
MĚSTO PŘÍBRAM INVESTUJE ROVNĚŽ DO SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY PRO NEFORMÁLNÍ SPORTY A POHYBOVÉ AKTIVITY.
PŘÍBRAM VÝRAZNĚ PODPORUJE SPORTOVNÍ AKCE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU.
V POSLEDNÍCH LETECH DOCHÁZELO K NAVYŠOVÁNÍ DOTACÍ NA ČINNOST ORGANIZACÍ NAD RÁMEC VRCHOLOVÉHO SPORTU.

70 % PROSTŘEDKŮ Z CELKOVÉHO OBJEMU DOTACÍ JE URČENO NA VRCHOLOVÝ SPORT.
DOTACE DO VRCHOLOVÉHO SPORTU NEMAJÍ JASNÁ A TRANSPARENTNÍ KRITÉRIA.
RELATIVNĚ VYŠŠÍ VÝDAJE NA PROVOZ JSOU DO ZNAČNÉ MÍRY DETERMINOVÁNY TECHNICKÝM STAVEM SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
A SKUTEČNOSTÍ, ŽE MĚSTO DISPONUJE DVĚMA LEDOVÝMI PLOCHAMI.
V KONTEXTU DALŠÍCH MĚST MÁ PŘÍBRAM JEDEN Z NEJVYŠŠÍCH ROZDÍLŮ MEZI PODPOROU VRCHOLOVÉHO A VÝKONNOSTNÍHO SPORTU.
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SPORTOVNÍ ÚČAST DĚTÍ A MLÁDEŽE
V této části je pozornost věnovaná sportovním aktivitám dětí a mládeže. Nejprve jsou shrnuty poznatky prezentované v Národní zprávě o pohybové aktivitě českých dětí
a mládeže z roku 2018,9 hlavní část kapitoly vychází z výsledků původního dotazníkového šetření na příbramských školách.

NÁRODNÍ ZPRÁVA O POHYBOVÉ AKTIVITĚ ČESKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Hlavní poznatky a doporučení lze shrnout do následujících bodů:
 děti a dospívající by měli vykonávat nejméně hodinu středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity každý den,
 děti a dospívající by neměli trávit ve volném čase více než dvě hodiny denně sledováním televize nebo multimediálního obsahu na internetu, hraním her
na počítači a mobilních zařízeních anebo jakoukoliv jinou zábavnou činností na těchto zařízeních,
 22 % dospívajících vykonává doporučené množství pohybové aktivity, tj. 60 minut středně až vysoce zatěžující pohybové aktivity za den,
 62 % dospívajících se ve svém volném čase věnuje organizované pohybové aktivitě a sportu,
 27 % dětí a dospívajících se ve svém volném čase věnuje neorganizované pohybové aktivitě více než dvě hodiny denně,
 59 % dětí a dospívajících využívá pro přepravu z místa bydliště do školy aktivních forem transportu s preferencí chůze nebo jízdy na kole,
 79 % dospívajících tráví svůj volný čas sledováním televize, hraním her a sledováním multimediálního obsahu na počítači, herních konzolích nebo mobilních
zařízeních, a to více než dvě hodiny každý školní den,
 59 % dospívajících realizuje pohybovou aktivitu společně s rodiči alespoň jedenkrát za týden, podporu přátel a svých vrstevníků k tomu být pohybově aktivní
vnímá celkově naprostá většina dospívajících,
 většina základních a středních škol v ČR disponuje zařízením, materiálním vybavením a kvalifikovanými pedagogy pro efektivní vzdělávání v oblasti pohybové
aktivity a vytváří příznivé prostředí podporující pohybovou aktivitu svých žáků.
Zpráva dále formuluje následující doporučení pro rodiče dětí:
 buďte aktivní společně se svými dětmi,
 jděte svým dětem příkladem – začněte chodit do práce pěšky nebo pravidelně sportovat,
 poskytněte svým dětem dostatek příležitostí pro aktivní hraní s jejich kamarády,
 podporujte své děti v pravidelném sportování, mluvte s nimi o jejich úspěších, ale i neúspěších,
 zapojte své děti do společných domácích prací,
 stanovte si se svými dětmi pravidla pro používání tabletů, mobilních telefonů a počítačů v jejich volném čase.
Doporučení pro ředitele škol byla následující:
 vytvářejte možnosti pro aktivní trávení školních přestávek a volných hodin,
 začleňte pohybové chvilky do vyučovacích hodin,
 organizujte nepovinné kurzy a motivujte děti k účasti,
 inovujte vybavení a pomůcky pro sportovní a pohybové aktivity, aby odpovídaly preferencím dětí,
 snažte se tvořit obsah hodin tělesné výchovy tak, aby byly do aktivit zapojeny všechny děti,
 podporujte učitele v dalším vzdělávání zaměřeném na podporu aktivního životního stylu,
 umožněte dětem využívat sportoviště v areálu školy před nebo po vyučování,
 poskytněte dětem bohatou nabídku pohybových kroužků pro aktivní trávení jejich volného času.
9 Úplné znění zprávy dostupné zde: https://activehealthykids.upol.cz/
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NA PŘÍBRAMSKÝCH ŠKOLÁCH
Dotazníkové šetření probíhalo v září 2019, osloveny byly všechny příbramské základní a střední školy. Celkem vyplnilo dotazník 1 174 chlapců či děvčat. Strukturu
vzorku podle věku demonstruje Graf 3.1, rozdělení podle bydliště je znázorněno na Grafu 3.2. Nejvýraznější rozdíl v podílu chlapců a dívek byl v kategorii 15–17 let,
absolutně nejvyšší zastoupení má kategorie od 12 do 14 let. Bydliště v Příbrami deklarovalo celkem 714 dětí, což představuje 61 % vzorku. Vzhledem k tomu, že je
Příbram spádovým centrem i pro okolní města a obce, pracovali jsme ve většině případů také s daty, která reprezentují chlapce a dívky s jiným bydlištěm.

Graf 3.1 Struktura vzorku dětí a mládeže

Graf 3.2 Struktura vzorku podle bydliště
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Na následujících grafech je znázorněno, jak často dívky (Graf 3.3) a chlapci (Graf 3.4) sportují. Respondentů jsme se zeptali, jak často sportují kromě hodin tělesné
výchovy. Zatímco u chlapců s rostoucím věkem ke snižování frekvence sportovních aktivit dochází jen nepatrně, v případě dívek je pokles značný, zejména po 15. roku,
kdy více než třetina dívek již nesportuje, nebo sportuje jen několikrát měsíčně. Po dosažení 18. roku je podíl těchto dívek již na úrovni 43 %.
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Graf 3.4 Frekvence sportovních aktivit chlaců
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Graf 3.3 Frekvence sportovních aktivit dívek
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Dále nás zajímalo, zda děti a mládež sportují organizovaně, nebo preferují spontánní sportovní aktivity mimo prostředí sportovních klubů. Výsledky jsou znovu
zachyceny zvlášť pro dívky (Graf 3.5) a chlapce (Graf 3.6). Z Grafu 3.5 je zřejmá tendence, kdy sportující dívky s rostoucím věkem upřednostňují neorganizované
aktivity. Pozoruhodné je zjištění, že již mezi 12 a 14. rokem téměř polovina sportujících dívek sportuje mimo prostředí organizovaného sportu. Ačkoliv u chlapců není
tato tendence tak výrazná, téměř 40 % respondentů v rámci všech kategorií od 12 let uvedlo, že sportují jen neorganizovaně nebo především neorganizovaně.
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Graf 3.5 Forma aktivit sportujících dívek
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Graf 3.8 na následující straně sleduje souvislost mezi bydlištěm a členstvím
v příbramských sportovních spolcích. Respondenti jsou dále rozděleni podle
pohlaví. Z výsledků je zřejmé, že příbramské sportovní spolky vytvářejí
důležité sportovní zázemí a možnosti také pro děti, které nebydlí v Příbrami.
Z Grafu 3.8 rovněž vyplývá, že účast ve sportovních spolcích je u dívek z jiných
obcí a měst ještě výrazněji nižší, než je tomu u dívek z Příbrami.
U chlapců je pak zřejmé, že Příbram, jako spádové město, sehrává zásadní
úlohu také pro chlapce z okolí, což je pravděpodobně dáno přítomností
masovějších kolektivních sportů orientovaných na chlapce (fotbal, florbal,
volejbal, hokej, basketbal).
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Graf 3.7 Forma sportovních aktivit podle bydliště
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Na Grafu 3.7 jsme se snažili ilustrovat, zda existují rozdíly mezi dětmi
z Příbrami a dětmi s bydlištěm v okolních obcích či městech. Podíl dětí, které
sportují především organizovaně je vyšší u respondentů, kteří uvedli, že mají
bydliště v Příbrami, což může být důsledkem pestřejší nabídky sportovních
odvětví a vysokým počtem spolků. Přesto je třeba zdůraznit znovu fakt,
že 40 % příbramských sportujících dětí sportuje jen neorganizovaně.
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Graf 3.8 Členství ve sportovním klubu dle bydliště
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V další části jsou demonstrovány poznatky o členství ve spolcích podle věku respondentů, kteří uvedli jako své bydliště Příbram. V případě sportujících chlapců
je většina členem alespoň jednoho spolku. Zajímavé je zjištění, že téměř 40 % chlapců ve věku od 12 do 14 let není členem žádného sportovního spolku. Nejvíce
signifikantní rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou dle očekávání v případě kategorií 15–17 let a 18 a více. Více než 60 % sportujících dívek v kategorii 15–17 let není
členkou žádného sportovního spolku.

Graf 3.10 Členství dívek z Příbrami dle věku

Graf 3.9 Členství chlapců z Příbrami dle věku
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Na Grafu 3.11 je ilustrována souvislost mezi sportovními aktivitami dětí a vztahem jejich rodičů ke sportu. Z výsledků vyplývá, že u nesportujících rodičů je vyšší četnost
dětí, které nesportují pravidelně. Zvlášť v případě poslední skupiny („Moji rodiče nikdy pravidelně nesportovali“) se blíží podíl nesportujících či nepravidelně
sportujících k 50 %. Naopak v rodinách, kde sportují oba rodiče je tento podíl jen na úrovni 12 %. Zároveň se s vyšší mírou sportovních aktivit rodičů zvyšuje frekvence
sportovních aktivit jejich dětí – viz první pruh Grafu 3.11.

Frekvence sportování rodičů

Graf 3.11 Sportovní aktivity dětí podle sportování rodičů
Ano, oba rodiče sportují pravidelně, alespoň jednou týdně.
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Dále nás zajímalo, proč děti nesportují. Odpovědi té časti dětí, které uvedly, že nesportují, nebo sportují jen několikrát za měsíc, jsou zachyceny na Grafu 3.12.
Nejčastějším subjektivním důvodem v rámci všech kategorií je nedostatek času. Relativně vysoký podíl dětí zároveň uvádí, že nemají s kým sportovat – zejména u dívek
nad 15 let je tento podíl výrazný. Naopak relativně nízký podíl respondentů deklaroval, že nemá kde sportovat. Dívky nad 15 let rovněž ve vysoké míře uváděly,
že nemají ke sportování dostatek motivace.

Graf 3.12 Subjektivní bariéry sportovní účasti
Kategorie

chlapci nad 15 let

5

chlapci do 15 let

13
24

dívky nad 15 let

11

dívky do 15 let

6
25

0%

17

45

47

23
10%

3

30%

9

5

10

8

45
18

40%

1

7

25
20%

4

50%

8

5

20

12
7

60%

2

2

10
70%

12
4

3

80%

14
4

15
11

90%

100%

Podíl
Nic

Nedostatek času

ww w . l o k a l s p o r t . c z

Nemám s kým

Nemám kde

Nedostatek motivace

Nemám rád/a soutěžení

Nedostatek financí

Zdravotní problémy

Není chuť ani zájem

36

S obecně rostoucím významem a potenciálem sportovních akcí nás dále zajímalo, jestli se děti aktivně účastní v Příbrami sportovních akcí pro veřejnost. Podle výsledků
(Graf 3.13) se častěji takových akcí účastní chlapci. Relativně vysoký podíl chlapců a dívek se akcí účastní jen zřídka a téměř 40 % chlapců i dívek z Příbrami
se sportovních akcí neúčastní vůbec.

Graf 3.13 Aktivní účast na sportovních akcích pro veřejnost
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Respondentům jsme samozřejmě položili také otázku, jakým sportům se pravidelně věnují. Výsledy podle věku a pohlaví jsou demonstrovány na Grafu 3.14 pro dívky
a Grafu 3.15 pro chlapce (viz další strana), jedná se pouze o chlapce a dívky s bydlištěm v Příbrami. Na obou grafech jsou pak znázorněny jen ty sporty, které měly
minimální četnost 5. Nejoblíbenějšími sporty u dívek do 15 let jsou běh, cyklistika, gymnastika, tanec a plavání. Ve všech případech tak jde o individuální sporty.10
Relativně vysokou popularitu v kontextu celé ČR má také tenis, volejbal, basketbal či atletika. Mezi nejoblíbenější sporty u starších dívek patří fitness, běh, cyklistika,
tanec nebo workout.

Graf 3.14 Sportovní aktivity příbramských dívek
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Výjimkou je teamgym v případě gymnastiky.
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Absolutně nejpopulárnějším sportem v Příbrami je mezi nejmladšími chlapci fotbal, následuje běh, cyklistika a parkour. Velmi vysoké popularitě se těší také plavání,
basketbal, florbal či bike. V porovnání s dalšími městy jsou velmi populární i další tradiční sporty – volejbal, stolní tenis, atletika, házená či box. V případě starších
chlapců je omezením velikost vzorku (vyšší podíl chlapců na středních školách měl bydliště v jiném městě či obci).

Graf 3.15 Sportovní aktivity příbramských chlapců
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Žákům s bydlištěm v Příbrami jsme dále položili otázku, zda jim
chybí v Příbrami nějaká sportoviště. Celkem 387 chlapců a dívek
uvedlo, že jim žádné sportoviště v Příbrami nechybí (54 %).
Ostatní nejčastěji uváděli sportoviště znázorněná na Grafu 3.16.
Nejvyšší zájem projevovali chlapci a děvčata o parkour, atletický
stadion a sportovní halu. Dívky dále deklarovaly nedostatečné
kapacity pro tanec, in-line bruslení či badminton. Chlapci
postrádají sportovní halu, fotbalová hřiště pro veřejnost,
lepší podmínky pro bike nebo workoutová hřiště v dalších
částech města.
Dále jsme se respondentů zeptali, zda jsou v Příbrami
nespokojeni se stavem sportovních zařízení. Výsledky
demonstruje Tabulka 3.1 na následující straně. Nejčastěji děti
uváděly nespokojenost se stavem aquaparku a nízký počet
sportovišť. Je však třeba zdůraznit, že vysoký podíl dětí uvedl,
že jsou v Příbrami spokojeny (336 chlapců a dívek).

Chlapci nad 15 let

Graf 3.16 Absence sportovišť z pohledu dětí
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Tabulka 3.1 Nespokojenost se stavem sportovních zařízení v Příbrami
aquapark

stav Padáku

nízký počet sportovišť

hřiště u 7.ZŠ

ostraha na Nováku

absence workoutových hřišť v dalších částech

softbalové hřiště

celkový stav a počet hřišť

sportovní hala

hřiště na badminton

nedostatek volně přístupných hřišť

nedostatek drah pro in-line

hřiště na americký fotbal

oplocení sportovišť

osvětlení běžeckých stezek

vybavení venkovního bazénu

Dětí a mládeže jsme se nakonec zeptali, jaké sporty podle nich nejlépe reprezentují město Příbram. Graf 3.17 shrnuje výsledky zvlášť pro dívky a chlapce. U obou
kategorií patří mezi sporty nejlépe reprezentující Příbram především fotbal, dále volejbal a lední hokej. Dívky dále uváděly nejčastěji běh, atletiku nebo aerobik. Chlapci
jmenovali mimo jiné bojové sporty, florbal nebo basketbal.

Graf 3.17 Sporty nejlépe reprezentující město Příbram z pohledu žáků
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ NA ŠKOLÁCH
PŘI SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE SEHRÁVAJÍ VÝRAZNOU ÚLOHU VRSTEVNÍCI A PŘÁTELÉ.
LEPŠÍ DOSTUPNOST SPORTOVIŠŤ A SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ MŮŽE PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ KE SPORTU.
VYSOKÝ POTENCIÁL AKTIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY PRO ZVÝŠENÍ POHYBOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ.
MĚSTO BY MĚLO KLÁST DŮRAZ NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT CELÝCH RODIN.
V PŘÍBRAMI JSOU ZE STRANY SPOLKŮ VYTVÁŘENY PODMÍNKY ZEJMÉNA PRO TĚLESNĚ ZDATNĚJŠÍ DĚTI.
20 % CHLAPCŮ I DÍVEK VE VĚKU OD 9 DO 14 LET NESPORTUJE, NEBO SPORTUJE JEN NĚKOLIKRÁT ZA MĚSÍC.
40 % DÍVEK A 30 % CHLAPCŮ OD 15 LET NESPORTUJE, NEBO SPORTUJE JEN NĚKOLIKRÁT ZA MĚSÍC.
70 % SPORTUJÍCÍCH DÍVEK STARŠÍCH PATNÁCTI LET SPORTUJE JEN NEORGANIZOVANĚ.
45 % CHLAPCŮ I DÍVEK VE VĚKU OD 12 DO 14 LET SPORTUJE JEN NEORGANIZOVANĚ.
V RODINÁCH, KDE RODIČE NIKDY PRAVIDELNĚ NESPORTOVALI POLOVINA DĚTÍ NESPORTUJE NEBO SPORTUJE NEDOSTATEČNĚ.
10 % DĚTÍ Z PŘÍBRAMI NESPORTUJE A ZÁROVEŇ POCHÁZÍ Z RODIN, KDE NEMAJÍ RODIČE VZTAH KE SPORTU.
HLAVNÍ SUBJEKTIVNÍ BARIÉROU NESPORTUJÍCÍCH A NEDOSTATEČNĚ SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ JE NEDOSTATEK ČASU, DÍVKY ČASTO NAVÍC UVÁDĚJÍ,
ŽE NEMAJÍ S KÝM SPORTOVAT.
DĚTI JSOU RELATIVNĚ SPOKOJENY S PODMÍNKAMI A SPORTOVNÍ INFRATRUKTUROU V PŘÍBRAMI.
40 % CHLAPCŮ A DÍVEK SE NAÚČASTNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ V PŘÍBRAMI.
NEJOBLÍBENĚJŠÍMI SPORTY MEZI DÍVKAMI JSOU BĚH, CYKLISTIKA, GYMNASTIKA A PLAVÁNÍ, U STARŠÍCH DÍVEK TAKÉ FITNESS A WORKOUT.
MEZI MLADŠÍMI CHLAPCI JEDNOZNAČNĚ DOMINUJE FOTBAL, NÁSLEDUJE BĚH, CYKLISTIKA, PARKOUR, RELATIVNĚ VYSOKOU POPLUARITU MÁ
BASKETBAL, BIKE, PLAVÁNÍ A FLORBAL.
PODLE RESPONDENTŮ NEJLÉPE REPREZENTUJÍ MĚSTO FOTBALISTÉ A VOLEJBALISTÉ.
DĚTI V PŘÍBRAMI VNÍMAJÍ ABSENCI PODMÍNEK PRO PARKOUR, ATLETIKU, POTŘEBU SPORTOVNÍ HALY, TANEČNÍHO STUDIA ČI DOSTUPNÝCH
HŘIŠŤ PRO VEŘEJNOST.
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SPORTOVNÍ ÚČAST DOSPĚLÝCH OBYVATEL
EUROBAROMETER 2018
V souvislosti s rozvojem moderních technologií a rostoucí úlohou sociálních sítí se v průběhu posledních let proměňují způsoby, jak člověk tráví svůj volný čas, mění
se také potřeby a nároky obyvatel na sportovní vybavenost měst. Významně roste průměrný věk obyvatelstva, zvyšuje se tak podíl nejstarších skupin populace, což je
patrné také v případě obyvatel Příbrami.
V České republice, v kontextu dosud uskutečněných výzkumů na úrovni středně velkých měst, lze identifikovat trendy účasti ve sportu u různých skupin obyvatel.
Dospělí sportující muži nejčastěji běhají, jezdí na kole, hrají fotbal, florbal, plavou nebo navštěvují posilovnu, ženy také nejčastěji běhají, plavou, dále, podobně jako
dívky po 15. roku, preferují fitness, cyklistiku a in-line bruslení. Mezi nejčastější bariéry sportovní účasti u dospělých mužů patří stav zařízení, nízká informovanost
a pocit, že nemají kde sportovat. Ženy uvádějí jako hlavní důvody nedostatek času, nízkou informovanost a pocit, že nemají s kým sportovat.
Aktuální trendy sportovní účasti dospělé populace ČR lze ilustrovat na výsledcích šetření Eurobarometer11 uskutečněného v roce 2017, poznatky lze zároveň srovnat
s výsledky stejného výzkumu z roku 2013. Šetření se týkalo populace od 15 let výše. Graf 4.1 znázorňuje odpovědi na otázku, jak často respondenti sportují. Z výsledků
vyplývá, že v ČR pravidelně nebo s určitou pravidelností sportuje 32 % respondentů, zatímco průměr za EU je 40 %.

Graf 4.1 Sportovní účast dospělé populace
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Tabulka 4.1 srovnává hodnoty s šetřením v roce 2013. Z výsledků
vyplývá, že u české populace došlo k výraznému zvýšení podílu osob,
které nesportují. Snížil se tak podíl osob sportujících s určitou
pravidelností nebo málokdy. Podíl osob, které sportují pravidelně
zůstává v případě průměru za EU i ČR na stejné úrovni – pravidelně
podle metodiky EU sportuje pouze 5 % českých obyvatel a 7 %
obyvatel všech členských států EU.

11

Tabulka 4.1 Srovnání 2013 vs. 2017

Tabulka 4.2 na následující straně zachycuje podíl nesportujících
a málokdy sportujících podle pohlaví a věku. Poslední sloupec tabulky
zachycuje rozdíl mezi ČR a průměrem za Evropskou unii. Z tabulky
vyplývá, že podíl nesportujících je vyšší v České republice jak u žen, tak
mezi muži. Jediná skupina, kde je v ČR nižší podíl nesportujících
obyvatel je kategorie žen od 25 do 39 let. Absolutně nejvyšší podíl
nesportujících obyvatel České republiky je u mužů a žen nad 55 let.
V případě mužů nad 55 let je rovněž výrazný rozdíl oproti EU (13 %).

Kompletní výsledky zde: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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Tabulka 4.2 Rozdíly v podílu nesportujících a málokdy sportujících ČR vs. EU
Muži
Ženy
Muži 15-24
Muži 25-39
Muži 40-54
Muži 55+
Ženy 15-24
Ženy 25-39
Ženy 40-54
Ženy 55+

EU
56
64
29
49
59
70
47
59
64
72

ČR
66
70
38
57
67
83
56
56
69
81

rozdíl ČR-EU
10
6
9
8
8
13
9
-3
5
9

Nejčastěji dotazovaní sportují v přírodě nebo doma, přibližně čtvrtina respondentů sportuje ve sportovním centru nebo sportovním klubu. 15 %
obyvatel EU i ČR sportuje ve fitness centrech.
Šetření Eurobarometer dále zjišťovalo, zda jsou občané členy nějakých sportovních organizací. Z výsledků vyplývá, že relativně nižší podíl obyvatel
ČR (61 %) uvedl, že není členem žádného klubu (průměr za EU 69 %), přesto je podíl takových obyvatel v ČR i EU zdaleka nejvyšší. Členem
sportovního klubu je pouhých 8 % sportujících obyvatel ČR starších 15 let, zatímco průměr za EU činí 12 %.
Z výsledků šetření Eurobarometer dále mimo jiné vyplývá, že 40 % obyvatel ČR i EU je nespokojených s podporou sportu ze strany místní
samosprávy, výrazný je však rozdíl mezi ČR a EU se spokojeností s podmínkami pro fyzickou aktivitu – zatímco absolutní spokojenost deklarovalo
31 % obyvatel EU, v ČR to bylo jen 20 % respondentů. Obdobné výsledky vyplynuly z dotazů na poskytovatele sportovních zařízení.
Z hlediska angažovanosti obyvatel v dobrovolné činnosti ve sportovní oblasti vzešlo z výsledků, že podíl dobrovolníků v ČR (8 %) je vyšší oproti
průměru za EU (6 %), což potvrzuje vysokou úlohu spolkového sektoru v oblasti sportu v ČR.
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI DOSPĚLOU VEŘEJNOSTÍ V PŘÍBRAMI
Šetření mezi dospělou populací Příbrami probíhalo
na základě dobrovolnosti, celkem bylo pro analýzu použito
791 dotazníků. Vzhledem k charakteru dotazování jsme
za účelem zjištění současné situace využili také šetření
na úrovni škol, kdy jsme se respondentů ptali, zda rodiče
sportují. Výsledky jsou znázorněny na Grafu 4.2. Z šetření
tak vyplývá, že rodiče z Příbrami (vnější prstenec) jsou
aktivnější než rodiče z jiných obcí a měst (vnitřní
prstenec). Zejména v případě otců je rozdíl výrazný,
což může být v Příbrami dáno pestřejší nabídkou sportů
zaměřených na muže.
Nicméně z opačného pohledu lze konstatovat, že pouze
v 20 % příbramských rodin sportují oba rodiče, alespoň
jeden rodič sportuje v dalších 20 % rodin. V 60 % rodin tak
rodiče pravidelně nesportují.
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Graf 4.3 Struktura vzorku podle věku
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Graf 4.3 sleduje strukturu vzorku dospělých obyvatel,
s rostoucím věkem byla návratnost nižší, nicméně přesto
lze celkovou návratnost hodnotit kladně, stejně tak jako
relativní zastoupení mužů a žen. Lze předpokládat, že tito
respondenti mají pozitivní vztah ke sportu, proto jsme
se zaměřili zejména na otázky, jakou formou obyvatelé
sportují, jakým sportům se věnují nejčastěji a dále nás
zajímaly odpovědi na otevřené otázky, v rámci nichž jsme
zjišťovali, s čím jsou obyvatelé v Příbrami nespokojeni
a co by si přáli změnit. Právě pohled pravidelných
uživatelů sportovních zařízení byl pro nás, spolu s dalšími
šetřeními, důležitým podkladem. Na následujícím grafu
je znázorněna forma sportovních aktivit dospělých
obyvatel podle pohlaví a věku.

Graf 4.2 Sportovní aktivity rodičů dle bydliště
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Graf 4.4 Forma sportovních aktivit dospělých obyvatel
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Z Grafu 4.4 tak jednoznačně vyplývá, že organizovaný sport preferují zejména muži do 40 let, což je dáno tradičním zastoupením kolektivních sportů – fotbalu, volejbalu,
hokeje a dalších. Více než polovina starších i mladších žen naopak dává přednost sportování mimo spolkový sektor. Tato situace je do velké míry ovlivněna také
oblíbeností různých sportů mezi muži a ženami, jak naznačují následující grafy.
Graf 4.5 ilustruje oblíbenost sportů mezi ženami, podobně jako u dívek jsou nejoblíbenější zejména individuální sporty – běh, cyklistika, fitness, plavání či turistika.
Především u mladších žen se těší relativně vysoké popularitě také in-line bruslení, workout, běžky, atletika, volejbal, tanec, badminton či bike. Starší ženy preferují
cyklistiku, plavání a turistiku. V českém kontextu je mezi staršími ženami z Příbrami výrazně populární také fitness, běžky, volejbal nebo jóga.

Graf 4.5 Sportovní aktivity žen
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Mezi mladšími muži dominuje běh, cyklistika, fotbal, plavání a fitness. Podobně jako u starší skupiny žen je mezi staršími muži nejpopulárnější cyklistika, následuje
běh, plavání a lední hokej. Relativně oblíbený je vzhledem k ostatním městům bike, běžky nebo box. Škála sportovních aktivit je v porovnání s ostatními městy velmi
pestrá, což platí jak pro muže, tak pro příbramské ženy. Vysoký počet sportovních odvětví navíc naznačuje, že Příbram nabízí dobré podmínky napříč spolkovým,
soukromým a veřejným sektorem. Právě podmínkami z pohledu dospělých obyvatel se zabýváme v následující části.

Graf 4.6 Sportovní aktivity mužů
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Dále jsme se respondentů zeptali, s jakými sportovišti v Příbrami jsou nespokojeni. Výsledky demonstruje Graf 4.7. Nejčastěji dospělí uváděli nespokojenost s lokalitou
bývalého atletického stadionu, stav aquaparku a nevyhovující dispozice sportovní haly.

Graf 4.7 Nespokojenost se stavem sportovních zařízení
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Zajímaly nás také názory obyvatel na potenciál města v oblasti sportu, snažili jsme se tak shromáždit nejrůznější náměty občanů a návrhy na zlepšení současného stavu
sportu v Příbrami. Výsledky jsou prezentovány v Tabulce 4.3. Občané mimo jiné uváděli potenciál lepší propagace sportu, efektivnějšího využití cyklostezek a cyklotras,
respondenti rovněž jmenovali potenciál lepší spolupráce se školami či absenci kolektivních sportů pro ženy. Relativně vysoký byl zájem o amatérské sportovní soutěže.

Tabulka 4.3 Nevyužitý potenciál města v oblasti sportu
Lepší propagace sportu, úspěchů a sportovních akcí.

Podporovat trenéry.

Propojování cyklostezek a cyklotras.

Propojovat projekty týkající se sportovní infrastruktury.

Soustředit se na přirozené a finančně nenáročné aktivity.

Vytvářet aktivity pro amatéry.

Zaměřit se také na sport dospělých.

Zaměřit se také na předškolní sport.

Lepší spolupráce mezi školami a spolky.

Propagace sportu na webu.

Dostat děti na sportoviště prostřednictvím akcí a turnajů.

Využít oblíbenosti badmintonu.

Chybí kolektivní sporty pro ženy.

Rozvoj terénní cyklistiky.

Podpora pořadatelství akcí na národní i mezinárodní úrovni.
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Graf 4.8 ilustruje odpovědi na otázku, zda v Příbrami chybí nějaká sportovní zařízení. Nejčastěji uváděli obyvatelé absenci sportovní haly, atletického stadionu a lezecké
stěny. Zajímavý je relativně vysoký zájem o badminton, traily nebo volně dostupná hřiště.

Graf 4.8 Absence sportovních zařízení v Příbrami
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MEZI DOSPĚLOU POPULACÍ
PRAVIDELNĚ NEBO S URČITOU PRAVIDELNOSTÍ SPORTUJE 32 % DOSPĚLÝCH OBYVATEL ČR (EU 40 %).



NEJVÝRAZNĚJŠÍ ROZDÍLY VE SPORTOVNÍ ÚČASTI MEZI KATEGORIEMI OBYVATEL EU A ČR JSOU U MUŽŮ, NEJMLADŠÍCH A NESTARŠÍCH KATEGORIÍ ŽEN.



41 % DOSPĚLÝCH OBYVATEL NESPORTUJE VŮBEC A 27 % SPORTUJE JEN MÁLOKDY.



V PŘÍBRAMI SPORTUJE VYŠŠÍ PODÍL DOSPĚLÝCH OPROTI OSTATNÍM MĚSTŮM.



VÍCE NEŽ POLOVINA VŠECH ŽEN A MUŽŮ NAD 40 LET SPORTUJE JEN NEORGANIZOVANĚ.



MLADŠÍ ŽENY NEJRADĚJI BĚHAJÍ, JEZDÍ NA KOLE, PROVOZUJÍ FITNESS AKTIVITY NEBO PLAVÁNÍ, RELATIVNĚ POPULÁRNÍ JE MEZI MLADŠÍMI ŽENAMI IN-LINE,
WORKOUT A ATLETIKA.



MUŽI MAJÍ OPROTI ŽENÁM LEPŠÍ PODMÍNKY Z HLEDISKA INFRASTRUKTURY I NABÍDKY SPORTOVNÍCH SPOLKŮ.



STARŠÍ SKUPINY NEJRADĚJI JEZDÍ NA KOLE, BĚHAJÍ A PLAVOU.



MUŽI PREFERUJÍ BĚH, CYKLISTIKU, FOTBAL A PLAVÁNÍ, STARŠÍ MUŽI MAJÍ V OBLIBĚ TAKÉ BĚŽKY, BIKE NEBO HOKEJ.



RESPONDENTI BYLI NEJČASTĚJI NESPOKOJENI SE STAVEM LOKALITY ATLETICKÉHO STADIONU, AQUAPARKU A DISPOZIC SPORTOVNÍ HALY.



NEVYUŽITÝ POTENCIÁL MĚSTA JE SPATŘOVÁN NAPŘÍKLAD V LEPŠÍ SPOLUPRÁCI, PODPOŘE TRENÉRŮ, ROZVOJI CYKLOSTEZEK, PODMÍNEK PRO ŽENY , ROZVOJI
TERÉNNÍ CYKLISTIKY ČI PROPAGACI SPORTU.
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ORGANIZOVANÝ SPORT
SPORTOVNÍ SPOLKY
V této části se věnujeme podrobněji organizovanému sportu ve spolcích. Data v Tabulce 5.1 vycházejí z veřejně dostupného rejstříku.12 Z uvedeného přehledu tak
vychází velmi vysoký počet sportovních spolků se sídlem v Příbrami (73 subjektů). Část z těchto spolků již není aktivních nebo jsou jejich aktivity omezené.

Tabulka 5.1 Sportovní spolky se sídlem v Příbrami dle veřejného rejstříku
Spolek

IČO

odvětví

Spolek

IČO

odvětví

Spolek

IČO

odvětví

1.FK Příbram, fotbalová akademie,
Academia
Latina Příbram, z.s.
z.s.
Aikido klub Příbram
Atletický oddíl Kovohutě Příbram, z.s.
Atletik Club 7. ZŠ Příbram
BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM
Basketbalový klub Příbram 2000
BC Phoenix Příbram
BK Příbram 2000 z.s.
Bruslařský klub Příbram, z.s.
CK Příbram, z.s.
FBC Příbram, z. s.
FbK 1996 Příbram z.s.
FBT Příbram o.s.
FC 83 Příbram, občanské sdružení
FC Bohemia Příbram
FC Příbram
FIT SENIOR Příbram, z.s.
FITKLUB Příbram
Fotbalová asociace malé kopané
Golf
Clubz.Příbram,
z.s.
Příbram,
s.
Hasičský sportovní klub Příbram z.s.
HC EarthForce Příbram
HFK Příbram o.s.
HK Příbram 99
Hokejový klub HC Příbram, z. s.
CHEERLEADERS ČR Příbram
JUDO Příbram, z.s
KICK-BOXING, BOXING CLUB
Příbram

26995913
22737197
61903612
61099317
47074329
48955205
26517680
47073586
08332444
47071371
48954021
26637201
26550563
26568951
22724907
61100102
00510319
01510231
02379929
61904678
01223941
07556586
70844062
22736492
69763895
47072741
64762912
48954985
70541400

fotbal
tanec
aikido
atletika
atletika
basketbal
basketbal
badminton
basketbal
krasobruslení
cyklistika
florbal
florbal
bike
futsal
malá kopaná
fotbal
různé
různé
malá kopaná
golf
požární sport
lední hokej
futsal
lední hokej
lední hokej
cheerleading
judo
kick-box

Klub malé kopané Airborne Příbram
Klub tanečního sportu - Příbram z.s.
Klub vodních sportů Příbram
Letecká amatérská asociace ČR
Mažoretky
SevenSport
Ultralight klub
Příbram Příbram z.s.
Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s.
Pankration gym, z.s.
Plavecký klub Příbram, z. s.
Powerlifting klub Takis Příbram z.s.
PŘÍBRAM BOBCATS z.s.
Příbramské mažoretky z.s.
Rybářský klub Příbram z.s.
Sdružení všech bojových umění a sportů
SK
PANTHERS PŘÍBRAM
Příbram
SK Plavecké školy Příbram
SK Pyrit Příbram, o.s.
SK SPARTAK Příbram, spolek
SK TRI klub Příbram, z.s.
Softenis Příbram
SPORT KLUB Příbram z.s.
Sportovní Cyklistický Klub Šlauf Příbram
Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram,
Sportovní
klub BLESKI Příbram
z.s.
Sportovní klub Cetos Příbram
Sportovní klub KASPO Příbram
Sportovní klub policie při OŘP
Sportovní klub Příbram, z.s.
Sportovní klub Senior Příbram
Sportovní Klub Sporting Příbram, z.s.

26562855
67676162
66328713
61099635
08442452
00435341
22890378
18608213
01185811
26551152
22606998
22743561
61904473
22760792
02472236
22688561
61904899
42728860
26991063
05684366
22682007
22835679
48954527
26671212
26670887
611008897
08423415
3
66325587
26641658

malá kopaná
tanec
vodní sporty
letectví
mažoretky
ČUS
gymnastika
bojové sporty
vzpírání
am. fotbal
mažoretky
rybářství
bojové sporty
florbal
plavání
šachy
fotbal
triatlon
soft tenis

SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB
Šachový
klub Příbram-Baník, spolek
PŘÍBRAM
ŠK Kovohutě Příbram, o.s.
Školní SK Příbram-Zdaboř sídliště
T.J. Kovohutě Příbram
Table Hockey Club STIGA - GAME
TAEKWONDO
Příbram o. s. WTF GEPARD Příbram

22814396
02498502
48956350
14799651
48955523
61099732
01594494
49460218
18608671
00664502
64763668
42727065
06156355
04502205
26578727
26678756
22737405
01832158
64763099
61101290
68996772

sport. střelba
šachy
různé
různé
stolní hokej
stolní hokej
taekwondo
různé
softball
různé
různé
různé
tenis
triatlon
bike
volejbal
volejbal
volejbal
volejbal
různé
jachting

12

cyklistika
aerobic
lyžování
lední hokej
lední hokej
různé
různé
různé
atletika

TJ Sokol Příbram, spolek
TJ AMASOMA Příbram, z. s.
TJ Baník Příbram, z.s.
TJ Jiskra Příbram
TJ Spartak Příbram, z.s.
TK ROJA Příbram z.s.
Triatlon Team Příbram, z. s.
Uran Bike Team Příbram o.s.
Volejbal Příbram
Volejbalový klub pod Svatou Horou,
Volejbalový
klub Příbram z.s.
Příbram
Volejbalový oddíl Příbram
WST club Příbram
YACHT CLUB PŘÍBRAM, z.s.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

47

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Graf 5.1 znázorňuje členskou základnu příbramských spolků. Data vycházejí z podkladů MÚ Příbram z žádostí organizací o dotace na činnost. Celkem mají spolky 2 637
členů mládeže a 821 dospělých. Absolutně nejpočetnějším spolkem je příbramský Sokol, nejvíce členů mládeže mají dále TC R.A.K., Sporting, TJ Baník Příbram
a Plavecký klub.

Počet členů

Graf 5.1 Členská základna sportovních organizací žádajících o dotace na činnost
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Jelikož se výše uvedený Graf 5.1 týká jen organizací čerpajících dotace na činnost, pokusili jsme se data doplnit o další organizace, přičemž jsme využili dostupná data
ČUS. Výsledky jsou znázorněny na Grafu 5.2 (organizace nad 100 členů) a Grafu 5.3 (organizace do 100 členů). Data vycházející ze statistik ČUS jsou znázorněna světle
modrou barvou. Celkem členská základna v Příbrami čítá 4 759 členů.

Počet členů

Graf 5.2 Členská základna celkem organizací s více než 100 členy
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Tělocvičná Hokejový
TJ Baník SK SPARTAK TC R.A.K., Sportovní
1.FK
Plavecký
JUDO
PŘÍBRAM FBC Příbram, TK ROJA
Bruslařský TJ Spartak
jednota
klub HC Příbram, z.s. Příbram,
z.s.
Klub
Příbram, klub Příbram Příbram, z.s. BOBCATS z.s.
z.s.
Příbram z.s.
klub
Příbram, z.s.
Sokol
Příbram, z. s.
spolek
Sporting
fotbalová
z.s.
Příbram, z.s.
Příbram
Příbram, z. s. akademie,
z.s.

Organizace
ww w . l o k a l s p o r t . c z
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Graf 5.3 Členská základna celkem organizací s méně než 100 členy
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V organizovaném sportu působí v Příbrami také sportovní centra mládeže (SCM). V rámci Středočeského kraje působí celkem 24 SCM (pro rok 2019), přičemž
v Příbrami jsou dle evidence Středočeského kraje následující centra mládeže:
 Volejbalové sportovní centrum mládeže Příbram
 SCM 1.FK Příbram
V Příbrami jsou však i další sportovní spolky, jejichž členové jsou pod hlavičkou svazů či asociací vedeni v centrech talentované mládeže příslušných střešních
organizací. Jedná se například o následující spolky:
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Triatlon Team,
SK TRI KLUB,
SK Sporting,
Plavecký klub,
CK Příbram.
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VÝSLEDKY ROZHOVORŮ S AKTÉRY SPORTOVNÍHO HNUTÍ
Následující Tabulka 5.2 nabízí shrnutí rozhovorů s představiteli sportovních spolků, sportovních zřízení, pořadateli sportovních akcí a dalšími aktéry, kteří se podílejí
na rozvoji sportu v Příbrami. Rozhovory v délce 30–40 minut se týkaly jak příslušných organizací, tak pohledu dotazovaných aktérů na současný stav podmínek
v Příbrami a jejím potenciálu v oblasti sportu. Nejčastěji se vyskytovaly následující názory a připomínky, které jsme pro přehlednost rozdělili do dvou skupin:

Tabulka 5.2 Názory aktérů sportovního hnutí na rozvoj sportu v Příbrami
OSTATNÍ

INFRASTRUKTURA
potřeba rekonstrukce zimního stadionu a plaveckého bazénu

vysoká zájem veřejnosti o badminton a nedostatek volných kapacit

absence sportovní haly a atletického stadionu

nedostatečná informovanost o sportovních klubech na webu města

absence lezecké stěny

potenciál rozvoje spolupráce mezi školami a spolky

nevyhovující stav volně dostupných sportovních zařízení

potenciál rozvoje (obnovy) sportovních tříd s pozitivními konsekvencemi ve využití sportovišť

potenciál zapojení osadních výborů do rozvoje hřišť

potenciál využití přítomnosti Ice hockey training center Příbram

potenciál propojení Zelené páteře a CHKO Brdy

problém s ubytovacími kapacitami pro sportovce

kladně hodnocený celoroční provoz obou ledových ploch

potenciál propojování turismu a horských kol

neatraktivní okolí sportovních zařízení

pozitivně hodnocené aktivity ČUS Příbram

potenciál kopce Padák pro celoroční využití se zaměřením na nové sporty a aktivity

možnost využití kamer pro zajištění vyhovujícího stavu sportovišť

námět pro zakoupení mobilní tribuny pro komplexní využití při sportovních akcích

kladné hodnocení spolupráce s městem napříč sportovním hnutím

absence zázemí na hřišti pro softball

přítomnost sportovních center mládeže

absence propojení cyklostezek do okolních částí

perfektní spolupráce s městem při pořádání sportovních akcí

negativně hodnocena povinnost platit za pronájem majetku města při pořádání sportovních akcí

kladné hodnocení SZM Příbram a výrazný posun v posledních letech

absence stojanů na kola v okolí sportovišť a škol

potenciál efektivnějšího využití sportovních akcí přesahujících svým významem hranice regionu

horší zázemí menších sportů (judo, stolní tenis, softball

potenciál zapojení dobrovolníků (zejména starších obyvatel) do rozvoje sportu

pozitivně vnímána přítomnost a aktivity Senior pointu

sportovní akce jsou pořádány na profesionální úrovni

potenciál rozvoje bikesharingu

námět na odměňování trenérů za jejich zdokonalování a školení

DDM nedisponuje vlastním sportovištěm

kladně hodnoceno zastropování dotací na podporu vrcholového sportu

absence odpovídajících podmínek pro některé sporty (florbal, házená, atletika,…)

negativně hodnocena přítomnost externí ostrahy na Novém rybníku

některá sportovní zařízení nejsou dostupná veřejnosti

námět na využití příjmů z výnosů z loterií na podporu sportu

potenciál propojování škol, sportovišť a cyklostezek

kulturní události často kolidují s termíny zápasů ve sportovní hale

nevyhovující podmínky některých spolků s vlastními zařízeními

pozitivně lze hodnotit vlastní aktivity některých spolků směrem k veřejnosti a nesportující mládeži
nedostatečná podpora akcí lokálního významu
vysoké náklady na dojíždění kvůli absenci vybavenost v Příbrami
neochota firem podporovat sport
problémy s načasováním dotací s negativními konsekvencemi pro činnost spolků a pořadatele
sportovních akcí
nedostatečná spolupráce mezi spolky a umělé vytváření konkurenčního prostředí

ww w . l o k a l s p o r t . c z
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
V následující části jsme se věnovali sportovní infrastruktuře. Sportovní zařízení byla rozdělena do následujících kategorií, v jejichž rámci jsou podrobněji popsány
základní charakteristiky sportovišť a jejich prostorová distribuce:





sportovní zařízení provozovaná SZM Příbram,
sportovní zařízení škol,
volně dostupná zařízení v majetku města,
sportovní zařízení spolků a komerční zřízení.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SZM PŘÍBRAM
Tabulka 6.1 znázorňuje sportovní zařízení, která jsou provozována SZM Příbram. Zdrojem dat bylo terénní šetření, veřejně dostupné informace a přehled sportovních
zařízení zpracovaný členy sportovní komise.

Cena Kč/hod

Obsazenost

atletika, tenis,
basketbal,
fotbal

volně
dostupné

0

50 %

zázemí sportoviště

veřejnost

nohejbal,
basketbal,
házená,
volejbal, malá
kopaná

po telefonické
domluvě

280

40 %

umělé osvětlení

HC,
spolky,
školy,
veřejnost

lední hokej,
kraso,
veřejné
bruslení,
pozemní
hokej, florbal

90 %

rekonstrukce kabin,
zrcadlového
sálu,
vstupních
dveří,
protipožární dveře,
výměna čpavkového
kondenzátoru

Stav

veřejnost,
školy,
spolky

nové sportoviště

Potenciál rozvoje

Využití

multifunkční hřiště dělitelné na
sektory celkem 70x40 m, atletický
ovál 250m, atletická rovinka
120m, skok daleký, 2 tenisové
kurty s umělým povrchem,

tartan,
umělý
povrch

multifunkční hřiště s umělým
povrchem 42x24 m

ledová plocha 60x30 m, zrcadlový
sál, boxárna, tenisové kurty

umělý
povrch

ledová
plocha

rezervace

400 - 2000

zimní stadion
s kapacitou
3 500
sedících
diváků a 700
stojících

Dostupnost

Povrch

vyhovující

Adresa
Hrabákova

multifunkční
hřiště

Sporty

Rozměry (parametry)

vyhovující

Zimní stadion
– velká hala

multifunkční
areál s 250 m
atletickým
oválem a
menší
tribunou

Drkolnovská

Víceúčelové
hřiště
Hlinovky

Popis

Legionářů

SZM1

Sportovní
areál pod
Svatou Horou

SZM3

51

Sportovní
zařízení

SZM2

Kód

Tabulka 6.1 Sportovní zařízení v majetku města provozovaná SZM Příbram
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veřejnost,
turisté

celobetonový skatepark 50x30 m

beton

veřejnost

okruh 1,9 km

asfalt

veřejnost

ww w . l o k a l s p o r t . c z

skate, bike,

85 – 90 %

koloběžky

volně
dostupné

70 %

nevyhovující
částečně
vyhovující

různé

individuální

volně
dostupné

víceúčelový areál kolem rybníka
s mnoha sportovišti

85 %

plavání, malá
kopaná,
minigolf,
pétanque,
adventure
golf,
trampolíny,
workout,
orientační
běh

rekonstrukce haly

50 %

rezervace

37x18 m, výška 9m

400–2000

volejbal,
florbal, futsal,
nohejbal,
házená,
kultura

60

taraflex

spolky,
školy,
veřejnost

rekonstrukce celého
aquaparku

300 – 800

volně
dostupné

výborný

plavecké
sporty,
regenerace

in-line, běh,
cyklistika

volně
dostupné

40 %

Nový rybník

asfaltová
dráha pro inline

veřejnost,
spolky,
školy

0

In-line dráha

voda

0

Nový rybník

celobetonový
skatepark

krytý plavecký bazén 25 m
s tobogánem, sauna, pára, vířivka,
venkovní 50 m bazén s 8 dráhami

rekonstrukce šaten,
WC a sprch

0

Skatepark

ledová
plocha/ in
line

výborný

Nový rybník

sportovněvolnočasový
areál

24 hod

ledová plocha 60x30 m

výborný

SZM7

Nový rybník

lední hokej,
kraso,
veřejné
bruslení,
pozemní
hokej, florbal

HC,
spolky,
školy,
veřejnost

výborný

Legionářů
Legionářů

multifunkční
sportovní
hala
s
hledištěm

a

SZM8

Sportovní
hala

Legionářů

SZM4
SZM5

Aquapark

krytý
venkovní
plavecký
bazén

SZM9

SZM6

Zimní stadion
– malá hala

malá
hala
s ledovou
plochou
s kapacitou
1 200
stojících
diváků
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SZM1

SZM6

SZM5

SZM3
SZM4
SZM7
SZM9
SZM8

SZM2
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ŠKOL
Další tabulka ilustruje sportovní zařízení základních škol, jedná se tedy rovněž o sportovní zařízení v majetku města. Data vycházejí z formuláře, který byl distribuován
ředitelům. Na Tabulku 6.2 navazuje Tabulka 6.3, která je zaměřena na sportovní zařízení středních škol, která jsou v majetku kraje.

Město
Příbram

Povrch

Dostupnost pro
veřejnost o
víkendech

Stav

Dostupnost pro
veřejnost ve
všední dny

Správce

Potenciál dalšího
rozvoje

tělocvična

Vlastník

Počet
volných
hodin ve
všedních
dnech od
15:00 do
21:00

Dostupné o
letních
prázdninách

ZŠ1

Popis

Rozměry (m)

Kód školy

Tabulka 6.2 Sportovní zařízení škol

0

nelze vyčíslit
– utkání
volejbalových
klubů dle
rozpisu
soutěží

NE

NE

NE

Počet
volných
hodin o
víkendech

školník během
výuky, správce
večer

prosklené
stěny v
havarijním
stavu,
potřeba
výměna
podlahy

18x15

parkety

ano

ano

0

nelze vyčíslit
– utkání
volejbalových
klubů dle
rozpisu
soutěží

24x15

palubovka

ano

ano

ZŠ1

tělocvična

Město
Příbram

školník během
výuky, správce
večer

prosklené
stěny v
havarijním
stavu,
potřeba
renovace
podlahy

ZŠ2

tělocvična

Město
Příbram

správce
sportoviště

vyhovující

36x17

PVC

ano

ano

0

různé

NE

ZŠ2

sál

Město
Příbram

správce

vyhovující

8x8

parkety

ano

ano

20

různé

NE

ZŠ2

víceúčelové
hřiště

Město
Příbram

bez správce

nové

30x50,
190 m. 2
dráhy

UMT + tartan

ne (není
správce)

ne (není
správce)

všechny

NE

ZŠ3

tělocvična

Město
Příbram

ZŠ3

hřiště

Město
Příbram

výborný

40x20

umělý
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ZŠ4

tělocvična

Město
Příbram

školník

vyhovující

19,4x10,4

parkety

ano

ne

8

0

ne

kompletní
rekonstrukce

ZŠ4

tělocvična

Město
Příbram

školník

vyhovující

17,9x10,4

parkety

ano

ne

14,5

0

ne

kompletní
rekonstrukce

ne

vybudování
zázemí
(šatny, WC,
lavičky pro
diváky)

doplnit
sportoviště o
běžeckou
dráhu,
prostor pro
vrh a hod

ZŠ4

víceúčelové
hřiště

Město
Příbram

školník

nové

60x37

ZŠ5

tělocvična

Město
Příbram

bez správce

vyhovující

ZŠ5

tělocvična

Město
Příbram

bez správce

vyhovující

umělý
polyuretanový

ne

ne

0

14,5x9,5

ano

ano

0

18,4x9,5

ano

ano

0

0

ZŠ5

víceúčelové
hřiště

Město
Příbram

bez správce

vyhovující

42,9x22

tartanový
povrch

ne

ne

nepravidelně
pronajímáme

nepravidelně
pronajímáme

ANO

ZŠ6

2
basketbalová
hřiště

Město
Příbram

školník

vyhovující

19x24

umělá tráva

ne

ne

-

20

NE

ZŠ6

běžecký
tunel

Město
Příbram

školník

vyhovující

8x60

umělý povrch

ano

ne

12

20

NE

ZŠ7

tělocvična

Město
Příbram

školník

vyhovující

13,5x22

palubovka

ano

ano

10

celý víkend

ano

ZŠ7

hřiště

Město
Příbram

školník

nevyhovující

20x13

písek

ne

ne
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ne

NE

branky,
oplocení
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Tabulka 6.3 charakterizuje sportovní zařízení středních škol, součástí tabulky je i vybavenost DDM Příbram, jehož objekty a pozemky jsou rovněž v majetku
Středočeského kraje.

výborný

200m
ovál,
44x24

umělý

KS1

Gymnázium
Příbram

Středočeský
kraj

tělocvična 1

výborný

14,5x11,5

umělý

KS1

Gymnázium
Příbram

Středočeský
kraj

tělocvična 2

výborný

14,5x11,5

parkety

Gymnázium
Příbram

Středočeský
kraj

posilovna

výborný

KS2

Gymnázium
pod
Svatou Horou

Středočeský
kraj

bez sportovního zařízení

KS3

ISŠ hot. provozu,
obchodu a služeb

Středočeský
kraj

bez sportovního zařízení

KS4

OA a Vyšší odborná
škola

Středočeský
kraj

bez sportovního zařízení

KS5

SPŠ
a
Vyšší
odborná škola

Středočeský
kraj

KS6

SZŠ
a
Vyšší
odborná
škola
zdravotnická

Středočeský
kraj

KS7

DDM

Středočeský
kraj

hřiště

KS8

OU, PrŠ, ZŠ a MŠ
Příbram

Středočeský
kraj

tělocvična
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školník

vyhovující

Počet
volných
hodin o
víkendech

0

0

Potenciál dalšího
rozvoje

dráha
a
víceúčelové
hřiště

Povrch

Počet
volných
hodin ve
všedních
dnech od
15:00 do
21:00

Dostupné o
letních
prázdninách

Středočeský
kraj

Stav

Dostupnost pro
veřejnost o
víkendech

KS1

Gymnázium
Příbram

tělocvična

Správce

Dostupnost pro
veřejnost ve
všední dny

Sportoviště

Kód školy

Vlastník

KS1

Název

Rozměry (m)

Tabulka 6.3 Sportovní zařízení gymnázií a středních škol

parkety

22x11

parkety

ano

ano

ne

bez sportovního zařízení

-

nevyhovující

45x37

písek,
zarostlé

30x17

parkety

vhodná lokalita pro další rozvoj sportoviště, zlepšení vybavenosti
DDM
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KS3
KS4

ZŠ3
KS6

ZŠ7

KS2

ZŠ1
KS5
KS8
KS7

ZŠ2

KS1
ZŠ4

ZŠ5

ZŠ6
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VOLNĚ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA
Volně dostupná hřiště v majetku města Příbram jsou znázorněna v Tabulce 6.4.

Využití

Sporty

vyhovující

25x14

písek

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

hřiště

vyhovující

40x21

písek

TS PB

hřiště

částečně
vyhovující

40x18

tráva

TS PB

hřiště

vyhovující

25x14

písek

nevyhovující

ovál 250

škvára

Správce

Popis

Hřiště
Šachetní

Šachetní

TS PB

hřiště

Hřiště Na
Cvičně

Na Cvičně

TS PB

Hřiště J. Drdy

u MŠ J. Drdy

Hřiště Ve
Dvoře

Ve Dvoře

U Školy

7.ZŠ

SP6

Fotbalové
hřiště

U Školy

7.ZŠ

fotbalové
hřiště

vyhovující

61x38

tráva

SP7

Hřiště ulice Ke
Hřišti

Ke Hřišti

TS PB

hřiště

vyhovující

30x17

asfalt

SP8

Hřiště
Osvobození 1

tř.
Osvobození

TS PB

hřiště

vyhovující

21x13

písek

Hřiště
Družstevní

Družstevní

TS PB

hřiště

částečně
vyhovující

60x30

písek

SP5

Atletické hřiště

atletický
stadion

SP9

SP4

SP3

Kód

Povrch

Adresa

SP1

Rozměry
vm
(parametry)

Sportovní
zařízení

SP2

Stav

Tabulka 6.4 Volně dostupná sportoviště v majetku města
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veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

Potenciál rozvoje

Postupná revitalizace
hřišť, mantinely,
specifikace účelu
jednotlivých hřišť
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SP10

Ryneček

TS PB

hřiště

částečně
vyhovující

18x10

písek

SP11

Hřiště
Čechovská

Čechovská

TS PB

hřiště

částečně
vyhovující

33x20

písek

SP12

Hřiště
Budovatelů

Budovatelů

TS PB

hřiště

nevyhovující

20x10

písek

SP13

Hřiště
Riegrova

Riegrova

TS PB

hřiště

nevyhovující

21x12

písek

SP14

Hřiště
Osvobození 2

Osvobození

TS PB

hřiště

nevyhovující

18x10

písek, tráva

SP15

Workout
Osvobození

Osvobození

TS PB

workout

výborný

12x10

umělý

SP16

Hřiště Brodská

Brodská

TS PB

workout

výborný

40x25

umělý

SP17

Hřiště Žežická

Žežická

RKKMP

hřiště

nevyhovující

18x10

tráva

SP18

Tělocvična
Březnická

Březnická

TS PB

tělocvična
malá

vyhovující

SP19

Venkovní
Fitness
Osvobození

Osvobození

TS PB

workout

výborný

21x16

písek

TS PB

víceúčelové
hřiště se
zázemím a
stůl na
stolní tenis

vyhovující

20x10

písek

SP20

Hřiště
Ryneček

59

Sportoviště
Lazec

Lazecká

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

malá
kopaná,
míčové hry
malá
kopaná,
míčové hry
malá
kopaná,
míčové hry

veřejnost

veřejnost

veřejnost

workout
veřejnost
workout
veřejnost

veřejnost
parkety

malá
kopaná,
míčové hry

Postupná revitalizace
hřišť, mantinely,
specifikace účelu
jednotlivých hřišť

míčové hry

veřejnost
workout

veřejnost

míčové
sporty, stolní
tenis

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

MAPA 3 VOLNĚ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA

SP13

SP10

SP18
SP4
SP19

SP2

SP15

SP8

SP14

SP17
SP3
SP1
SP9

SP11

SP12

SP6
SP5
SP16
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLKŮ A KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
Vlastník

Atletický
stadion

Brodská

spolek +
soukromá
osoba

atletický stadion

nevyhovující

Tenisový areál

Brodská

soukromé
osoby

tenisová hala a
tenisové kurty

vyhovující

Softbalový
stadion

Brodská

spolek

softballové hřiště

nevyhovující
chybí
zázemí

Golfové
cvičiště

Ke Skalám

soukromá
osoba

golfové cvičiště

vyhovující

Hřiště Na
Chmelnici

Mariánská

soukromá
osoba

víceúčelové
hřiště

Hřiště
Hornických
učňů

Hornických
učňů

soukromá
osoba

víceúčelové
hřiště

Sokolovna

Gen. R.
Tesaříka

spolek

víceúčelové
sportovní
zařízení

spolek

volejbalové a
beachvolejbalové
hřiště

SO8

SO7

SO6

SO3

SO2

SO1

Adresa

SO4

Sportovní
zařízení

SO5

Kód

Tabulka 6.5 Sportovní zařízení spolků a komerční zařízení
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Volejbalové
kurty 28. října

28. října

Popis

Stav

Rozměry
vm
(parametry)

Povrch

Sporty

Potenciál rozvoje

400 m ovál

zarostlé

atletika

velmi vysoký potenciál
rozvoje, vhodná lokalita
s návazností na školu a
další sportovní zařízení

8 venkovních
antukových
kurtů a 3 kryté
softballové
hřiště
odpovídající
mezinárodním
standardům

antuka a
umělý
povrch

tenis

další kurty jsou ve
výstavbě

tráva, antuka

softball

výstavba zázemí

240x110

tráva

golf

-

vyhovující

34x16

písek

malá kopaná,
volejbal

vyžadující
úpravy

20x10

písek

volejbal,
nohejbal

vyhovující

dvě tělocvičny,
gymnastický
sál, venkovní
hřiště

parkety,
umělý
povrch,
palubovka

široké
spektrum

vyhovující

2 hřiště na
beachvolejbal,
3 hřiště na
volejbal či
nohejbal

antuka

beachvolejbal,
volejbal,
nohejbal
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SO9

Tenisové kurty
Nová Hospoda

Ke Kocábě

soukromé
osoby

tenisové kurty

vyhovující

SO10

Tenisový areál
u Litavky

Lazec

Město Příbram
+ soukromá
osoba

tenisové kurty

vyhovující

SO11

Stadion Na
Litavce

Lazec

soukromá
osoba + spolek

fotbalový stadion

vyhovující

SO12

Stadion
Spartak

Žižkova

Město Příbram

fotbalový areál

vyhovující

3 fotbalová
hřiště

SO13

Sjezdovka
Padák

Milínská

spolek

sjezdovka s
vlekem

nevyužité

300 m

SO14

Powerlifting
Takis

Jáchymovská

soukromá
osoba

posilovna

SO15

Fitness Ježek

Čechovská

soukromá
osoba

fitness

SO16

BeFit

Milínská

soukromá
osoba

fitness

SO17

Oxygen

Školní

soukromá
osoba

fitness, squash, další služby

SO18

Telecom

Mariánská

soukromá
osoba

SO19

Afitness

Legionářů

soukromá
osoba

fitness

SO20

Lero střelnice

Dlouhá

soukromá
osoba

střelnice

SO21

Fit & well

Budovatelů

soukromá
osoba

fitness
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2 tenisové
kurty
4 tenisové
kurty a
tréninková
stěna
3 tréninková
hřiště a stadion

asfalt

tenis

antuka

tenis

přírodní a
umělý
trávník
přírodní a
umělý
trávník
přírodní
trávník

fotbal

fotbal

různé

potenciál využití pro
další sportovní odvětví,
celoroční využití
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SO22

Venkovní
střelnice

U Kovohutí

soukromá
osoba

SO23

RS Fitness

Čs. armády

soukromá
osoba

fitness

SO24

Fitsmile

Pražská

soukromá
osoba

fitness

SO25

StudioBára 3P

Žižkova

soukromá
osoba

fitness, jóga, aerobik

SO26

Fitness Fialka

Brodská

soukromá
osoba

fitness

63

střelnice
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SPORTOVNÍ AKCE A PROGRAMY
Předmětem této části jsou sportovní akce, které se v posledních 12 měsících konaly na území města. Jak již bylo uvedeno dříve, sportovních akcí se v Příbrami odehrává
během roku v kontextu ČR relativně vysoký počet, navíc jsou i další, které se pořádají v bezprostřední blízkosti města, z těchto patří mezi nejvýznamnější Brdský
běžecký pohár, Trans Brdy, Tour de Brdy nebo terénní triatlon Brdonoš. Pod Tabulkou 7.1 je znázorněn počet akcí v jednotlivých měsících.

Tabulka 7.1 Sportovní akce v Příbrami během posledních 12 měsíců
datum
08.11.18
17.11.18
08.12.18
09.12.18
13.-15.12.18
15.12.18
21.12.18
28.12.18
09.02.19
02.03.19
05.03.19
21.03.19
23.03.19
29.03.19
04.04.19
07.04.19
07.05.19
08.05.19
11.05.19
12.05.19
16.05.19
21.05.19
25.-26.5.19
01.06.19
01.06.19

akce
Turnaj o pohár starosty města Příbram – malá kopaná
Krajské závody ve sportovní gymnastice
Vánoční show dětí ze Sportklubu Oxygen
Bruslení s Mikulášem, čertem a andělem
Turnaj 4 zemí ženských hokejových reprezentací
Vánoční pohár ve sportovní gymnastice
Vánoční kapr – soutěž v plavání
Rodinný den v aquaparku
Mistrovství ČR a Přebor ČR v synchronizovaném bruslení
Senior Point: Pochod lázského nemehla
Senior Point: společná vycházka
Senior Point: Přivítejme jaro na Třemošné
Memoriál Bedřich Šupčíka ve šplhu na laně
Senior Point: Bowlingový turnaj v rest. Na Chmelnici
Zakončení hokejové sezony 2018/2019
Aquatlon
Vycházka Drahlín – Jince
Medvědí stezka – sportovní akce pro veřejnost
Charitativní jógový festival – Jóga pro dobrou věc
Stihl Timbersports – kvalifikační turnaj Czech Cup
MTB Junior cup
Vycházka Orlov – Podlesí
Hokejbal – finálový turnaj ligy žen
Den dětí – Děti za deset v SZM Příbram
Český skateboardový pohár

účast
žáci ZŠ
členové
členové
děti
členové
členové
členové
veřejnost
členové
senioři
senioři
senioři
členové
senioři
veřejnost
veřejnost
senioři
děti
veřejnost
veřejnost
děti
senioři
členové
děti
veřejnost

datum
08.06.19
8.-9.6.19
15.06.19
19.06.19
22.06.19
29.06.19
17.08.19
30.08.19
03.09.19
07.09.19
10.09.19
11.09.19
14.09.19
14.09.19
14.09.19
17.09.19
24.09.19
26.09.19
28.09.19
01.10.19
10.-12.10.19
12.10.19
19.10.19
19.10.19
20.10.19

akce
Svatohorský downtown – sjezd na kolech
Příbramský triatlon 2019
Příbramský půlmaraton
Olympijský běh v Příbrami
Cyklovýlet Za vojenskou historií Středních Brd I.
Cyklovýlet Kolem studánek centrálních Brd
Noční golf na Novém rybníku
Volejbalový turnaj s mezinárodní účastí
Vycházka – Po naučné stezce z Obecnice na Klobouček
Běh Kovohutěmi
Turnaj v bowlingu
Zahájení nové hokejové sezony
Běh hasičů do Svatohorských schodů
Klasik duatlon Příbram 2019
První jógový festival v Příbrami
Turnaj v šipkách a pétanque
Turnaj v bowlingu
Akce Týden hokeje
Běh města Příbrami 2019
Vycházka k Padrťským rybníkům v Brdech
Česko – Rusko: utkání repre U18 v ledním hokeji
GCF 50: Cage Fight Příbram
Uzavíračka skateparku v Příbrami
Team Gym
Běh pro republiku

účast
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
senioři
veřejnost
senioři
veřejnost
členové
veřejnost
veřejnost
senioři
senioři
děti
veřejnost
senioři
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost
veřejnost

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

2

6

0

1

5

2

7

8

0

2

11

6
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SWOT ANALÝZA

Prostřednictvím analýzy SWOT jsou shrnuty poznatky z jednotlivých oblastí analytické části. Pro lepší přehlednost jsme v rámci všech částí SWOT analýzy oddělovali
oblast sportovní infrastruktury a další oblasti rozvoje sportu.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Město pravidelně a systematicky investuje do sportovní infrastruktury.

70 % z celkového objemu dotací je určeno na podporu vrcholového sportu.

Přítomnost pracovní skupiny Sport 2030 jako hybatele rozvoje sportu v Příbrami.

Nejasná a netransparentní pravidla financování vrcholového sportu.

Tradice výborné práce spolků s mládeží.

Výrazný rozdíl mezi podporou vrcholového sportu a ostatních organizací.

Celkové výdaje do oblasti sportu jsou na relativně vysoké úrovni.

Pětina chlapců a dívek od 9 do 14 let nesportuje nebo sportuje nedostatečně.

Systematická podpora sportovních akcí z rozpočtu města.

Významný nárůst nesportujících po 15. roku u chlapců a dívek.

Pozitivní vnímání vybavenosti města ze strany dětí a mládeže.

Relativně vysoké provozní výdaje na sportovní zařízení.

Pozitivní vnímání organizací reprezentujících město na republikové úrovni (fotbal, volejbal,
gymnastika, běh, triatlon,…).

Vysoký podíl nesportujících dětí v nesportujících rodinách.

V Příbrami sportuje vyšší podíl dospělých obyvatel oproti jiným městům.

Nedostatek volného času dětí.

Přítomnost a aktivní činnost servisního centra ČUS Příbram.

Nespokojenost s přístupem města k ostraze Nového rybníka.

Kladně hodnocena spolupráce mezi vedením města, MÚ Příbram a sportovními
organizacemi.

Nedostatek organizovaných aktivit pro ženy.

Přítomnost sportovních center mládeže.

Nedostatečná informovanost obyvatel o dostupnosti sportovišť.

Úzká spolupráce hlavních aktérů rozvoje sportu (vedení města, Sport 2030, ČUS Příbram,
SZM Příbram).

Více než 40 % dospělých obyvatel nesportuje vůbec.

Velice kladně hodnocena spolupráce mezi městem a pořadateli sportovních akcí.

Zpoplatnění pronájmu majetku města při pořádání sportovních akcí.

Přítomnost organizace SZM Příbram a orientace na uživatele sportovních zařízení.

Neochota firem podporovat sportovní organizace.

Sportovní akce v Příbrami, které svým významem přesahují hranice regionu i státu.

Kolidování sportovních a kulturních akcí.

Profesionální přístupy k pořádání sportovních akcí.

Nízká spolupráce a komunikace napříč sportovním prostředím.

Vlastní iniciativy sportovních spolků k zapojení veřejnosti do sportovních aktivit.

Relativně vysoké provozní výdaje na sportovní zařízení.

Přítomnost komerčních subjektů participujících na rozvoji sportu v Příbrami.
Prezentace sportu na sociálních sítích.
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SILNÉ STRÁNKY – infrastruktura

SLABÉ STRÁNKY – infrastruktura

Přítomnost dvou ledových ploch a jejich celoroční provoz.

Nutná celková rekonstrukce plaveckého bazénu.

Rozvinutá infrastruktura pro neformální sportovní aktivity (in-line okruh, skatepark).

Nevyhovující podmínky pro soutěžní míčové sporty ve sportovní hale.

Areál Nového rybníka a jeho okolí.

Absence atletického stadionu s 400 m dráhou a sektory pro technické disciplíny.

Vhodné lokality pro rozvoj sportovních zařízení v souladu s územním plánem.

40 % dětí se neúčastní sportovních akcí pro veřejnost.

Přítomnost Ice hockey training center Příbram.

Nespokojenost se stavem, nedostatkem a zázemím některých volně přístupných sportovišť.

Přítomnost a aktivity SeniorPointu.

Nespokojenost s nedostatečným využitím sjezdovky Padák.

Přítomnost servisních center mládeže.

Absence lezecké stěny.

Vysoký potenciál přirozených přírodních podmínek pro sportovní a pohybové aktivity
obyvatel.

Horší podmínky pro badminton.
Vysoká nespokojenost obyvatel se stavem a využitím lokality bývalého atletického stadionu.
Stav hřiště u DDM.
Neatraktivní prostředí kolem sportovních zařízení.
Nedostatečná údržba a úklid některých volně dostupných hřišť v majetku města.
Nedostatečné zázemí pro cyklisty.
Nevyhovující podmínky některých spolků se sportovními zařízeními ve vlastním majetku.
Nedostatek ubytovacích kapacit u sportovních zařízení.
Nevyjasněné majetkoprávní vztahy u některých sportovních zařízení.

ww w . l o k a l s p o r t . c z

66

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Téměř polovina sportujících dětí od 12 do 14 let sportuje jen neorganizovaně.

Prohlubující se rozdíly mezi financováním vrcholového sportu a dalších sportů.

Dívky relativně často uvádějí, že nemají s kým sportovat.

Absence externích zdrojů pro rozvoj a rekonstrukce významných sportovních zařízení.

Vysoká popularita individuálních a neformálních sportovních aktivit u chlapců a dívek.

Odliv sportovních organizací a sportovců z důvodu nevyhovujících podmínek pro některá
sportovní odvětví.
Pokračující pokles počtu obyvatel.

Vysoká popularita badmintonu mezi dětmi i dospělými.

Preference jiných oblastí rozvoje města.

Zlepšení propagace sportu, sportovních úspěchů a sportovních akcí.

Zvyšování administrativní náročnosti pro sportovní organizace.

Rozvoj různých disciplín terénní cyklistiky.

Nízká angažovanost Středočeského kraje.

Orientace na podporu sportovních aktivit dospělých a seniorů.

Špatná komunikace záměrů rozvoje sportu směrem k odborné i laické veřejnosti.

Efektivnější spolupráce mezi spolky a školami.

Nastavení nevyhovujícího sytému finanční podpory sportu.

Organizování programů, akcí a turnajů za účelem zapojení nesportujících obyvatel.

Negativní reakce sportovního prostředí na změny vycházející z Plánu rozvoje sportu.

Vytvoření pozice manažera rozvoje sportu.

Podpora a pořádání sportovních akcí mezinárodního významu.
Intenzivnější podpora trenérů a dobrovolníků.
Orientace rozvoje sportu také na předškolní sport.
Efektivnější využití webu města k propagaci sportu a informovanosti.
Zapojení starších dívek a žen do sportovních aktivit.
Vysoký podíl dospělých obyvatel sportuje jen neorganizovaně.
Potenciál propojení Zelené páteře a CHKO Brdy.
Zapojení seniorů do pořadatelství sportovních akcí.
Zapojení města do iniciování partnerství mezi sportovními organizacemi a lokálními firmami.
Intenzivnější podpora menších sportovních akcí lokálního významu.
Provázání rozvoje sportu s odborníky z oblasti zdravotnictví.
Užší spolupráce se Středočeským krajem.
Efektivnější rozložení sportovních akcí během roku.
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PŘÍLEŽITOSTI – infrastruktura

HROZBY – infrastruktura

Rozvoj workoutových prvků v okrajových částech města.

Hrozba nevyhovujícího technického stavu provozně náročných sportovních zařízení v případě
nerealizování rekonstrukcí a investičních akcí.

Efektivnější propojování cyklostezek a cyklotras.

Administrativní a legislativní bariéry rozvoje cyklotras a cyklostezek mimo území katastru města.

Využití potenciálu CHKO Brdy.

Hrozba rostoucích nákladů na provoz sportovních zařízení z důvodu zániku některých
sportovních odvětví.

Zvýšení vybavenosti města pro pořádání sportovních akcí (mobilní tribuna).

Zhoršující se stav sportovních zařízení v majetku spolků.

Potenciál rozvoje specifického bikesharingu a půjčovny kol v návaznosti na krajinný ráz a
atraktivní okolí Příbrami.
Zlepšení dostupnosti některých sportovních zařízení veřejnosti.
Využití kamer k zajištění pořádku na sportovištích.
Zvýšení bezpečnosti stezek pro běžce.
Rozvoj podmínek pro starší skupiny obyvatel.
Efektivnější využití sportovní infrastruktury škol.
Efektivnější využití sjezdovky Padák za účelem celoročního využití pro různé sportovní
disciplíny.
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NÁVRHOVÁ
A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
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PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

VIZE ROZVOJE SPORTU
PŘÍBRAM 20

30 :

KULTIVUJÍCÍ MĚSTO SPORTU

Při formulování vize rozvoje sportu v Příbrami jsme vycházeli z výsledků dílčích šetření a předpokladu, že příbramské sportovní prostředí vytváří přirozené zázemí
pro pestrou škálu sportů od neformálních aktivit, až po sport na nejvyšší úrovni. Vizi je tak třeba chápat v kontextu rozvoje všech naznačených oblastí odrážejících
potřeby různých skupin obyvatel. Časový rámec Plánu rozvoje sportu do roku 2030 dává městu prostor uvažovat o rozvoji v delším časovém horizontu a v širším
kontextu, v souladu se společenskými trendy. Vizi jsme dále rozčlenili do čtyř prioritních oblastí, v jejichž rámci jsou formulovány priority a opatření (viz dále).
Následující text vize je tedy stavem, kam by se měla Příbram při naplňování Plánu rozvoje sportu do roku 2030 postupně dostat.

PŘÍBRAM 2030

Příbram je v roce 2030 městem se sportovním zázemím, které je efektivně využíváno pro organizované i neformální aktivity obyvatel i návštěvníků města. Spolky
působící v Příbrami se nepotýkají s problémy způsobenými nevyhovujícími sportovišti či jejich nedostatkem, občané mají možnost sportovat na volně dostupných
hřištích, která jsou přizpůsobena pro různá sportovní odvětví. Příbram disponuje zrekonstruovaným plaveckým bazénem a zimním stadionem, prostřednictvím
vlastní organizace poskytuje Příbram nově veřejnosti také volně dostupný atletický stadion a novou sportovní halu, která slouží nejen pro organizovaný sport, ale také
školám, veřejnosti a pro pořádání sportovních akcí. Bezprostřední okolí jmenovaných sportovišť slouží rovněž k volnočasovému využití a je přívětivé cyklistům.
K rozvoji sportu v Příbrami výrazně přispívá pozice manažera rozvoje sportu, který pracuje v těsné spolupráci s organizací SZM Příbram, městským úřadem, spolky
či pořadateli sportovních akcí. Manažer zajišťuje co nejvyšší ekonomickou i společenskou efektivnost využití sportovních zařízení i sportu jako takového.
V Příbrami se pravidelně konají sportovní události, do kterých se zapojuje široká veřejnost, pořadatelé sportovních akcí jsou podporováni nejen přímou finanční
podporou, ale také organizačně, marketingově a zvýhodněním využití infrastruktury města. Sportovní akce pomáhají profilovat Příbram jako město sportu,
dlouhodobé zkušenosti pořadatelů jsou navíc pro město zárukou profesionality a pozitivní publicity. Výjimkou nejsou akce se známými osobnostmi a odborníky
za účelem propagace sportu, ale ani akce lokálního významu, které se v podobě různých iniciativ konají v různých lokalitách, včetně okrajových částí města.
Město si je vědomé zásadní úlohy dobrovolníků při rozvoji sportu. Pravidelně se v Příbrami konají semináře a kurzy zaměřené na vzdělávání trenérů a dalších
pracovníků. Součástí finanční podpory sportu z rozpočtu města jsou také prostředky na vzdělávání trenérů. Občané, zejména senioři, mají možnost podílet se jako
dobrovolníci při pořádání sportovních akcí a jiných iniciativ, což má pozitivní dopad také v sociální oblasti, zejména u osob, které žijí sami.
Příbram jde příkladem úzkou spoluprací mezi vzdělávacími institucemi a sportovním hnutím. Děti v mateřských školách mají možnost prvního seznámení
s příbramskými sporty a sportovišti, na prvním stupni základních škol dlouhodobě funguje projekt spolupráce mezi školami a školenými trenéry. Na druhém stupni
jsou v některých školách sportovní třídy, úpravy rozvrhů pak mají pozitivní vliv na objem volného času sportujících dětí, navíc přispívají k efektivnějšímu využití
sportovních zařízení.
Na areál Nového rybníka se skateparkem a parkourovým hřištěm v těsné blízkosti plynule navazuje bikepark se sjezdovkou, areál tak slouží především pro výuku
různých disciplín MTB a poskytuje návštěvníkům, zejména mládeži, zázemí s různými stupni obtížnosti. Příbramský Padák se stává oblíbeným centrem MTB
disciplín, čímž dochází přirozeně k navýšení návštěvnosti přilehlých sportovišť. Město je prostřednictvím cyklostezek napojeno na CHKO Brdy, zvyšuje se tak počet
turistů, kteří využívají Příbram k delším pobytům, navštěvují mimo jiné plavecký bazén s regeneračními službami, který se nachází v blízkosti ubytovacích kapacit.
Školy jsou propojeny s hlavními sportovišti a sídlišti novými cyklostezkami, čímž došlo ke snížení motorové dopravy v centru města. Město disponuje unikátní
službou cyklopůjčovny a bikesharingu, které jsou zaměřené zejména na elektrokola a MTB. Specifická nabídka slouží nejen návštěvníkům, ale také místním, kteří
si mohou kola půjčovat za zvýhodněných podmínek a pravidelně navštěvovat okolní přírodu nebo využít kol jako dopravního prostředku po městě.
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CÍLOVÉ SKUPINY
Na základě výsledků analytické části a pro potřeby budoucího hodnocení efektů Plánu rozvoje sportu jsme formulovali 5 klíčových cílových skupin. Obecným záměrem
Plánu rozvoje sportu je zvyšování míry sportovní participace, jak vyplývá také ze strategických dokumentů EU i státu. Každá z cílových skupin vyžaduje specifické
přístupy, pro každou skupinu jsme se tak pokusili naznačit výzvy a nástroje, které by měly zajistit dlouhodobý nárůst podílu sportujících obyvatel.
CÍLOVÁ SKUPINA 1:
Odhad velikosti cílové skupiny:

NESPORTUJÍCÍ DĚTI
2 500 obyvatel

Popis cílové skupiny:

Jedná se především o děti, které nejsou rodinným prostředím vedené ke sportovním aktivitám a svůj volný čas tráví
pasivně. Právě u této skupiny jsou nejčetnější zdravotní rizika spojená s civilizačními onemocněními. 10 % dětí
z Příbrami navíc vyrůstá v rodinách, kde rodiče nesportují.
Přilákat nesportující děti ke sportovním aktivitám vytvořením takového prostředí, kde sportovat je normální, běžné –
sport je atraktivní pro všechny. Aktivně nabídnout dětem pestré možnosti, které jim město nabízí, ať už prostřednictvím
spolků, sportovní infrastruktury nebo různých programů a iniciativ.

Výzvy:
Nástroje:






utváření vztahu ke sportu na úrovni škol,
vzdělávání rodičů i dětí,
sportovní infrastruktura jako součást veřejného prostoru,
propagace sportu, sportovních zařízení a služeb.

Klíčoví aktéři:

Základní školy, město Příbram, manažer rozvoje sportu, spolky, pořadatelé akcí.

CÍLOVÁ SKUPINA 2:
Odhad velikosti cílové skupiny:

SPORTUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
5 500 obyvatel

Popis cílové skupiny:

Jedná se o děti, které jsou od nízkého věku vedeni k organizovanému sportu, nicméně jak vyplývá z šetření,
s rostoucím věkem podíl členů klesá – část zanechá sportovních aktivit úplně, ostatní inklinují k nesoutěžním,
neformálním aktivitám. Zejména u dívek po 15. roku výrazně narůstá podíl těch, které zanechávají aktivit úplně.
Reagovat na odlišnou výkonnost a měnící se potřeby dětí s přibývajícím věkem na straně spolků a systematicky
nahrazovat prostředí organizovaného sportu dalšími organizovanými i neorganizovanými aktivitami a iniciativami
na straně města i dalších aktérů (školy, soukromý sektor).

Výzvy:
Nástroje:

Klíčoví aktéři:
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činnost sportovních spolků,
vzdělávání trenérů,
informovanost o dostupnosti,
iniciování amatérských soutěží, sportovních programů a akcí.

Sportovní spolky, město Příbram, manažer rozvoje sportu, pořadatelé programů a akcí.

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

CÍLOVÁ SKUPINA 3:
Odhad velikosti cílové skupiny:

RODINY S MALÝMI D ĚTMI
12 000 obyvatel

Popis cílové skupiny:

Jedná se o nejpočetnější skupinu, v tomto případě jde zejména o poskytnutí atraktivní a dostupné infrastruktury
odpovídající potřebám rodin a vytváření různých iniciativ – sportovních programů a akcí. Rodiny mají rovněž potřebu
trávit volný čas v okolí města a využívají přirozených podmínek pro sportovní aktivity.
Reagovat na snižující se objem volného času pracujících dospělých a flexibilnější pracovní dobu. Dospělí často deklarují
například potřebu navštívit sportovní zařízení a využívat služby i mimo odpolední a večerní časy.

Výzvy:
Nástroje:






iniciování amatérských soutěží a sportovních programů,
rozšiřování nabídky sportovních akcí cílených na různé skupiny obyvatel,
efektivnější zpřístupnění sportovních zařízení,
rozvoj cyklostezek a cyklotras.

Klíčoví aktéři:

Město Příbram, manažer rozvoje sportu, okolní obce, provozovatelé sportovních zařízení, pořadatelé akcí, spolky.

CÍLOVÁ SKUPINA 4:
Odhad velikosti cílové skupiny:

SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHO DNĚNÍ OBČANÉ
8 000 obyvatel

Popis cílové skupiny:

Podíl nejstarších osob narůstá, lze předpokládat, že v roce 2030 bude žít v Příbrami více než 8 000 osob nad 65 let,
z nichž část žije osamocena. Sport tak může být efektivním nástrojem sociální integrace, navíc může výrazně přispět
k udržení dobrého zdravotního stavu a snížení výdajů z rozpočtu města souvisejících s náklady na sociální služby.
Zapojit seniory a zdravotně znevýhodněné osoby podle jejich zdravotních možností – ať už aktivně (odpovídající
sportovní infrastruktura, programy a akce, elektrokola), tak dalšími formami (participace při pořádání sportovních
akcí, rozhodčí a pořadatelé při závodech, amatérské soutěže).

Výzvy:
Nástroje:




informovanost a vzdělávání cílové skupiny,
spolupráce napříč sportovním hnutím i nad jeho rámec (sociální služby, lékaři).

Klíčoví aktéři:

Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb, praktičtí lékaři, pořadatelé sportovních akcí.

CÍLOVÁ SKUPINA 5:
Odhad velikosti cílové skupiny:

TURISTÉ
200 000 návštěvníků

Popis cílové skupiny:

Jak naznačují výsledky i další strategické dokumenty města, Příbram má potenciál k využití sportu jako nástroje
rozvoje cestovního ruchu. Město může přilákat návštěvníky na okolní krajinu a sloužit jako zázemí pro výlety do okolí,
do CHKO Brdy. Přívětivé prostředí k volnočasovým aktivitám však vytváří město také prostřednictvím vlastní
infrastruktury nebo širokou nabídkou sportovních akcí v průběhu roku.

zejména
Nástroje:

Klíčoví aktéři:
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profilování Příbrami jako města ideálního k trávení aktivního pobytu (Brdy, skatepark, Padák, Nový rybník),
efektivní propagace a rozvoj cyklostezek a cyklotras,
rozvoj ubytovacích kapacit,
potenciál sportovních soustředění v návaznosti na podmínky ve městě i jeho okolí.

Město Příbram, manažer rozvoje sportu, okolní obce, infocentrum, poskytovatelé ubytovacích služeb, pořadatelé akcí.
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PRIORITNÍ OBLASTI A PRIORITY
Za účelem převedení vize rozvoje sportu (Příbram 2030) do praxe jsme z důvodu lepší srozumitelnosti, nároků na implementaci a hodnocení rozložili vizi do čtyř
prioritních oblastí. V rámci každé prioritní oblasti (PO) jsou definovány priority (P) a opatření.

PO1: VZDĚLÁVÁNÍ VE SPORTU A VZDĚLÁVÁNÍ SPORTEM
Obecný záměr prioritní oblasti:

VZDĚLÁVÁNÍ SPORTOVNÍCH AKTÉRŮ I VEŘEJNOSTI A PODPORA UŽŠÍHO PROPOJENÍ
MEZI ŠKOLAMI A SPORTOVNÍM HNUTÍM

Odůvodnění:

Požadavky sportovního prostřední na užší spolupráci mezi školami a spolky, zvyšování kvality výuky tělesné
výchovy, reflektování měnících se potřeb dětí, subjektivní nedostatek volného času dětí a mládeže. Zapojení
dětí bez sportovního zázemí v rodině, udržení sportujících dětí v organizované činnosti.

P1.1

P1.2

73

S PORT A ŠK OLA
Opatření 1.1

Iniciování a podpora dlouhodobé udržitelnosti projektu trenéři do škol

Opatření 1.2

Podpora obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol

Opatření 1.3

Podpora sportovních aktivit dívek na středních školách

VZDĚLÁV ÁNÍ VE SPORTU

Opatření 1.4

Podpora systematického vzdělávání dobrovolníků ve spolcích

Opatření 1.5

Pořádání přednášek a setkání s osobnostmi pro širokou veřejnost

Opatření 1.6

Město Příbram jako pořadatel odborných seminářů a školení pro trenéry

Opatření 1.7

Vzdělávání obyvatel a sportovní osvěta

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

PO2: SPORT JAKO SOUČÁST VOLNÉHO ČASU OBYVATEL
Obecný záměr prioritní oblasti:

ROZVOJ PODMÍNEK PRO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU OBYVATEL A ZLEPŠENÍ
NEVYHOVUJÍCÍHO ZÁZEMÍ PRO ORGANIZOVANÝ SPORT

Odůvodnění:

Nevyhovující technický stav či absence některých sportovních zařízení, vysoký potenciál lokalit na území města
pro rozvoj sportovní infrastruktury. Nedostatečná informovanost o nabídce sportovních spolků a sportovních
akcí. Horší podmínky pro amatérské sportovce, potenciál zapojení starších obyvatel.

P2.1

P2.2

SPORTOVNÍ INFRASTRUK TURA

Opatření 2.1

Realizace atletického stadionu

Opatření 2.2

Rekonstrukce plaveckého bazénu

Opatření 2.3

Realizace multifunkční sportovní haly

Opatření 2.4

Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech města s důrazem na jejich
efektivní využití obyvateli

Opatření 2.5

Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního areálu

Opatření 2.6

Vznik kryté lezecké stěny v areálu ZŠ

Opatření 2.7

Rozvoj cyklostezek a cyklotras

MOTIVACE A INFORMOVA NOST

Opatření 2.8

Koncepční přístup k rozvoji a propagaci sportu

Opatření 2.9

Informovanost o sportovních spolcích na webu města

Opatření 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních zařízení
Opatření 2.11 Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost
Opatření 2.12 Vytvoření databáze dobrovolníků
Opatření 2.13 Digitalizace dat ze sportovního prostředí
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PO3: FINANČNÍ PODPORA SPORTOVNÍHO HNUTÍ
Obecný záměr prioritní oblasti:

ODDĚLENÍ PODPORY VRCHOLOVÉHO SPORTU A OSTATNÍCH ORGANIZACÍ, SYSTEMATICKÁ
A TRANSPARENTNÍ FINANČNÍ PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, KTERÁ NEBUDE
KLÁST NA MENŠÍ SPOLKY VYSOKOU ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ. NAVÝŠENÍ OBJEMU
DOTACÍ NA ČINNOST NA ÚROVEŇ PODPORY VRCHOLOVÉHO SPORTU

Odůvodnění:

Výsledky analýzy financování sportu, relativně nízký objem celkové podpory činnosti sportovních organizací.
Nutnost intenzivnější podpory práce dobrovolníků a využití potenciálu jejich zkušeností, otevřenost spolků
směrem k aktivitám pro veřejnost.

P3.1

FINANČNÍ PODPORA ČINNOSTI SP OLKŮ

Opatření 3.1

P3.2
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Postupné navyšování objemu dotací na činnost sportovních organizací

FINANČNÍ PODPORA I NICIATIV , PROGRAMŮ A AK CÍ PRO VEŘEJ NOST

Opatření 3.2

Financování programů a iniciativ na podporu sportovních aktivit veřejnosti

Opatření 3.3

Podpora sportovních akcí lokálního a regionálního významu s aktivním zapojením
veřejnosti

Opatření 3.4

Podpora sportovních programů pro seniory

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA PŘÍBRAM DO ROKU 2030

PO4: SPORT JAKO EFEKTIVNÍ ZNAČKA MĚSTA
Obecný záměr prioritní oblasti:

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ SPORTU JAKO NÁSTROJE PROPAGACE MĚSTA NAVENEK
A K PROPAGACI SPORTU MEZI OBYVATELI PŘÍBRAMI

Odůvodnění:

Přítomnost profesionálních sportovních subjektů v divácky atraktivních soutěžích, pořádání akcí
nadregionálního významu. Potenciál pravidelného pořádání sportovních událostí s vysokým mediálním
pokrytím a přesahem do dalších oblastí rozvoje města.

P4.1

P4.2
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VRCHOLOVÝ SPORT

Opatření 4.1

Stabilní finanční podpora vrcholového sportu

Opatření 4.2

Zakomponování ženských sportů do podpory vrcholového sportu

Opatření 4.3

Efektivní využití přítomnosti vrcholového sportu k rozvoji sportu pro všechny

SPORTOVNÍ AKCE

Opatření 4.4

Finanční podpora sportovních akcí nadregionálního významu

Opatření 4.5

Propagace a publicita sportovních akcí

Opatření 4.6

Využití sportovních akcí k zapojení široké veřejnosti
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
Prioritní oblast 1 VZDĚLÁVÁNÍ VE SPORTU A VZDĚLÁVÁNÍ SPORTEM
Priorita 1.1 Sport a škola
Opatření 1.1 Iniciování a podpora dlouhodobé udržitelnosti projektu trenéři do škol
Aktivita 1 Spuštění projektu na základních školách
Opatření 1.2 Podpora obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol
Aktivita 1 Posouzení projektu a rozhodnutí o uskutečnění projektu
Opatření 1.3 Podpora sportovních aktivit dívek na středních školách
Aktivita 1 Projekt na podporu sportovních aktivit starších dívek

Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu
Opatření 1.4 Podpora systematického vzdělávání dobrovolníků ve spolcích
Aktivita 1 Finanční podpora vzdělávání dobrovolníků
Opatření 1.5 Pořádání přednášek a setkání s osobnostmi pro širokou veřejnost
Aktivita 1 Uskutečnění přednášky na téma zdravotní prospěšnosti sportu
Aktivita 2 Uskutečnění přednášky se sportovní osobností
Opatření 1.6 Město Příbram jako pořadatel odborných seminářů a školení pro trenéry
Aktivita 1 Vytvoření nabídky pro potenciální zájemce
Aktivita 2 Uspořádání odborného semináře či školení
Opatření 1.7 Vzdělávání obyvatel a sportovní osvěta
Aktivita 1 Spolupráce s praktickými lékaři
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Prioritní oblast 2 SPORT JAKO SOUČÁST VOLNÉHO ČASU OBYVATEL
Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura
Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu
Aktivita 1 Vyřešení majetkoprávních vztahů
Aktivita 2 Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z prostředků MŠMT/NSA/SčK
Aktivita 3 Realizace atletického stadionu
Opatření 2.2 Rekonstrukce plaveckého bazénu
Aktivita 1 Dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu
Opatření 2.3 Realizace multifunkční sportovní haly
Aktivita 1 Rozhodnutí o vhodné lokalitě pro realizaci
Aktivita 2 Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z prostředků MŠMT/NSA/SčK
Aktivita 3 Realizace multifunkční sportovní haly
Opatření 2.4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech města s důrazem na jejich efektivní využití obyvateli
Aktivita 1 Revitalizace dvou sportovních hřišť za rok
Aktivita 2 Realizace sportovního hřiště u DDM
Aktivita 3 Podpora projektu k efektivnímu využití sportovišť
Opatření 2.5 Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního areálu
Aktivita 1 Podpora realizace projektu
Aktivita 2 Spolupráce mezi SZM Příbram a provozovatelem areálu
Opatření 2.6 Vznik kryté lezecké stěny v areálu ZŠ
Aktivita 1 Výběr vhodné lokality pro realizaci
Aktivita 2 Realizace lezecké stěny
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Prioritní oblast 2 SPORT JAKO SOUČÁST VOLNÉHO ČASU OBYVATEL
Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura
Opatření 2.7 Rozvoj cyklostezek a cyklotras
Aktivita 1 Rozvoj cyklostezek a cyklotras v návaznosti na cyklokoncepci
Aktivita 2 Doprovodná infrastruktura pro cyklisty u sportovních zařízení

Priorita 2.2 Motivace a informovanost
Opatření 2.8 Koncepční přístup k rozvoji a propagaci sportu
Aktivita 1 Vznik pozice manažera rozvoje sportu
Opatření 2.9 Informovanost o sportovních spolcích na webu města
Aktivita 1 Vytvoření profilů všech sportovních spolků na webu města
Aktivita 2 Aktualizace informací o kapacitě spolků
Opatření 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních zařízení
Aktivita 1 Aktuální dostupnost sportovních zařízení na webu města a v mobilní aplikaci města
Opatření 2.11 Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost
Aktivita 1 Vznik příbramské badmintonové ligy
Aktivita 2 Víkendové běhy
Opatření 2.12 Vytvoření databáze dobrovolníků
Aktivita 1 Propagace a informovanost o záměru
Aktivita 2 Vznik databáze
Opatření 2.13 Digitalizace dat ze sportovního prostředí
Aktivita 1 Sběr dat a jejich digitalizace
Aktivita 2 Využití dat v návaznosti na další opatření a aktivity
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Prioritní oblast 3 FINANČNÍ PODPORA SPORTOVNÍHO HNUTÍ
Priorita 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků
Opatření 3.1 Postupné navyšování objemu dotací na činnost sportovních organizací
Aktivita 1 Postupné navýšení podpory činnosti spolků na úroveň podpory vrcholového sportu

Priorita 3.2 Finanční podpora iniciativ, programů a akcí pro veřejnost
Opatření 3.2 Financování programů a iniciativ na podporu sportovních aktivit veřejnosti
Aktivita 1 Podpora programů a iniciativ za účelem zapojení široké veřejnosti
Opatření 3.3 Podpora sportovních akcí lokálního a regionálního významu s aktivním zapojením veřejnosti
Aktivita 1 Finanční podpora akcí lokálního významu
Opatření 3.4 Podpora sportovních programů pro seniory
Aktivita 1 Informovanost o vhodnosti sportovních aktivit
Aktivita 2 Realizace vhodných programů pro seniory
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Prioritní oblast 4 SPORT JAKO EFEKTIVNÍ ZNAČKA MĚSTA
Priorita 4.1 Vrcholový sport
Opatření 4.1 Stabilní finanční podpora vrcholového sportu
Aktivita 1 Oddělení financování vrcholového sportu a činnosti sportovních organizací
Opatření 4.2 Zakomponování ženských sportů do podpory vrcholového sportu
Aktivita 1 Motivování spolků zaměřených na ženské sporty
Aktivita 2 Ženský sport jako součást podpory vrcholového sportu
Opatření 4.3 Efektivní využití přítomnosti vrcholového sportu k rozvoji sportu pro všechny
Aktivita 1 Zapojení vrcholových sportovců do sportovních aktivit pro veřejnost

Priorita 4.2 Sportovní akce
Opatření 4.4 Finanční podpora sportovních akcí nadregionálního významu
Aktivita 1 Finanční podpora sportovních akcí
Opatření 4.5 Propagace a publicita sportovních akcí
Aktivita 1 Efektivní využití sportovních akcí k propagaci města
Aktivita 2 Hodnocení efektivnosti sportovních akcí
Opatření 4.6 Využití sportovních akcí k zapojení široké veřejnosti
Aktivita 1 Zacílení na nesportující veřejnost v rámci konání významných akcí
Aktivita 2 Zapojení dobrovolníků při pořádání sportovních akcí
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IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ
V následujícím textu je nastíněn způsob, jak by měl být Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030 přenesen do praxe při reflektování ekonomických
možností města a dalších faktorů či omezení (externí zdroje financování, významné investiční akce,…). Předpokladem k tomu, aby byly postupně naplněny
definované priority Plánu rozvoje sportu je pravidelná formulace a evaluace akčního plánu.
Akční plán bude zpracováván vždy na dvouleté období, přičemž první akční plán bude mít působnost na roky 2020 a 2021. Akční plán bude základním
nástrojem pro implementaci a hodnocení, prostřednictvím akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění formulované vize, prioritních oblastí
a priorit. Akční plán bude pro každé dvouleté období co nejpodrobněji upřesňovat formulovaná opatření a aktivity, včetně časového rámce jejich plnění.
Předpokladem naplnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému rozpočtu města pro následující období, čímž by mělo být zajištěno jak finanční
krytí, tak podpora ze strany politické reprezentace. Tvorbu a schválení akčního plánu pro následující rok je vhodné uskutečnit nejpozději do měsíce září
nebo října (pro akční plán následujícího roku), před přípravou a schvalováním rozpočtu města.
Jakým způsobem by měl být akční plán formulován?
Na tvorbě akčního plánu pro příslušné období by se měli podílet aktéři z oblasti sportu – zástupci vedení města, sportovní komise, provozovatele
sportovních zařízení, případně další osoby. Předpokladem úspěšné a efektivní implementace je nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, povinnosti
a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby akčního plánu by mělo proběhnout setkání zodpovědných pracovníků. Akční plán by měl být
poté, nejpozději do konce přecházejícího kalendářního roku schválen zastupitelstvem města. Po prvním roce by mělo dojít k aktualizaci akčního plánu pro
druhou polovinu období. Pro první období 2020–2021 by měl být vypracován akční plán s důrazem na již započaté realizace, na neinvestiční a finančně
méně náročné projekty. Zároveň by mělo dojít k nastavení a ověření funkčnosti schvalovacích a implementačních procesů.

ww w . l o k a l s p o r t . c z

82

AKČNÍ PLÁN 2020-2021 (NÁVRH)
Priorita

Priorita 1.1 Sport a škola

Opatření

Opatření 1.1 Iniciování a podpora dlouhodobé udržitelnosti projektu trenéři do škol

Aktivita

Spuštění projektu na základních školách

Popis

Projekt za účelem zkvalitnění a zatraktivnění tělesné výchovy na základních školách. Hlavním cílem je vypěstovat vztah ke sportu zejména u dětí, které
nemají vztah ke sportu a nejsou členy sportovních organizací.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Sport 2030
trenéři, OŠKS, ředitelé základních škol
500 000 Kč
rozpočet města
průběžně každý rok
počet zapojených škol

Priorita

Priorita 1.1 Sport a škola

Opatření

Opatření 1.2 Podpora obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol

Aktivita

Aktivita 1 Posouzení proveditelnosti a rozhodnutí o uskutečnění projektu

Popis

Podpora specializace studentů na vyšším stupni ZŠ, přizpůsobení rozvrhu nárokům sportovních organizací a efektivnější využití sportovních zařízení.
Reakce na nedostatek volného času sportujících dětí.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

sportovní spolky, Sport 2030
ředitelé základních škol, OŠKS
12/2020
počet nových sportovních tříd

Priorita

Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu

Opatření

Opatření 1.4 Podpora systematického vzdělávání dobrovolníků ve spolcích

Aktivita

Aktivita 1 Finanční podpora vzdělávání dobrovolníků

Popis

Finanční motivace dobrovolníků ke vzdělávání, podpora specializace a odbornosti ve sportovním prostředí.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

OŠKS, manažer rozvoje sportu
ČUS Příbram, sportovní spolky
700 000 Kč
rozpočet města
12/2020
počet podpořených osob
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Priorita

Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu

Opatření

Opatření 1.5 Pořádání přednášek a setkání s osobnostmi pro širokou veřejnost

Aktivita

Aktivita 1 Uskutečnění přednášky na téma zdravotní prospěšnosti sportu

Popis

Vzdělávání obyvatel v oblasti prospěšnosti sportu a zdravého životního stylu. Tematické přednášky pro různé cílové skupiny (děti, mládež, senioři,
zdravotně znevýhodnění, lidé po léčbě civilizačních onemocnění).

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

manažer rozvoje sportu, OŠKS, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
lékaři, poskytovatelé sportovních a regeneračních služeb
30 000 Kč
rozpočet města, komerční partneři
průběžně
účast na akci

Priorita

Priorita 1.2 Vzdělávání ve sportu

Opatření

Opatření 1.7 Vzdělávání obyvatel a sportovní osvěta

Aktivita

Aktivita 1 Spolupráce s praktickými lékaři

Popis

Motivace občanů ke sportovním aktivitám na základě doporučení odborníků.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, lékaři
manažer rozvoje sportu
30 000 Kč
Rozpočet města
12/2021
počet zapojených lékařů

Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu

Aktivita

Aktivita 1 Vyřešení majetkoprávních vztahů

Popis

Využití dostupné atraktivní lokality pro realizaci atletického stadionu, doplnění základní sportovní infrastruktury.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram
majitelé pozemků
06/2020
převod pozemků do majetku města
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Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu

Aktivita

Aktivita 2 Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z prostředků MŠMT/SčK

Popis

-

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

OIRM
zainteresované spolky a oddíly
300 000 Kč
rozpočet města
08/2020
zhotovení projektové dokumentace

Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.1 Realizace atletického stadionu

Aktivita

Aktivita 3 Realizace atletického stadionu

Popis

Doplnění sportovní infrastruktury města o chybějící sportoviště.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram, OIRM
zainteresované spolky a oddíly, SčK, školy, manažer rozvoje sportu
60 000 000–70 000 000 Kč
rozpočet města, MŠMT (NSA), SčK
06/2021
Dokončení stavby a zpřístupnění stadionu

Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech města s důrazem na jejich efektivní využití obyvateli

Aktivita

Aktivita 1 Revitalizace dvou sportovních hřišť za rok

Popis

Zatraktivnění volně dostupných hřišť za účelem efektivnějšího využití.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

OIRM, OŠKS, sportovní komise, manažer rozvoje sportu
sportovní spolky
600 000 Kč / rok
rozpočet města
průběžně
počet znovuotevřených hřišť
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Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.4 Rozvoj volně dostupných hřišť v různých částech města s důrazem na jejich efektivní využití obyvateli

Aktivita

Aktivita 2 Realizace sportovního hřiště u DDM

Popis

Využití atraktivní lokality a rozšíření působnosti DDM.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

SčK, Město Příbram, DDM Příbram
sportovní komise, manažer rozvoje sportu
1 200 000 Kč
rozpočet Středočeského kraje, rozpočet města
06/2021
dokončení a zpřístupnění hřiště

Priorita

Priorita 2.1 Sportovní infrastruktura

Opatření

Opatření 2.5 Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního areálu

Aktivita

Aktivita 1 Podpora realizace projektu

Popis

Efektivní využití sportovní lokality, popularity MTB disciplín a Spartan race.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

TJ Baník Příbram a zainteresované spolky
Město Příbram
1 200 000 Kč
soukromý sektor, rozpočet města
06/2021 (postupná realizace částečně založená na dobrovolnické práci)
zpřístupnění areálu

Priorita

Priorita 2.2 Motivace a informovanost

Opatření

Opatření 2.8 Koncepční přístup k rozvoji a propagaci sportu

Aktivita

Aktivita 1 Vznik pozice manažera rozvoje sportu

Popis

Pozice manažera rozvoje sportu bude mít obdobnou působnost jako v oblasti kultury. Manažer rozvoje sportu bude garantem efektivního využití
sportovních zařízení a sportovních akcí, jak z hlediska ekonomické, tak společenské efektivnosti. Manažer bude iniciátorem sportovních programů a
bude spolupracovat s organizací SZM Příbram, ČUS Příbram, městským úřadem a sportovní komisí.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram
sportovní komise
roční plat
rozpočet města
09/2020
přijetí zaměstnance

ww w . l o k a l s p o r t . c z

86

Priorita

Priorita 2.2 Motivace a informovanost

Opatření

Opatření 2.9 Informovanost o sportovních spolcích na webu města

Aktivita

Aktivita 1 Vytvoření profilů všech sportovních spolků na webu města

Popis

Zvýšení informovanosti a povědomí o sportovních spolcích.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologií
sportovní spolky
10 000 Kč
rozpočet města
10/2020
podíl participujících organizací

Priorita

Priorita 2.2 Motivace a informovanost

Opatření

Opatření 2.10 Informovanost o aktuální dostupnosti sportovních zařízení

Aktivita

Aktivita 1 Aktuální dostupnost sportovních zařízení na webu města a v mobilní aplikaci města

Popis

Efektivní a flexibilní poskytování sportovních zařízení.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

manažer rozvoje sportu, odbor informačních technologií
SZM Příbram, provozovatelé sportovišť
30 000 Kč
rozpočet města
10/2020
počet sportovních zařízení

Priorita

Priorita 2.2 Motivace a informovanost

Opatření

Opatření 2.11 Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost

Aktivita

Aktivita 1 Vznik příbramské badmintonové ligy pro veřejnost

Popis

Rozvoj sportovních aktivit pro skupiny obyvatel s nižší mírou sportovní účasti. Zapojení seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

manažer rozvoje sportu
SZM Příbram, školy
potenciál generování příjmů – zvýšení efektivnosti využití sportovních zařízení
09/2020
vznik soutěže
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Priorita

Priorita 3.1 Finanční podpora činnosti sportovních spolků

Opatření

Opatření 3.1 Postupné navyšování objemu dotací na činnost sportovních organizací

Aktivita

Aktivita 1 Postupné navýšení podpory činnosti spolků na úroveň podpory vrcholového sportu

Popis

Na základě výsledků analýzy financování sportu je vhodné významně navýšit prostředky na podporu činnosti sportovních spolků. Vyšší objem prostředků
by měl být pro spolky motivací k rozšiřování a rozvoji jejich činnosti, včetně oslovení nesportujících obyvatel Příbrami.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram, OŠKS
sportovní komise
navýšení o 5 000 000 Kč
rozpočet města
09/2020
navýšení objemu dotací

Priorita

Priorita 4.1 Vrcholový sport

Opatření

Opatření 4.1 Stabilní finanční podpora vrcholového sportu

Aktivita

Aktivita 1 Oddělení financování vrcholového sportu a činnosti sportovních organizací

Popis

Zvýšení transparentnosti financování sportu.

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram, sportovní komise
sportovní kluby
rozpočet města
09/2020
oddělení financování vrcholového sportu a ostatních organizací

Priorita

Priorita 4.2 Sportovní akce

Opatření

Opatření 4.4 Finanční podpora sportovních akcí nadregionálního významu

Aktivita

Aktivita 1 Finanční podpora sportovních akcí

Popis

Efektivní využití sportovních akcí

Zodpovědnost
Další aktéři
Odhad finanční náročnosti
Potenciální finanční zdroje
Termín dokončení
Indikátor hodnocení

Město Příbram, sportovní komise
pořadatelé sportovních akcí
2 000 000 Kč
rozpočet města
průběžně každý rok
počet podpořených akcí
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Provedena gramatická a stylistická korektura: Mgr. Dana Králová
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