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Úvod
Sport se stává čím dál více nedílnou součástí života každého člověka, ať je to ve formě
aktivní nebo pasivní. Málokterý člověk se v dnešní době nestará o svoje zdraví a fyzická
aktivita v podobě nějakého druhu sportu je zásadní složkou zdravého životního stylu.
Proto i ti lidé, kteří dříve jen pasivně sledovali fotbal maximálně v televizi, na doporučení
lékaře pro prevenci vysokého tlaku či jiných civilizačních neduhů aspoň chodí
na procházky. Sport se tak stává skutečně společensky významnou aktivitou, kdy nejde
již jen o pár zapálených jedinců ale o opravdu velký počet obyvatel, kteří aktivně sportují.
Plán rozvoje sportu města Český Krumlov (dále jen Plán) je dokument, který vznikl
na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Město Český
Krumlov ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména
zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování
a provozování svých sportovních zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů.
Vynakládá finanční prostředky na podporu sportu ze svého rozpočtu dle svých
možností a kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení.
Pro město Český Krumlov rozvoj sportu není novým tématem. Sportovní vyžití občanů,
finanční podpora klubů, modernizace, budování, opravy sportovních zařízení, hřišť
a sportovního zázemí je řešeno kontinuálně řadu let. Sport je považován za důležitou
součást volného času lidí všech věkových skupin ve městě Český Krumlov,
a to jak organizovaného, tak neorganizovaného sportu. Město a jeho okolí nabízí velké
množství sportovního vyžití.
Přírodní krásy Českokrumlovského regionu lákají nejen turisty, ale také sportovní
veřejnost k vyžití v nádherném, klidném a stále relativně čistém prostředí. Nejen
sportující veřejnost, ale i návštěvníci města či regionu mohou využít pěší turistiku, stále
se rozvíjející síť cyklostezek nebo oblíbené vodní sporty. Řeka Vltava, která protéká
městem, láká mnoho sportovně založených lidí ke sjíždění řeky na kánoích a raftech.
V zimním období se nabízí lyžování především pro rodiny s dětmi na Lipensku – areál
Kramolín. ale i na mnoha menších sjezdovkách v okolí Kletě.
Nejúspěšnějšími sporty českokrumlovského regionu jsou kanoistika na divoké vodě
a karate – sporty, které se mohou pochlubit ziskem světových či evropských
medailí. Dalším mimořádně úspěšným sportem regionu je badminton, který patří
k republikové špičce jak v individuálních soutěžích, tak i v soutěžích družstev.
Plán

rozvoje

sportu

stanoví

vize,

cíle,

priority

a

je

jakýmsi

vodítkem,

co je potřeba, nebo by bylo dobré v oblasti sportu do budoucna vykonat. Plán není
3

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov

2018-2028

postaven tak, že do roku 2028 musí být vše splněno. Již jen otázka financování všech
potřeb bude velmi odvislá od vyhlášených dotačních titulů, jiných finančních podpor,
legislativních změn apod.
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Sport – společenský fenomén
Definice sportu
Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím
organizované účasti či nikoliv si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné
a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích
na všech úrovních1.
Bílá kniha sportu pro snadnou pochopitelnost definovala sport 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.“2
Společenský význam sportu je obrovský a má nesporný dopad jak v rovině sociální,
ekonomické, ale také kulturní.
Sport a pohybové aktivity prodlužují život. Sport má velký vliv na zdraví každého člověka.
Podle Pokynů EU pro pohybovou aktivitu je tato aktivita obvykle definována
jako „jakýkoliv tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie
nad klidovou úroveň.3

Evropská charta sportu. Http://www.msmt.cz/file/38361 [online]. [cit. 2018-05-05].
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Bílá kniha o sportu [online]. 11.
7. 2007 [cit. 2018-05-06]. Dostupné <http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu>
3 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. EU-pohybová aktivita [online].
[cit. 2018-05-06]. Dostupné <http://www.msmt.cz/sport/eu-pohybova-aktivita>
1

2
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Legislativní dokumenty
Pro celkové nahlížení na problematiku sportu je nezbytné vycházet z koncepčních
a doporučujících dokumentů na všech úrovních i té evropské. Záměrem není uvést
absolutní výčet, ale spíše vhled do této oblasti.

Evropská charta sportu
Česká republika se připojila k významnému dokumentu Evropské charty sportu, kde byl
sport definován jako všechny formy tělesné činnosti. Tento základní dokument byl přijat
v roce 1992. Druhou část charty formuluje kodex sportovní etiky, kde je vysvětlena
podstata fair play.

Bílá kniha o sportu
Bílá kniha sportu – dokument Komise evropských společenství z roku 2007. Jedná
se o souhrn koncepcí pro oblast sportu. „Opět zdůrazňuje význam instituce sportu
pro oblast vzdělávání, společenské a občanské integrace, vyzývá k boji proti dopingu
a jmenuje sport jako významného agenta při propagaci kulturních hodnot.“4 Následné
kroky, které by měly být dále implementovány, jsou obsaženy v Akčním plánu,
který je součástí Bílé knihy o sportu:
•

Společenská role sportu
−

Tělesnou aktivitou k utužení veřejného zdraví

−

Spojení sil v boji proti dopingu

−

Posilování role sportu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

−

Podpora dobrovolnické práce a aktivního občanství prostřednictvím sportu

−

Využití potenciálu sportu pro účely sociálního začleňování, integrace
a rovných příležitostí

•

−

Posilování prevence a boje proti rasismu a násilí

−

Propagace našich hodnot v ostatních částech světa

−

Podpora udržitelného rozvoje

Hospodářský rozměr sportu
−

Přeorientování se na politiku v oblasti sportu založenou na důkazech,

SVOBODA, Arnošt. Sport a Evropská unie. Ministerstvo vnitra ČR [online]. Praha [cit. 2018-0507]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/sport-a-evropska-unie.aspx
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ekonomický dopad sportu
−
•

•

Lepší zajištění veřejné podpory sportu

Organizace sportu
−

Specifičnost sportu

−

Volný pohyb a národnost

−

Přesuny a agenti hráčů

−

Ochrana minorit, obzvláště mladistvých hráčů

−

Korupce, praní špinavých peněz a další formy finanční trestné činnosti

−

Licenční systémy pro kluby

−

Média

Následná doporučení
−

Strukturovaný dialog se sportovními stakeholdery

−

Spolupráce s členskými státy

−

Sociální dialog

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu (Physical Activity
Guidelines)
Dokument Pokyny EU pro pohybovou aktivitu obsahuje část 3 Oblasti politiky,
3.1 Sport, která je zaměřena na ty, kdo rozhodují o sportu na všech úrovních
ve veřejném i soukromém sektoru. Níže jsou uvedeny body, které se dotýkají
regionálních a místních správních orgánů:
•

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

•

Zabezpečit, aby obyvatelé městských i venkovských oblastí měli přístup
do sportovišť v oblasti snadno dostupné z domova (infrastruktura a veřejná
doprava).

•

Zabezpečit otevřený přístup do sportovních zařízení pro všechny občany
s ohledem na rovnost pohlaví a na rovné příležitosti pro každého.
Se zaměřením na zvyšování úrovně pohybové aktivity obyvatel podporovat účast
ve sportu a společenské vztahy v místní obci prostřednictvím místních kampaní,
například specifických sportovních akcí a různých alternativ k závodním sportům.

•

Organizovat přitažlivé akce a aktivity pro celou obec se záměrem vytvářet návyk
7
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provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu.

.

•

Pomáhat místním sportovním organizacím při vytváření a provádění projektů
zaměřených na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu ve skupinách
obyvatelstva se sedavým způsobem života.

•

Rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z odvětví zdravotnictví s cílem
zakládat kanceláře pro poskytování podpory, poradenství a předepisování
pohybové aktivity, se zaměřením na podporu pohybové aktivity a účasti ve sportu
u skupin obyvatelstva se sedavým způsobem života.5

Zákon o podpoře sportu České republiky
Základním legislativním dokumentem v oblasti sportu je zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, v platném znění.
Zákon určuje základní priority, kterými jsou podpora sportu dětí a mládeže a jejich
trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
1. Úkolem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
je vypracovávat návrh plánu státní politiky ve sportu, zabezpečit finanční podporu
sportu ze státního rozpočtu, kontrolovat využití finančních prostředků, vytváří
podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny,
pro sport zdravotně postižených o občanů a pro sportovní reprezentanty České
republiky (dále jen ČR) a jejich účast na sportovních akcích v ČR a zahraničí atd.
2. Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů, zajištují výstavbu, rekonstrukce, udržování
a provozování svých sportovních zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu
ze svého rozpočtu, zpracovávají Plán a zajišťují jeho provádění.
3. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, zabezpečují
přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajištují
výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů, kontrolují účelné využívání svých
sportovních zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
zpracovávají Plán a zajišťují jeho provádění.

5
RYCHTECKÝ, Antonín. "EU Physical Activity Guidelines": Titulní stránka ⁄ Sport ⁄ Dokumenty ⁄
EU ⁄ Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Pokyny EU pro pohybovou aktivitu. In: MŠMT [online].
2008 [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/pokyny-eu-pro-pohybovou-aktivitu
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Koncepce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
V roce

2016

Ministerstvo

školství,

mládeže

a

tělovýchovy

České

republiky

(dále jen MŠMT) schválilo Koncepci podpory sportu 2016-2025. Koncepce ukazuje
„směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle a podmínky
naplnění v období let 2016-2025.6
Koncepce sport 2025 je vystavěna na níže uvedených pilířích:
1. Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů;
2. Sport a prevence zdraví;
3. Sport jako prostředek seberealizace;
4. Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost;
5. Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti
a mezinárodní prestiže. 7
Koncepce Sport 2025 preferuje uplatnění níže uvedených priorit:
1.

Zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže;

2. Zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže;
3. Zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti;
4. Snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu;
5. Transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu;
6. Aktivní boj proti negativním jevům ve sportu;
7. Rovné příležitosti;
8. Meziresortní a mezisektorový přístup;
9. Spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv;
10. Zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesy
samospráv;
11. Podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti8
Koncepce Sport 2025 má stanoveno osm strategických oblastí, kterými jsou:
1.

Rozvoj sportu pro všechny;

2. Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců;
3. Rozvoj školního a univerzitního sportu;
4. Odbornost ve sportu;
Koncepce podpory sportu 2016-2025 Koncepce podpory sportu 2016-2025. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025?highlightWords=sport+2025
7
Tamtéž.
8
Koncepce podpory sportu 2016-2025 Koncepce podpory sportu 2016-2025. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025?highlightWords=sport+2025
6
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5. Obnova a budování sportovních zařízení;
6. Sport handicapovaných;
7. Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR;
8. Komerční sport. 9

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021–2027
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021–2027 představuje zastřešující
střednědobý program podpory rozvoje celého kraje. Stanovuje strategické cíle
a opatření, která by měla vést k udržitelnému a vyváženému rozvoji Jihočeského kraje.
Cílovým stavem je konkurenceschopný region, jenž je úspěšný na rostoucích
a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro podnikatelské
subjekty a jenž je atraktivním místem k životu. PRK 2021-2027 plní funkci základního
strategického dokumentu orgánů Jihočeského kraje pro koordinaci rozvoje sledovaného
území při zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.10
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 (dále jen Program JK)
se skládá ze sedmi prioritních os:
Prioritní osa 1: Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika
Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
Prioritní osa 3: Rozvoj služeb a infrastruktury v sociální oblasti
Prioritní osa 4: Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví
Prioritní osa 5: Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení času
Prioritní osa 6: Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí
Prioritní osa 7: Využití přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu11

Podpoře sportu je věnován především Strategický cíl 5.3: Kvalitní vybavenost a služby
pro trávení volného času v prioritní ose 5: Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení
volného času:

Koncepce podpory sportu 2016-2025 Koncepce podpory sportu 2016-2025. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025?highlightWords=sport+2025
10
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Jihočeský kraj: Odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu [online]. České Budějovice: Moore Czech
Republic, 2021, 24. 6. 2021 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajskyurad/odbor-regionalniho-rozvoje-uzemniho-planovani-stavebniho-radu#program-rozvojejihoceskeho-kraje-na-obdobi-2021---2027
11
Tamtéž.
9
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5.3.1. Podpora rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury na území Jihočeského
kraje například formou dotací na rekonstrukci a výstavbu sportovní infrastruktury.
5.3.2. Podpora opatření měst a obcí vedoucích k vytváření příznivého prostředí
pro rozvoj tělovýchovy a sportu mezi obyvateli – zejména u cílové skupiny dětí
a mládeže.
5.3.3. Zajištění podpory práce s dětmi a mládeží v souladu se strategií podpory práce
s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji.
5.3.4. Materiální a nemateriální podpora sportovních a volnočasových akcí
pro širokou veřejnost a výkonnostní sportovce (regionálního i nadregionálního
významu).
5.3.5. Medializace sportovních akcí pro širokou veřejnost směrem k občanům. Cílem
tohoto opatření je efektivně přinášet informace ohledně sportovního dění v kraji
směrem k občanům (např. formou webového portálu a mobilní aplikace). Záměrem
této aktivity je, aby obyvatelé a návštěvníci Jihočeského kraje dokázali přehledně
nalézt informace o sportovních klubech, skupinách a sportovištích, a to včetně jejich
popisu, kontaktu, otevírací doby, pořádaných sportovně-volnočasových událostech
apod.
5.3.6. Podpora rozvoje a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, včetně doprovodné
infrastruktury (mobiliáře) a značení (orientační a informační tabule, vícejazyčné mapy
pro cyklisty atd.) – průnik se strategickým cílem 2.2 Rozvoj vnitřní dopravní sítě
a rozvoj inteligentních systémů v dopravě.
5.3.7. Materiální podpora v oblasti renovace školního vybavení. Jihočeský kraj má
za cíl se aktivně podílet na spolufinancování renovace tělocvičného a sportovního
vybavení, které je využíváno školskými zařízeními v rámci hodin tělesné výchovy,
tělovýchovnými kroužky, sportovními organizacemi, ale také širokou veřejností.
5.3.8. Nastavení systému víceúrovňové spolupráce, kdy Jihočeský kraj by rád rozvíjel
komunikaci a synergii mezi představiteli kraje, obcí, spolkovým a soukromým
sektorem, školským zařízeními apod.
5.3.9. Podpora vzniku školních sportovních klubů a školních soutěží (podpora činnosti
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
územně samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí na území Jihočeského
kraje za účelem realizace školních soutěží).
5.3.10. Podpora rozvoje masového sportu ve městech a obcích.

11

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov

2018-2028

12

5.3.11. Podpora sportovních talentů.

Turistiku, cyklostezky, cyklotrasy, vodáckou turistiku atd. obsahuje prioritní osa 7: Využití
přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu. Například Strategický
cíl 7.2: Rozvoj infrastruktury, produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu
7.2.7.

Podpora

marketingových

aktivit

(webové

prezentace

destinačních

managementů oblastí, efektivní prezentace lokalit vhodných pro cykloturistiku,
webové prezentace významných kulturních a historických památek apod.).
7.2.9. Rozvoj sítě nabíjecích stanic pro elektrokola a vytvoření vhodných podmínek
pro cykloturistiku při využití moderních technologií a prvků v přírodě zvyšujících
atraktivitu cyklostezek a cyklotras (průnik se strategickým cílem 5.3 Kvalitní
vybavenost a služby pro aktivní trávení volného času).
7.2.10. Podpora budování doprovodné infrastruktury zvyšující komfort návštěvníků
přírodních a kulturních atraktivit (parkoviště, veřejná hygienická zázemí, úschovny,
zdroje pitné vody, rozšiřování tzv. „euroklíčů“ pro handicapované občany).13
Výčet podpor není vyčerpávající, představuje návrhy z Programu v prioritní ose 7.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021–
2030
Silnou stránku Jižních Čech představuje sít pěších tras, naučných tras a také cyklotras.
V rámci sportování a volného času obyvatel je důležitý např. Operační cíl I.1: Podpora
nových a originálních produktů a oživení stávajících produktů s akcentem na šetrné
formy cestovního ruchu a udržitelný rozvoj - 1. Tematická oblast AKTIVNÍ DOVOLENÁ
pod Strategickým cílem č. I: Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy

a) Cykloturistika:

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Jihočeský kraj: Odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu [online]. České Budějovice: Moore Czech
Republic, 2021, 24. 6. 2021 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajskyurad/odbor-regionalniho-rozvoje-uzemniho-planovani-stavebniho-radu#program-rozvojejihoceskeho-kraje-na-obdobi-2021---2027
13
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027. Jihočeský kraj: Odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního řádu [online]. České Budějovice: Moore Czech
Republic, 2021, 24. 6. 2021 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajskyurad/odbor-regionalniho-rozvoje-uzemniho-planovani-stavebniho-radu#program-rozvojejihoceskeho-kraje-na-obdobi-2021---2027
12
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•

Podpořit vybudování půjčoven elektrokol (elektrokoloběžek) mimo turisticky
exponované lokality;

•

Zajistit udržitelnost a propagaci (vč. stávajících) půjčoven elektrokol mimo
turisticky exponované lokality;

•

Podpořit vybudování dobíjecích míst;

•

Zajistit udržitelnost a propagaci (vč. stávajících) dobíjecích míst;

•

Vytvořit soupis půjčoven elektrokol a dobíjecích stanic a tento veřejně;

•

Podpořit vznik dalších tematických cyklotras ideálně na stávajících číslovaných
trasách (případně síť upravit dle potřeby) a nové značení cyklotras/cyklostezek
mimo turisticky exponované lokality;

•

Podpořit obnovu a zvyšování kvality cyklotras/cyklostezek včetně překládání
na méně frekventované komunikace;

b) Pěší turistika:
• Podpořit obnovu stávajících naučných stezek;
•

Podpořit vznik dalších naučných stezek zejména zajímavými přírodními;
(dosud turisticky neobjevenými) místy;

•

Podpořit vznik moderních pěších tras a dálkových pěších tras;

•

Zajistit udržitelnost a propagaci naučných stezek a pěších tras;

c) Hipoturistika:
• Zpracovat nabídku provozování hipoturistiky (možnosti ubytování s ustájením)
včetně hipotras;
d) Turistika na vodě:
• Vytvořit přehledové mapy vhodných vodáckých tras s uvedením obtížnosti
sjízdnosti, nebezpečných úseků, jezů apod.;
•

Podpořit obnovu a rozvoj infrastruktury vodáckých kempů a tábořišť;

•

Vytvořit a zveřejnit přehled vodáckých kempů a tábořišť (vč. aktualizovaného
standardu vybavení);

•

Podpořit zlepšování kvality vody ve VD Orlík;

•

Podpořit obnovu a rozvoj turistické infrastruktury v okolí vodních ploch (vyjma
Lipna);

•

Podpořit obnovu a rozvoj infrastruktury pro motorizovanou plavbu na vodních
tocích;

e) Zimní sporty:
• Podpořit rozvoj infrastruktury pro běžkařské tratě včetně zajištění údržby;
•

Podpořit rozvoj infrastruktury pro sjezdové lyžování;
13
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Zpracovat nabídku pro trávení zimní dovolené;

Adrenalinové sporty:
• Podpořit vznik nových míst (horolezecké úseky v přírodě, lezecké stěny, lanová
centra, single tracks, sjezdové koloběžky apod.);
•

Vytvoření nabídky adrenalinových sportů;

g) Plavání:
• Podpořit rozvoj infrastruktury přírodních (samočistících) koupališť včetně
rozvoje infrastruktury potřebné k rozvoji koupání ve vodních tocích.“14

14

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030. Jihočeská centrála
cestovního ruchu [online]. České Budějovice: Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2021
[cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.jccr.cz/jizni-cechy/koncepce-rozvojecestovniho-ruchu
14
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Strategické dokumenty města Český
Krumlov nejen pro sport
Strategické dokumenty informují o rozvojových cílech města Český Krumlov a dále řeší
způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Jsou důležitým nástrojem při rozhodování vedení
města, ale také při sestavování rozpočtu. Sport a sportovní aktivity jsou součástí těchto
dokumentů.

Strategický plán města Český Krumlov
Strategický plán města Český Krumlov15 se věnuje oblastem, ve kterých je potřeba něco
změnit či nově vytvořit. Zahrnuje nejen „měkké“ (změny v organizaci, školení
a zlepšování schopností, dovedností či kapacit či přípravu koncepčních dokumentů
apod.) tak „tvrdé“ (stavby či úpravy apod.) novinky a změny. Vybírá jen to nejdůležitější,
kde je změna nejvíc potřeba a stanovuje priority z pohledu zlepšení života ve městě.
Popis pozitiv a negativ současného stavu ve městě v oblasti sportu:
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ, UPLATNĚNÍ MLADÝCH:
Hodnoty a pozitiva
•

dobrá úroveň škol

•

celé spektrum volnočasových organizací – DDM, školy, CPDM

•

koncepční práce s majetkem města – stav školních budov

•

velké množství rodičů, kteří se zajímají o školní aktivity

•

propracovaný systém podpory sportu

•

dobrá nabídka specializovaného a závodního sportu pro mládež

Problémy a negativa
•

sportovní a volnočasové „hřiště“ a streetpark pro teenagery a alternativní
(např. workout, lezecká stěna…) (chybí)

•

sportovní areál pro lokalitu Špičák (veřejnost i ZŠ T. G. Masaryka)

Strategický plán města Český Krumlov. Český Krumlov [online]. Český Krumlov [cit. 2018-0512]. Dostupné z: http://data.ckrumlov.cz/files/7922-strategicky-plan-mesta-cesky-krumlov-ke-3112-2017.pdf
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slabá nabídka "rekreačního", nezávodního sportu pro děti a mládež
(např. Sokol)16

Čeho chceme v dané oblasti dosáhnout.
Cíle:
•

Vytváření nových možností venkovního koupání

•

Podpora neorganizovaného sportu

•

Zmapování a vytvoření adresáře aktérů z oblasti cestovního ruchu, kultury
a občanských aktivit

•

Mapování a veřejná databáze prostranství a prostor vhodných k pořádání
kulturních, společenských, sousedských, volnočasových a alternativních aktivit
a participativních akcí a infrastruktury v majetku města vhodné pro kulturní
a sportovní využití pro místní a turisty

Strategický plán města Český Krumlov stanovuje cíle, ukazatele úspěchu, opatření
a k nim zdroje; v navazujícím akčním plánu pak popisuje úkoly či projekty včetně
organizační a osobní zodpovědnosti, náklady a termíny. Postupuje od obecných cílů
soustavně ke konkrétním úkolům. Priority pro oblast sportu v Akčním plánu města Český
Krumlov jsou v oblasti C: Obraz města a cestovního ruch, centrum, soužití obyvatel
města a turistů.

Akční plán města Český Krumlov17 – Oblast C: Obraz města
a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů

Název projektu: Vypracování studie proveditelnosti vhodných lokalit pro venkovní
koupání
Anotace: Ověření možností vytvoření venkovního koupání ve městě a jeho blízkém okolí
(přírodní i “umělé plochy”) - kde a za jakých případných úprav mohou být podmínky
pro venkovní koupání a rozhodnutí, kde a jak případné úpravy provést.
Výstup: Zjednodušené studie proveditelnosti pro jednotlivé lokality a rozhodnutí o dalším
postupu.
Název projektu: Zmapování poptávky veřejnosti po neorganizovaném sportovním
vyžití a vytvoření/využití multifunkčního prostoru pro sport i kulturu

Strategický plán města Český Krumlov. Český Krumlov [online]. Český Krumlov [cit. 2018-0512]. Dostupné z: http://data.ckrumlov.cz/files/7922-strategicky-plan-mesta-cesky-krumlov-ke-3112-2017.pdf
17
Akční plán města Český Krumlov. Český Krumlov [online]. Český Krumlov [cit. 2018-05-12].
Dostupné z: http://data.ckrumlov.cz/files/7750-akcni-plan-mesta-cesky-krumlov.pdf
16
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Anotace: Vytipování vhodných prostorů pro 1/ společenské a kulturní a 2/ participativní
akce tak, aby bylo možné snadno zjistit, který prostor se hodí, pro jaké akce a za jakých
podmínek a kde. Naváže rozvaha možného doplnění (zejména o multifunkční prostor)
s jednoduchým posouzením proveditelnosti.
Výstup: Zmapování, který stávající prostor se hodí, pro jaké akce a za jakých podmínek
a kde.
Rozhodnutí, zda a jak lze zajistit nové prostory pro kulturní a společenské akce.
Název projektu: Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného
sportovního vyžití
Anotace: Na podkladě zmapované poptávky budou učiněny kroky vedoucí k naplnění
poptávky dle možností – inventarizace prostor a sportovišť k dispozici, jednání
s provozovateli o podmínkách využití neorganizovanou veřejností (mimo členy
sportovních klubů) a prověření nových možností v prostorách ve vlastnictví města
a veřejných prostranstvích
Výstup:
1) Rozšíření nabídky pro neorganizovaný sport o nové možnosti dle poptávky
2) Přehledné informace o tom, jaké prostory a za jakých podmínek lze využívat

Název projektu: Navržení a doplnění nových tras a přemostění vodních toků
a úprava stávajících tras do uceleného skeletu dle poptávky
Anotace: Navržení systému pěších a cyklotras zajišťujících propojení cílových bodů,
včetně mobiliáře pro cyklisty a mobiliáře pro půjčování kol
Výstup: Koncepční dokument, na základě, kterého je možné zadávat řešení konkrétních
úprav pro zlepšení pěšího a cyklo pohybu po městě.
Ruku v ruce se Strategickým plánem jde Strategie cestovního ruchu. Město Český
Krumlov je městem turistickým a snaží se rozvíjet cestovní ruch. Budováním nové
infrastruktury a služeb dochází ke zkvalitňování zázemí pro sport a volnočasové aktivity
i pro občany města a regionu.

17
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Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova
Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova18 je klíčový koncepční dokument
pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Dokument, jehož úkolem je efektivně pomoci
rozvoji cestovního ruchu ve městě a stanovuje, kam by měl rozvoj směřovat.
Např. Priorita 1 – Podpora nabídky cestovního ruchu, opatření 1.2 – budování nových
a zkvalitnění stávajících prvků infrastruktury a služeb pro cestovní ruch v Českém
Krumlově popisuje potřebu v rámci cestovního ruchu také funkční a kvalitní infrastrukturu
pro volnočasové aktivity a sport.

Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
N7 – Plán organizace cyklodopravy

Plán organizace cyklodopravy je součástí projektu Komplexní dopravní koncepce města
Český Krumlov a je koncepčním dokumentem. Tento dokument byl formulován
pro podporu, plánování, přípravu a výstavbu cyklistické infrastruktury ve městě.
„Koncepce stanovuje cíle, navrhuje cílový stav cyklistické infrastruktury, určuje etapizaci
výstavby, stanovuje rozdělení tras na páteřní, hlavní, doplňkové a místní a určuje typy
tras. Navrhují se i další opatření pro podporu cyklistické dopravy (předsazené stopčáry
pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách, možnost vedení cyklistů při pravém okraji
vozovky formou cyklistických koridorů a další integrační opatření). Součástí dokumentu
je také doprovodná cyklistická infrastruktura.“19
Obecné zásady pro návrh koncepce jsou:20
-

princip udržitelného rozvoje

-

zásada ochrany životního prostředí, rovnosti šancí a sociální politiky

-

město musí rozvíjet dopravní systémy tak, aby byly podporovány environmentálně
šetrné druhy dopravy, jako je pěší, cyklistická a městská hromadná doprava

-

podpora opatření pro vytváření předpokladů pro větší zapojení nemotorové
dopravy na krátké vzdálenosti

-

uplatnění prvků ochrany zranitelných účastníků silničního provozu, vytváření
podmínek pro segregaci motorové a nemotorové dopravy, zklidňování dopravy

Strategie cestovního ruchu. Český Krumlov [online]. Český Krumlov [cit. 2018-05-12]. Dostupné
z: http://data.ckrumlov.cz/files/7465-strategie-cestovniho-ruchu-v-ceskem-krumlove.pdf
19
Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov. Český Krumlov – oficiální informační systém
[online].
Český
Krumlov,
2018
[cit.
2018-05-21].
Dostupné
z:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20171222_Dopravni_koncepce.xml
20
Tamtéž.
18
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Plán organizace cyklodopravy není projektovou dokumentací. Tento plán je návodem,
kam by mělo město v cyklodopravě směřovat, ale není to dokument, podle kterého bude
vše v blízké budoucnosti provedeno. Níže jsou uvedeny zásadní úkoly tohoto plánu.

Zásadní úkoly:
• Výchozí dopravní průzkum intenzit cyklistické dopravy (nulový stav) – proběhl
v rámci zpracování Koncepce dopravy
• Řešit veškeré stavby na pozemních komunikacích vždy mj. i z hlediska cyklistické
dopravy
• Postupně realizovat zklidnění dopravy v obytných územích města
• Propagace (publikace o cyklodopravě, tištěná mapa, web města)
• Postupné doplňování chybějících bezpečných cyklostojanů a nahrazování
nevyhovujících
• Realizace úschovy jízdních kol pro návštěvníky historického centra
• Systém údržby cyklistické infrastruktury
• Ověřovací dopravní průzkumy intenzit cyklistické dopravy v závislosti na realizaci
navržených tras, zejména vltavské cyklostezky
• Průběžná aktualizace orientačního cyklo značení
• Zapojení partnerů do řešení parkování a úschovy kol
• Důraz na propagaci pomocí dalších marketingových akcí (např. do školy na kole,

nakupuj na kole)
• Vyhodnocení skladby dopravního objemu v pravidelných intervalech např. po 5
letech v závislosti na realizaci navrhovaných opatření

19
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Koncepce obnovy herních ploch na míčové hry a dětských
hřišť v Českém Krumlově

20
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Profil města Český Krumlov
Sídlem okresu Český Krumlov21 je stejnojmenné město Český Krumlov. Leží
na jihu Jihočeského kraje 25 km jihozápadně od Českých Budějovic. Sousedí s okresy
na severozápadě s Prachaticemi, na severu s Českými Budějovicemi, na východě
s Jindřichovo

Hradcem.

Státní

hranice

s Rakouskem

tvoří

jižní,

jihozápadní

a jihovýchodní hranici v délce 80 km.
Obrázek č. 1 - Mapa okresu Český Krumlov

Zdroj: https://www.czso.cz

Počet obyvatel okresu Český Krumlov22 je více než 61 tisíc obyvatel. Rozloha okresu
Český Krumlov je 1 615 km². Svou rozlohou se řadí na šesté místo v České republice
(dále jen ČR) a v JčK na místo třetí, ale hustotou 38 obyvatel na km2 je podprůměrný
a v rámci Jčk je dokonce druhý nejméně lidnatý. Okres tvoří 47 obcí. Z tohoto počtu

Charakteristika okresu Český Krumlov. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-05-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/charakteristika_okresu_ck
22 Charakteristika okresu Český Krumlov. Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-05-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/charakteristika_okresu_ck
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má 7 obcí statut měst – Český Krumlov, Horní Planá, Kaplice, Rožmberk nad Vltavou,
Velešín, Větřní, Vyšší Brod. Český Krumlov je spolu s Kaplicí obec s rozšířenou
působností.

Obrázek č. 2 - Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností
Český Krumlov

Zdroj: https://www.czso.cz

Mezi obce, které mají pověřené obecní úřady, patří Český Krumlov, Horní Planá, Kaplice
a Vyšší Brod. Ve městě Český Krumlov bydlí trvale či dlouhodobě cca 13 tisíc obyvatel
a téměř polovina z celkového počtu obyvatel celého okresu bydlí v pěti zbylých
městech.23 Město Český Krumlov se nachází v kraji, který je spíše zemědělský,
je spojován

s malou

průmyslovou

výrobou.

Neoplývá

nerostnými

surovinami,

ale jeho bohatství spočívá v krásné přírodě, a především v lesích. Páteřní komunikační
osou vedenou přes území města Český Krumlov je silnice I/39 s průběhem: Kamenný
Újezd (I/3) - Český Krumlov – Horní Planá – Volary – Houžná (I/4). Tato silnice
se v Kamenném Újezdě napojuje na I/3, která zprostředkovává vazby Praha – České
Budějovice – Dolní Dvořiště – Wullowitz (Rakousko). Uvolnit kapacity silnici I/3 by měla
právě budovaná dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko. Další vazby
městu zprostředkovávají silnice II. třídy – II/155, II/157 a II/160. Železniční spojení

Charakteristika okresu Český Krumlov. Český statistický úřad [online]. 2016 [cit. 2018-05-05].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/charakteristika_okresu_ck
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zajišťuje trať. č. 194 České Budějovice – Volary.

Město Český Krumlov se nachází v přírodně i krajinářsky cenném prostoru, rozprostírá
se na březích řeky Vltavy, mezi Šumavou a Blanským lesem.

Statistické údaje
Vývoj počtu obyvatel trvale žijících v Českém Krumlově odpovídá situaci v celé České
republice. Souhrnný počet obyvatel setrvale klesá – viz graf č. 1.
Graf č. 1 – Vývoj počtu obyvatel města Český Krumlov za rok 2015–2020,
z celkového počtu muži a ženy
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Graf č. 2 ukazuje vztah věkových skupin k celkovému počtu obyvatel. Celkový počet
obyvatel klesá, meziročně kolísá počet dětí do 14 let a stále se zvyšuje počet lidí
v důchodovém věku. Střední produktivní generace však vykazuje klesající tendence
počtu osob. Počet dětí zřejmě bude ovlivněn socioekonomickou situací, kdy se mladí
lidé v období ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti snáze rozhodují ve věcech
založení rodiny, případně počtu dětí. Zvyšující se počet starších lidí souvisí s trvale
se prodlužujícím průměrným věkem v ČR. I v Českém Krumlově se projevuje kvalitnější
lékařská péče, lepší stravování a možná i větší dostupnost sportovních aktivit seniorů.
Není neobvyklé potkat seniory na jízdním kole nebo s hůlkami v ruce při nordic walkingu.
Pro celkový počet je ovšem rozhodující skupina v produktivním věku 15–64 let.
Zde je zřetelný úbytek počtu obyvatel. Důvody souvisí s nabídkou pracovních
příležitostí. Mladí lidé za vyšším vzděláním vyjíždějí mimo okresní město nejčastěji
do velkých měst, kde po ukončení vzdělávání snáze najdou práci a pak zůstávají

Profil města Český Krumlov.Ckrumlov.cz Dostupné [online]. 2016 [cit. 2018-05-05]. z:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/dokumenty/strategic_plan/profil_mesta.pdf
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ve větších městech. Přestože v cestovním ruchu je v regionu zaměstnán významný
počet lidí, zdaleka ne všichni jsou trvale přihlášeni k pobytu ve městě Český Krumlov.

Graf č. 2 – Vývoj počtu obyvatel města Český Krumlov podle věku za rok
2015-2019
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Graf č. 3 – Průměrný věk obyvatel města Český Krumlov 2015 - 2019
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Graf č. 3 ukazuje, že stav v Českém Krumlově koresponduje s tendencemi celkového
stárnutí populace ČR. Tento fakt bude muset zohlednit v budoucnu i plán rozvoje sportu,
aby vyšel vstříc specifickým požadavkům na sportování seniorů.
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Orgány města a školy
O sportu ve městě Český Krumlov nerozhoduje pouze samospráva města, či Městský
úřad v Českém Krumlově. Důležitým partnerem v oblasti sportu je obecně prospěšná
společnost PRO-SPORT ČK, která je servisní organizací města Český Krumlov
pro sport. Sport ve městě ovlivňují příspěvkové organizace (dále jen PO) zřizované
městem Český Krumlov, kterými jsou mateřské a základní školy, které vedou děti a žáky
ke sportu. Podstatnou roli v oblasti sportu hrají sportovní spolky, neziskové organizace
zabývající se sportem a další instituce, které budou popsány níže.

Samosprávné orgány města Český Krumlov
Vedení města ve vztahu ke sportu zastupují starosta města Český Krumlov
a místostarostové. Dalšími volenými orgány sestávající ze sedmi členů (včetně starosty
a místostarostů) je Rada města Český Krumlov (dále jen RM), která je výkonným
orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen
stanoví—li tak zákon. RM rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102
odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci
zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. RM má pro oblast sportu
zřízenu Komisi sportovní. Nejvyšším orgánem samosprávy je Zastupitelstvo města
Český Krumlov (dále jen ZM), které má celkem 21 zastupitelů. V rámci sportu ve městě
ZM schvaluje např. každoročně dokumenty obsahující rozdělování finančních
prostředků, jakými jsou Program podpory sportu ve městě Český Krumlov, Program
volnočasových aktivit ve městě Český Krumlov a další dotace. V jeho gesci
je každoroční schvalování rozpočtu města a s tím spojených dalších činností.
RM města Český Krumlov má pro oblast sportu zřízenu Komisi sportovní (dále jen KS).
KS je složena z 14 členů. Členové KS mají dlouholeté zkušenosti v aktivní účasti
ve sportu, ale také v oblasti managementu. Předsedou KS je radní města Český
Krumlov. KS je poradním orgánem RM. Navrhuje např. změny v dotačních programech
týkajících se sportu, i co se týče financování, navrhuje řešení došlých žádostí týkajících
se sportu apod.

25

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov

2018-2028

Městský úřad Český Krumlov
Městský úřad má 14 samostatných odborů a jedno samostatné oddělení starosty.
Některé odbory se dělí na oddělení v rámci odboru. Pro oblast sportu nemá úřad zřízen
samostatný odbor. Problematika sportu je součástí Odboru školství, sportu a péče o dítě,
který je rozdělen na oddělení školství, tělovýchovy a sportu (dále jen OŠTS), a oddělení
sociálně-právní ochrany dětí. Na OŠTS pracují 2 referentky, které v rámci své náplně
zajišťují výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační
složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi
a dům na půl cesty, dále zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi
obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov,
zabezpečuje činnost Komise sportovní, spolupracuje se společnostmi založenými
městem, jimiž jsou PRO-SPORT ČK o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.
OŠTS zajišťuje jmenování hodnotící komise pro Program sportu a dále organizuje
rozdělení finanční částky určené na Program sportu a Program volnočasových aktivit.
Jeho činnost je úzce propojena i s ostatními odbory úřadu – např. odbor financí,
investičního odbor, odbor správy majetku.

Mateřské a základní školy ve městě Český Krumlov
Město Český Krumlov zřizuje čtyři základní školy (dále jen ZŠ), které jsou plně
organizované a sedm mateřských škol (dále jen MŠ). Školní vzdělávací programy
obsahují sportovní aktivity jak pro děti v MŠ, tak i samozřejmě pro žáky ZŠ.
MŠ pro sportovní aktivity dětí také využívají své školní zahrady.
Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 byla postavena na konci 19. století v blízkosti
centra města, v blízkosti městského parku. Škola využívá tělocvičnu, která není příliš
velká. Tělocvična slouží nejen pro žáky školy, ale škola tělocvičnu pronajímá sportovním
klubům a dalším neziskovým organizacím k pohybovým aktivitám.
Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 byla postavena jako součást občanské
vybavenosti nově vzniklého sídliště v roce 1979. Tělocvična, která je součástí školy,
je využívána do večerních hodin stejně jako tělocvičny ostatních ZŠ v Českém
Krumlově. Pro sport škola využívá zrekonstruovanou atletickou dráhu 150 m
s doskočištěm pro skok daleký a sprinterskou rovinku s umělým povrchem 60 m, dále
je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro míčové hry, ke kterému patří
interaktivní hřiště SmartUs, využívající počítačové techniky propojené s výukou
a pohybem první svého druhu v České republice.
Sportovní kroužky – sálová kopaná, stolní tenis, hravá jóga.
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Základní kámen Základní školy, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
byl položen v roce 1927. Škola se profiluje specializací na sportovní třídy se zaměřením
na fotbal. Sportovní aktivity jsou propojeny s Fotbalovým klubem Slavoj Český Krumlov.
Škola využívá sportovní zázemí tohoto klubu i při výuce tělesné výchovy, jelikož škola
má tělocvičnu, která je malá. Sportovní kroužky – florbal I., II. pro 3.- 9. třídu, základní
gymnastika I., II. pro 3.- 9. třídu, taneční klub Monkey Krumlis.
Největší školou ve městě je Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222,
která byla otevřena v roce 1972 na nově vystavěném sídlišti. Základní škola má dvě
tělocvičny, malou a velkou, které škola mimo jiné využívá pro rozšířené hodiny volejbalu.
Škola má dále k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem obsahující
160metrovou dvou dráhu, 75metrovou čtyřdráhu, doskočištěm pro skok daleký,
tři volejbalové kurty, jeden tenisový kurt a hřiště pro malou kopanou a házenou.
Sportovní kroužky ve škole – stolní tenis, florbal, atletika, míčové hry pro 1. - 2. třídu,
sportuj ve škole pro 1. - 2. třídu, oranžový a červený volejbal pro 3. - 5. třídu, modrý
volejbalový kroužek pro 5. - 6. třídu.
Pro ZŠ a MŠ v Českém Krumlově, ale i pro školy z regionu existuje škola bruslení, která
vznikla v roce 2016, pod vedením trenérů hokejového klubu HC Slavoj Český Krumlov.
Město prostřednictvím obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK o.p.s.
garantovalo bezplatné využití ledové plochy zimního stadionu, Slavoj přispěl
personálním obsazením trenérů.25

VOSIKA, Karel. Rukama trenérů prošly ve škole bruslení už stovky adeptů hokeje. In:
Českokrumlovský deník [online]. 2017, 2017 [cit. 2018-05-13]. Dostupné z:
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/hokej_region/rukama-treneru-prosly-ve-skole-brusleni-uzstovky-adeptu-hokeje-20171210.html
25
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Sportovní instituce ve městě a regionu
PRO-SPORT ČK o.p.s
Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK o.p.s., Fialková 225,
Český Krumlov je Město Český Krumlov. Společnost vznikla v roce 1999 přeměnou
Nadace tělesné kultury a sportu Města Český Krumlov, která fungovala od 1993.
Podporuje tělovýchovné a sportovní iniciativy v regionu i provoz městských
tělovýchovných zařízení v Českém Krumlově.
Společnost byla založena z důvodu péče o sportovní zázemí města Český Krumlov, dále
pečuje o sportovní zařízení města, o údržbu, provozuschopnost, renovaci a rozvoj.
Organizace se stará o plavecký bazén, zimní stadion, sportovní halu, veřejná hřiště
ve vlastnictví města a budovu Latrán 227. Hlavní poslání PRO-SPORTU ČK o.p.s.
vyplývá z jeho zakládací listiny.
Hlavní poslání
• Pomoc rozvoji tělesné kultury a sportu a dalších pohybových aktivit v podmínkách
města;
• Podpora výstavby, provozu a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení;
• Podpora činnosti českokrumlovských sportovních klubů, tělovýchovných jednot
a jim podobných občanských tělovýchovných sdružení s důrazem na práci
s mládeží;
• Podpora mladých talentovaných sportovců, poskytování stipendií a půjček žákům
a studentům;
• Pomoc při výchově a vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších tělovýchovných akcí;
• Pořádání školení, kurzů, přednášek, seminářů, besed a obdobných vzdělávacích
akcí;
• Pořádání sportovních utkání, turnajů a soutěží;
• Vyhlašování a udělování cen za významné zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu;
• Vydávání neperiodických publikací;
•

Pronájem nebytových prostorů za úhradu a bez poskytování služeb.26

Mimo hlavní činnost společnost provozuje i činnost vedlejší hospodářskou na základě
živnostenských listů. Plavecká škola je mezi rodiči i pedagogy velmi oblíbená.
Dále provozuje ubytovnu, pronajímá nebytové prostory a zabývá se reklamní činností.
Pořádání sportovních akcí není výjimkou.

26

TOMKA, Martin. Výroční zpráva. Český Krumlov, 2020.

28

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov

2018-2028

Sportovní akce pořádané a spolupořádané PRO-SPORTEM ČK o.p.s. v rozmezí let
2015–2020:
• Atletický desetiboj
• „12hodinovka“ v plavání
• Běh na Kleť
• Cyklistický závod mládeže
• Časovka na Kleť
• Dálkové plavání Lipno
• Dětský den
• Den plný prevence
• Florbalový turnaj jarní
• Futsal Plešivec
• Himálajský tygr
• Himálajský medvěd
• Krumlovský Hastrman
• Liga talentů a Panthers CUP
• Minivolejbal
• Malá kopaná
• Pochod Libín – Kleť
• Prázdninový pohár ve florbalu
• Orientační běh „Podkletí“
• Okresní atletická olympiáda
• Orelské kolečko
• Sportovní hry okresních měst
• Triatlon Holubov
• Čloblan – štafetový závod družstev
• Vánoční tenisový turnaj mládeže
• Vodácký maraton
• Vyhlášení sportovce roku
• Výstup dětí na Kleť
• Vyhlášení výsledků výstupů na Kleť
• Frymburská stopa
• Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO
• Martinský běh
• Rómský dětský turnaj ve fotbale
• Vltava Run 2020

29

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov

2018-2028

Graf č. 4 - Počet návštěvníků krytého bazénu Český Krumlov 2015–2020
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Zdroj: PRO-SPORT ČK o.p.s.

Graf č. 5.- Počet dětí a žáků, kteří prošli výukou plavání v bazénu Český
Krumlov 2015–2020
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Graf č. 6 – Odsportované hodiny výkonnostním sportem na zimním
stadionu 2015–2020
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Graf č. 7 – Návštěvnost na veřejném bruslení 2015–2020
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Okresní sdružení České unie sportu Český Krumlov z. s.
Okresní sdružení České unie sportu Český Krumlov z.s. (dále jen ČUS ČK)
je dobrovolný spolek sdružující tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a okresní
sportovní svazy na území českokrumlovského regionu. V současné době ČUS ČK
sdružuje 8 367 členů (z toho 6 338 dospělí a 2 029 mládež) v 65 aktivních
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27

tělovýchovných jednotách a sportovních klubech.

Sportovní kluby, spolky, tělovýchovné jednoty
Převážná většina sportovních organizací ve městě Český Krumlov je sdružena v ČUS.
Tyto organizace mají svou právní subjektivitu a většinou jsou vedeny sportovními
dobrovolníky.
Tab. č. 1 – Organizace registrované v ČÚS a počet jejich členů v roce 2021
Název TJ/SK

Adresa

Shotokan Karate Klub
Český Krumlov, z.s.
Tenisový klub
Český Krumlov, z.s.
Šachový klub
Český Krumlov z.s.
Sportovní klub ŽELVA, z.s.
Český Krumlov
Volejbalový sportovní klub
Český Krumlov z.s.
FBC Rytíři, z.s.
Český Krumlov
Klub orientačního běhu
Český Krumlov z.s.
ATC
Český Krumlov, z. s.
HC SHARKS 29,41
Český Krumlov

Vyšný 70,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 226,
38101 Český Krumlov
Za Tiskárnou 591,
38101 Český Krumlov
Rooseveltová 37,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 110,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 111,
38101 Český Krumlov
Vyšný 59,
38101 Český Krumlov
Za Nádražím 209,
38101 Český Krumlov
Na Svahu 51,
38101 Český Krumlov
Přídolí 144,
38101 Český Krumlov
Plešivec 338,
38101 Český Krumlov

TJ Sokol Přídolí z.s.
SK VLTAVA
Český Krumlov z.s.
Kuželkářský klub
Český Krumlov, z.s.

Latrán, Chvalšinská
242,
38101 Český Krumlov

HC Slavoj
Český Krumlov, z.s.
Sportovní klub BOX CLUB
ČESKÝ KRUMLOV
Jóga v denním životě
Český Krumlov, z.s.
Vodní záchranná služba
ČČK Český Krumlov p.s.
Sportovní klub Badminton
Český Krumlov, z.s.
FK Slavoj
Český Krumlov, z.s.

Chvalšinská 224,
38101 Český Krumlov
Plešivec 385,
38101 Český Krumlov
Vyšehrad 153,
38101 Český Krumlov
U Kasáren 111,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 111,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 227,
38101 Český Krumlov

Celkem

Z celku
ve věku 0 - 19

78

53

73

21

13

0

23

0

368

267

110

87

7

0

39

30

85

0

72

4

90

28

18

0

527

444

43

1

173

27

60

51

120

81

415

234

27 OS ČUS ČK z.s. ČUS [online]. 2018 [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: http://jck.cuscz.cz/ck/co-jeos-cus-ck-z-s.html
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TJ Sokol
Český Krumlov, z.s.

Přídolí 49,
38101 Český Krumlov

Karate Panthers Český,
Krumlov z.s.
Lawn Tennis Club Český
Krumlov, z.s.
SK Karate Český Krumlov,
z.s.

5. května 236,
38101 Český Krumlov
Chvalšinská 247,
38101 Český Krumlov
Dolní Třebonín 265,
38101 Český Krumlov
Dolní Němče 45,
38101 Český Krumlov
Svachova Lhotka 6
382 32 Mirkovice

Jezdecký klub Falco z.s.
Golf klub
Český Krumlov, z.s.

2018-2028
335

0

89

88

95

58

111

110

10

7

357

0

Zdroj: ČUS Český Krumlov
Ne všechny sportovní organizace považují za přínosné být organizované v ČUS, přesto
mohou mít významný počet členů a případně žádat od města příspěvky na činnost.
Tab. č. 2 – Sportovní organizace – neregistrované v ČUS
Název TJ/SK

Adresa

Celkem

Z celku
do18 let

45

32

79

72

30

15

Czech Budweis Cycling
Team, z.s.

H. Malířové, 1489/21,
České Budějovice 5,
370 06

Českokrumlovský plavecký
klub
Orel Jednota
Český Krumlov

Fialková ul. 225, 38101
Český Krumlov
Slupenecká 85
38101 Český Krumlov

Jezdecký klub Slupenec

Slupenec 1
38101 Český Krumlov

9

4

Klub sportovních potápěčů
Kraken Český Krumlov

Plešivecká 138
38101 Český Krumlov

36

28

YES Dance Český
Krumlov, Veronika
Novotná

Za Nádražím 218,
381 01 Český Krumlov

28

27

Zdroj: MěÚ Český Krumlov a sportovní organizace
V Tabulce č. 2 jsou uvedeny počty sportujících podle podaných žádosti v Programu
sportu pro rok 2021, ale i sportovní organizace, které nepodaly žádost v tomto roce
Jezdecký klub Slupenec, Orel Jednota Český Krumlov.
V Českém Krumlově působí množství sportovních subjektů, které poskytují pestrou
nabídku sportovního vyžití. Dlouholetou tradici má na Českokrumlovsku volejbal,
badminton, fotbal aj. Kluby, spolky, slouží nejen ke sportovnímu vyžití, ale jsou i zdrojem
motivace pro sportující děti, mládež i zdrojem zábavy pro občany města.
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Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Důležitou institucí, která ovlivňuje sportovní dění ve městě je Dům dětí a mládeže Český
Krumlov, Linecká 67 (dále jen DDM). Zřizovatelem DDM je Jihočeský kraj. Jedná
se o školské zařízení, které vykonává činnost v oblasti zájmového vzdělávání –
volnočasové aktivity a je zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení.
Tab. č. 3 – Výčet zájmových útvarů se sportovním zaměřením provozovaných
DDM Český Krumlov v roce 2020
• Název aktivity
• Věk
• Aktivita
Aerobik pro začátečníky
a pokročilé

1.- 7. třída

Kondiční cvičení na hudbu pro
začátečníky i pokročilé děti

Sebeobrana

mládež, dospělí

Badminton-přípravka

1.- 3. třída

Cvičeníčko

4-6 let

Cvičeníčko rodičů s dětmi I.

1-2 roky

Sál DDM.

Cvičeníčko rodičů s dětmi II.

2-3 roky

Sál DDM.

Cvičeníčko rodičů s dětmi III.

3-5 let

ZŠ TGM.

Florbal-přípravka

nar. 2012 a mladší

Gymnázium, sportovní hala. Pro
chlapce i dívky.

Florbal-elévové

nar. 2011-2010

Gymnázium, sportovní hala. Pro
chlapce i dívky.

Florbal-mladší žáci

nar. 2009-2008

Kalanetika

od 14 let

Cvičení s Hančou

od 14 let

Sál DDM. Tabata, pilates,
bodyform, kalanetika, cvičení na
velkých míčích, kruhový trénink.

Karate nábor

od 6 let

Tělocvična karate Mír.

Karate základní oddíl

od 6 let

Karate závodní oddíl

5-8 let

Hopíci

od 7 let

Sportovní přípravka

4-6 let

Tělocvična karate Mír. Pro děti se
základy karate.
Tělocvična karate Mír. Pro děti
pokročilé úrovně.
Sál DDM. Pro kluky i holky, tanec
všeho druhu.
Tělocvična karate Mír. Všestranný
pohybový základ pro jakýkoliv

Stolní tenis přípravka

8-15 let

Sál DDM. Pro začátečníky.

Stolní tenis I.

8-15 let

Sál DDM. Pro mírně pokročilé.

Stolní tenis II.

11-15 let

Sál DDM. Rozvoj pokročilé hry.

Sportík Holubov

od 1. třídy

Pro děti ze ZŠ Holubov.

Jóga pro dospělé –
začátečníci

14 let

Tělocvična ŽŠ Kaplická. Pro
začátečníky.

34

ZŠ Linecká
Sportovní hala. Ve spolupráci
s SKB Český Krumlov
Sál DDM. Pohybové a hudebně
pohybové hry, soutěže, míčové
hry.

Gymnázium, sportovní hala. Pro
chlapce i dívky.
Sál DDM. Kalanetika, pilates,
bodyform.

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov
Jóga pro dospělé – mírně
pokročilí

2018-2028
Tělocvična ŽŠ Kaplická. Pro
cvičenky, které kroužek
navštěvovaly v loňském roce.

14 let

Zdroj: Nabídka zájmových útvarů. DDM Český Krumlov Dostupné z:
http://www.ddmck.cz/krumlov/nabidka_krouzku/sportovni_odd.PNG

Z výše uvedené tabulky je patrné, že DDM nabízí dětem a mládeži širokou škálu
sportovního vyžití. I rodiče na mateřské dovolené mají možnost si se svým dítkem jít
zacvičit.
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Finanční toky
Rozpočet města Český Krumlov
Město Český Krumlov při návrhu rozpočtu na
každý další rok pamatuje na finanční podporu
sportu. Výše prostředků závisí na konkrétních
možnostech města Český Krumlov. Celkový
vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města za období
šesti let je důležitý pro zobrazení možností, které
město mělo a má i do budoucna.
Tabulka č. 4 – Vývoj příjmů a výdajů běžných i
kapitálových 2015–2021
Rozpočet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
upravený

Běžné příjmy
Kapitálové
příjmy
Celkové
příjmy

300 011 643

326 985 031

337 128 811

361 629 803

394 374 946

385 756 244

387 361 342

265 261 561

20 187 710

3 557 861

3 844 115

40 830 810

8 943 011

53 664 464

565 273 203

347 172 741

340 686 672

365 473 918

435 205 756

394 699 254

441 025 805

Běžné výdaje
Kapitálová
výdaje
Celkové
výdaje

265 509 570

271 774 377

278 988 899

295 633 995

322 091 525

333 514 431

357 215 422

336 897 708

46 886 476

31 847 889

103 266 880

99 420 578

273 626 194

153 819 084

602 407 278

318 660 853

310 836 788

398 900 874

421 512 104

607 140 625

511 034 505

Zdroj: data města Český Krumlov

Tabulka č. 4 představuje vývoj běžných a kapitálových příjmů za období šesti let
a upravený rozpočet k 30. 4. 2021. Běžné příjmy mají vzrůstající tendenci, průměrný
běžný každoroční příjem za šestileté období činí 351 milionů.
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2018

441 025 805

394 699 254

385 756 244

435 205 756

394 374 946

387 361 342

53 664 464

2017

100 000 000

8 943 011

2016

200 000 000

40 830 810

365 473 918
3 844 115

361 629 803

340 686 672

337 128 811

347 172 741

3 557 861

300 000 000

326 985 031

400 000 000

Příjmy rozpočtu města v letech

20 187 710

500 000 000

300 011 643
265 261 561

600 000 000

565 273 203

Graf č. 8 – Běžné a kapitálové příjmy města Český Krumlov 2015-2021

0
2015

Běžné příjmy

2019

Kapitálové příjmy

2020

2021
upravený

Celkové příjmy

Zdroj data města Český Krumlov

Kapitálové příjmy mají kolísavou tendenci. Největší kapitálové příjmy byly v roce 2015
ve výši 565 273 203,- Kč. Rok 2019 byl v rámci investičních příjmů druhý nejlepší za výše
uvedené období, město získalo 40 830 810,- Kč.
Příjmová stránka rozpočtu je zásadně ovlivněna rozpočtovým určením daní ČR,
případně jejich změnami. Dalším faktorem je množství získaných grantů a dotací,
jež jsou svázány s konkrétními projekty realizovanými právě v daném období.
Tyto prostředky se objevují v kapitálových příjmech

2019

511 034 505

357 215 422

607 140 625

153 819 084

2018

333 514 431
273 626 194

421 512 104

99 420 578

295 633 995

103 266 880

2017

310 836 788

2016

100 000 000

278 988 899

2015

200 000 000

318 660 853

31 847 889

300 000 000

271 774 377

400 000 000

46 886 476

500 000 000

265 509 570
336 897 708

600 000 000

322 091 525

Výdaje rozpočtu města Český Krumlov

398 900 874

700 000 000

602 407 278

Graf č. 9 – Běžné a kapitálové výdaje města Český Krumlov 2015-2021
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Zdroj: data města Český Krumlov

Výdaje běžného rozpočtu města jsou ze značné části předurčeny povinnými výdaji
nutnými k provozu města. Struktura je dlouhodobě stabilní, liší se především výší
v průběhu jednotlivých rozpočtových let. Kapitálové výdaje jsou v jednotlivých rocích
ovlivněny projekty města. Městu se daří získat finance z dotací a grantů. Většina dotací
je podmíněna spolufinancováním z městského rozpočtu.

Výdaje na sport z rozpočtu města Český Krumlov
Pro snazší a efektivnější řízení aktivit města v oblasti sportu založilo město Český
Krumlov obecně prospěšnou společnost PRO-SPORT ČK o.p.s. Společnost je závislá
na dotacích města zhruba z poloviny, protože příjmy z pronájmu sportovišť, vstupného
do bazénu a dalších aktivit stačí pokrýt zhruba polovinu nákladů PRO SPORTU ČK.
Z běžného rozpočtu přispívá město každoročně více jak 15 miliony na provozní výdaje
společnosti.
Graf č. 10 – Přehled provozní dotace z rozpočtu města Český Krumlov
společnosti PRO-SPORT ČK o.p.s. v letech 2015–2021

Provozní dotace PRO-SPORT ČK o.p.s.
Český Krumlov
2021

16 055 700

2020

16 055 700

2019

15 935 200

2018
2017
2016
2015

15 123 000
13 990 000
14 338 307
14 243 875

12 500 00013 000 00013 500 00014 000 00014 500 00015 000 00015 500 00016 000 00016 500 000

Zdroj: data města Český Krumlov

Dotace z rozpočtu města určené společnosti PRO-SPORT ČK o.p.s. mají stoupající
tendenci, což souvisí s poměrně značným pochopením zastupitelstva Český Krumlov
napříč politickým spektrem pro důležitost sportu ve městě. Tuto skutečnost dokládá
i objem finančních prostředků investičního charakteru, jenž vynakládá město na projekty
realizované ve vlastních sportovních zařízeních provozovaných servisní organizací
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PRO-SPORTU ČK o.p.s. V roce 2021 koresponduje schválený rozpočet s rozpočtem
z roku 2020.
Tabulka č. 5 - Další výdaje na sport z běžného rozpočtu města Český Krumlov
BĚŽNÝ ROZPOČET
2015
neinvestiční příspěvek spolkům – sport
5 000
neinvestiční příspěvek – Bohemian Gran Fondo
5 000
neinvestiční příspěvek – akce "Svoboda a sport"
5 000
příspěvek – Klub orientačního běhu
30 000
nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
138 000
vlastnictví města
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
120 000
využívána zdarma
Sportovní hala – opravy – pojistné události
37 244
neinvestiční příspěvek – Bohemia Grand Fondo
40 000
neinvestiční příspěvek – SK Vltava
19 000
SK Badminton – dotace (ušlý zisk)
300 000
BĚŽNÝ ROZPOČET
neinvestiční příspěvek sportovním klubům
příspěvek – Klub orientačního běhu
příspěvek FK Slavoj
příspěvek – ČK motorsport s.r.o.
nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
vlastnictví města
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
využívána zdarma
Sportovní hala – opravy – pojistné události
SK Badminton – dotace (ušlý zisk)

2016
30 000
30 000
24 057
30 000

BĚŽNÝ ROZPOČET
finanční dar – Cyklo Kájov, z.s.
finanční dar – ÚAMK Rallye Český Krumlov
nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
vlastnictví města
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
využívána zdarma
sportovní hala – pojistná událost – výměna střešní krytiny
(kroupy)
SK Badminton – dotace (ušlý zisk)

2017

BĚŽNÝ ROZPOČET
finanční dar – ÚAMK Automotoklub Rallye
finanční dar – Cyklo Kájov
finanční dar – Český rybářský svaz
finanční dar – Vodní záchranná služba ČČK
příspěvek – Bohemia Gran Fondo
Příspěvek – ÚAMK (rallye klub)
SK Badminton – ušlý zisk

2018

39

138 000
120 000
10 621
250 000

3 000
5 000
138 000
120 000
388 500
200 000

5 000
5 000
5 000
5 000
70 000
30 000
150 000
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nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
vlastnictví města
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
využívána zdarma
sportovní zařízení – opravy

138 000
120 000
30 900

BĚŽNÝ ROZPOČET
finanční dar – ÚAMK Automotoklub Rallye
finanční dar – Cyklo Kájov
finanční dar – SK Badminton
příspěvek KCK ČK z.s. (běžecké lyžařské trasy)
finanční dar – desetiboj Šnomíbo
příspěvek – Krumlovský vodácký maraton
příspěvek – ÚAMK (rallye klub)
SK Badminton – ušlý zisk
nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
vlastnictví města
Nové Spolí – sportovní hřiště
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
využívána zdarma
sportovní zařízení – opravy a údržba
Sportovní hala – podlimitní technické zhodnocení

2019

BĚŽNÝ ROZPOČET
finanční dar – Cyklo Kájov
finanční dar – FC Romo
příspěvek – Krumlovský vodácký maraton
příspěvek – ÚAMK (rallye klub)
příspěvek KCK ČK z.s. (běžecké lyžařské trasy)
SK Badminton – ušlý zisk
sportovní hala – oprava
nájemné FK Slavoj – za pozemky, kde se nachází zařízení ve
vlastnictví města
neinvestiční dotace FK Slavoj – na náklady vynaložené
s údržbou městských sportovišť, kdy tato sportoviště jsou
využívána zdarma

2020

BĚŽNÝ ROZPOČET
finanční dar – Sdružení Děti Fitness
příspěvek – ÚAMK (rallye klub)

5 000
4 000
5 000
30 000
5 000
50 000
30 000
100 000
138 000
48 000
120 000
29 100
30 900

5 000
5 000
50 000
30 000
10 000
50 000
171 000
138 000
120 000

K 30. 4. 2021
10 000
30 000
Zdroj: data města Český Krumlov

Financování projektu cyklostezka ul. Chvalšinská
2018
2019
2020
2021

381 150
9 208 562
21 415 352
2 046 839
Zdroj: data města Český Krumlov
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Projekt Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka
Špičák, Český Krumlov

Předmětem projektu bylo vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty,
jejíž výstavba probíhala ve dvou etapách v letech 2017-2020. V rámci první etapy
byla realizována páteřní trasa cyklostezky při komunikaci I/39 a to v úseku
od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu až k napojení na stávající
cyklostezku „Stará Chvalšinská". Budování první etapy probíhalo do konce roku 2019.
V roce 2020 došlo k realizaci druhé navazující etapy, která je zaměřena na propojení
s páteřní cyklostezkou, a to v úseku komunikace I/39 - Fialková ul. - Tř. Míru (piktogramy)
- železniční stanice. Součástí projektu bylo vybudování 2 nových lávek přes Polečnici
a dále také navržení parkovacích míst pro kola, a to v množství 10 míst u železniční
stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český
Krumlov. Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty podpořené
Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová
dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.28

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov
Město má již více jak 10 let propracovaný systém podpory sportu. Každoročně
je schvalován Program podpory sportu ve městě Český Krumlov (dále jen Program
sportu.
Program podpory sportu je prostředkem, jak podpořit činnost místních subjektů
působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu
využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně

28 Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov. Český Krumlov
– projekty města [online]. Český Krumlov: web, 2019 [cit. 2021-7-16]. Dostupné z:
https://www.ckrumlov.cz/docs/cz/2019011_Cyklostezka_Chvalsinska_Spicak.xml
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patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených
strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje
města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.29
V roce 2021 měl Program sportu čtyři opatření:
Opatření 3.1.: Činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let
Finanční podpora činnosti sportovních klubů působících na území města Český Krumlov,
zaměřené na práci s mládeží do 18 let. Oprávněným žadatelem je sportovní klub,
jehož členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů do 18 let s trvalým pobytem v okrese
ČK a z toho nejméně 20 % členů do 18 let s trvalým pobytem ve městě Český Krumlov.
Finanční prostředky na činnost budou žadatelům rozděleny tak, že se stanovená celková
výše dotace na činnost v aktuálním roce vydělí celkovým počtem sportující mládeže
ve všech oddílech v Českém Krumlově a tato vypočtená průměrná dotační částka
se vynásobí počtem v aktuálním roce sportujících dětí v oddíle žádajícího podporu.
Opatření 3.2.: Nájemné ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český
Krumlov
Finanční podpora sportovních klubů působících ve městě, které provozují pravidelnou
sportovní činnost a pracují dlouhodobě s mládeží do 18 let, využívajících pro svoji
činnost sportovní zařízení v majetku města Český Krumlov, kdy pronajímatelem je město
Český Krumlov, PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český
Krumlov. Podpora je určena na úhradu nájemného. Finanční prostředky na nájemné
budou rozděleny na základě doporučení hodnotící komise, po vyhodnocení všech
podaných žádostí na nájemné.
Opatření 3.3.: Podpora údržby sportovišť ve vlastnictví sportovních klubů
Příspěvek na náklady uplynulého roku vynaložené na údržbu (opravy, služby, materiál)
sportovišť na území města Český Krumlov ve vlastnictví sportovních klubů se sídlem
v Českém Krumlově starajících se o organizované sportování mládeže a sloužících
k organizovanému sportování mládeže. Oprávněným žadatelem je sportovní klub
se sídlem

v Českém

Krumlově,

který

je

vlastníkem

sportoviště

sloužícího

k organizovanému sportování mládeže. Finanční prostředky na údržbu budou rozděleny
na základě doporučení hodnotící komise, po vyhodnocení všech podaných žádostí na
údržbu.

Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2020. Český Krumlov – oficiální
informační systém [online]. Český Krumlov: web, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z:
https://www.ckrumlov.cz/cz/dotace-mesta-cesky-krumlov-2021/
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Opatření 3.4.: Nájemné ve sportovních zařízeních
Finanční podpora sportovních klubů, které provozují svoji činnost na území města Český
Krumlov, spočívající v částečné úhradě nájemného v ostatních sportovních zařízeních,
která nejsou ve vlastnictví města Český Krumlov.
Dotace se bude poskytovat pouze na pronájem sportovního zařízení sloužícího
výhradně ke sportovním účelům jako hlavní činnost konkrétního sportovního oddílu.
Dotace se bude poskytovat pouze sportovním klubům provozujícím pravidelnou
sportovní činnost a pracující dlouhodobě s mládeží.
Dotace

bude poskytnuta sportovním

oddílům

na

úhradu nájemného

pouze

za předpokladu, že prokáže součinnost se soukromým pronajímatelem vzhledem
ke stanovení nájemného, které musí být poníženo min. o 25 % z běžného komerčního
nájemného.
Dotace sportovním klubům na dospělé poskytována nebude. Dotace bude poskytnuta
na základě podání žádosti a po skutečném zaplacení poníženého komerčního
nájemného.
Finanční prostředky budou žadatelům rozděleny tak, že se stanovená celková výše
dotace na nájemné v aktuálním roce vydělí celkovým počtem sportující mládeže
ve všech oddílech v Českém Krumlově a tato vypočtená průměrná dotační částka
se vynásobí počtem v aktuálním roce sportujících dětí v oddíle žádajícího podporu.
Graf č. 11 - Finanční prostředky vynakládané na Program sportu ve městě
Český Krumlov 2015-2021

Program podpory sportu ve městě Český Krumlov
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Zdroj: data města Český Krumlov

Program podpory sportu je organizován na základě žádosti jednotlivých subjektů,
které jsou směřovány k orgánu města hodnotící komisi pro program sportu. Ta podle
výše popsaných kritérií připraví rozdělení dotací pro RM či ZM v závislosti na výši dotace.
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Celková částka rozdělovaná do Programu podpory sportu je soustavně navyšována
a takto je významně podporována činnost mnoha organizací v oblasti sportu.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města
Český Krumlov

Město má již více jak 10 let propracovaný systém podpory volnočasových aktivit.
Každoročně je schvalován Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města
Český Krumlov (dále jen Program volnočasu).
Podpora volnočasových aktivit vychází ze schválených strategických dokumentů města
Český Krumlov. Tento Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících
na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových
činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou
podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.
Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.
V roce 2020 měl Program volnočasu jedno opatření:30
Opatření 1: Akce pro děti a mládež vyplývající z plánu organizace na daný
kalendářní rok
Specifickým cílem opatření č. 1 je finanční podpora aktivit a činností v rámci
jednorázových akcí i podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru
v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež.

Graf č. 12 - Finanční prostředky vynakládané na Program volnočasových
aktivit ve městě Český Krumlov 2015–2021

30

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2020. Český
Krumlov – oficiální informační systém [online]. Český Krumlov: web, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z:
https://www.ckrumlov.cz/cz/dotace-mesta-cesky-krumlov-2021/
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Program podpory volnočasových aktivit
ve městě Český Krumlov
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Zdroj: data Český Krumlov

Program volnočasu rozděluje zhruba o řád nižší částku než Program podpory sportu.
Množství prostředků vydávané v jednotlivých rocích je odvislé od pravidel přidělování,
kdy např. v roce 2017 došlo k vyjmutí žádostí některých subjektů z volnočasu a přesunu
jejich požadavků do ostatních kapitol podpory města.
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Přehled sportovní vybavenosti
Sportoviště ve městě vhodná k výkonnostnímu sportu
Fotbalové hřiště s umělým trávníkem
Provozovatel
FK Slavoj Český Krumlov z.s.
Chvalšinská 227, Český Krumlov
Plocha – 7 603 m2 – umělý trávník
Rozměry – D:105 m Š: 68 m

Tenis – centrum Český Krumlov
Provozovatel
společnost KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.
Chvalšinská 247, Český Krumlov
4 venkovní antukové kurty
3 vnitřní kurty s umělým povrchem
1 odrazová stěna
1x beach volejbalové hřiště
1 venkovní multifunkční hřiště –
tenis, basketbal, fitness, …
1 venkovní přetlaková hala s antukovým kurtem

Atletický stadion
Provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225, Česká Krumlov
40 x 400 m, 6 x 100 m, doskočiště pro dálku,
sektor skok vysoký, sektor vrch koulí

Fotbalové tréninkové hřiště Chvalšinská
Provozovatel
FK Slavoj Český Krumlov z.s.
Chvalšinská 227, Český Krumlov
přírodní trávník
Rozměry – D: 60 m Š: 40 m
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Krytý zimní stadion
Provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Chvalšinská 110, Český Krumlov

Tenisový klub Český Krumlov
Provozovatel Tenisový klub
Chvalšinská 226, Český Krumlov
Hřiště pro tenis – 4x antuka

Venkovní hřiště na volejbal
Provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Chvalšinská, Český Krumlov
2x antuka, 2x beach

Plavecký bazén
Provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková 225, Český Krumlov
Velký 25 m x 12,5 m, malý 10 m x 6 m
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Kuželna
Komerční subjekt
U Trojice 12, Český Krumlov

Bowling
Komerční subjekt
Horní 599, Český Krumlov
8 profi drah

SK Vltava
Provozovatel SK Vltava
třída 5. května 338 Český Krumlov

Všesportovní hala
Provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1
volejbalový kurt, hřiště pro futsal a florbal (včetně
mantinelů), bufet – občerstvení
Chvalšinská 111, Český Krumlov
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Fotbalové tréninkové hřiště Chvalšinská
Provozovatel
FK Slavoj Český Krumlov z.s.
Chvalšinská 227, Český Krumlov
přírodní trávník
Rozměry – D: 60 m Š: 40 m

Sportoviště při základních školách
Tělocvična základní školy
Základní škola
Český Krumlov,
Za Nádražím 222
tělocvična – 1 x 25 x 16,5 x 8
a 1 x 16,5 x 12 x 8, volejbal

Tělocvična střední školy
Střední odborná škola zdravotnická
a Střední odborné učiliště,
Tavírna 342, Český Krumlov
tělocvična – 24 x 15 x 8, volejbal

Tělocvična základní školy
Základní škola, Český Krumlov
Plešivec 249
tělocvična – 25 x 12 x 8, volejbal,
stolní tenis
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Tělocvična základní školy
Základní škola, Český Krumlov
Linecká 43

Tělocvična základní školy
Základní škola, T. G. Masaryka,
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Tělocvična a posilovna střední školy
Gymnázium Český Krumlov
Chvalšinská 112,
Český Krumlov
Zřizovatel Krajský úřad ČB

Tělocvična základní školy
Zřizovatel Krajský úřad ČB
základní škola, Kaplická 151
Český Krumlov
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Víceúčelové hřiště s umělým povrchem –
dráha 160 m
provozovatel ZŠ Za Nádražím
s umělým povrchem – sektor výška, sektor dálka,
sprinterská rovinka,
basketbal, volejbal, nohejbal,
malá kopaná, atletika
Za Nádražím 222
Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem –
atletická dráha 150 m
sektor dálka, sprinterská rovinka 60 m
basketbal, volejbal,
nohejbal, malá kopaná, atletika
Základní škola Plešivec 249
Český Krumlov

Volejbalové kurty s umělým povrchem
provozovatel Základní škola
Český Krumlov, Plešivec
2 kurty s umělým povrchem

Víceúčelové hřiště
Základní škola, T. G. Masaryka,
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
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Další sportoviště ve městě vhodná jen pro rekreační sport
Hřiště na streetball
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
asfalt s jedním košem
Plešivec
Český Krumlov

Hřiště na malou kopanou
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
šotolina 40 x 20
Dubík – Krásné Údolí
Český Krumlov

Fitness park
provozovatel Městské lesy
U Trojice – rybník
Český Krumlov

Hřiště na volejbal, či nohejbal
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
hřiště šotolina – volejbal, nohejbal, malá kopaná
hřiště beach volejbal
Horní Brána
Český Krumlov
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Hřiště na pétanque
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Park v Jelení zahradě
Český Krumlov

Sportovní hřiště sídliště Mír
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
hřiště ze šotoliny
Český Krumlov

Multifunkční sportovní hřiště
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
s umělým povrchem aréna na míčové hry
basketbal, volejbal, nohejbal
malá kopaná
Sídliště Mír

Skate Park
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Fialková ulice
Český Krumlov
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Multifunkční sportovní hřiště
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
s umělým povrchem
basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná
Fialková ulice
Český Krumlov
vybudováno 1999

Squash & Fitness Český Krumlov
provozovatel Squash a Fitness Český Krumlov
Tovární 66
Český Krumlov

Víceúčelové hřiště Horní Brána – rybník
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
hřiště se šotolinovým povrchem 25x15m a
brankami,
Český Krumlov

Víceúčelové hřiště Nové Spolí
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
hřiště s asfaltovým povrchem,
Český Krumlov
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Víceúčelové hřiště – Vyšný
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Hřiště s travnatým povrchem a brankami
Český Krumlov

Fit park Plešivec
Plešivec za č.p. 353
Streetworkout hřiště
Český Krumlov
Vybudováno 2018

Fit park Horní Brána – rybník
Streetworkout hřiště
Český Krumlov
Vybudováno 2019

Disk golfové hřiště – Jelení zahrada
Český Krumlov
Vybudováno 2019
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Fit park Městský park
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Český Krumlov
Vybudováno 2020

Fit park Horní Brána – rybník
provozovatel PRO-SPORT ČK o.p.s.
Český Krumlov
Vybudováno

Dětská hřiště ve správě PRO-SPORTU ČK o.p.s. mimo
vyjmenovaných
Dětské hřiště
Sídliště Mír
Český Krumlov
Rekonstruováno 2006

Dětské hřiště
Plešivec – vodárna
Český Krumlov
Rekonstruováno 2007 a 2018
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Dětské hřiště
Vyšný – kasárna
Český Krumlov
vybudováno 2008

Dětské hřiště
Za Nádražím
Český Krumlov
rekonstruováno 2008

Dětské hřiště
Horní Brána – Nové Domovy
Český Krumlov
rekonstruováno 2009

Dětské hřiště
Plešivec – U Cihelny
Český Krumlov
Rekonstruováno 2009
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Dětské hřiště
Vyšehrad
Český Krumlov
Rekonstruováno 2009

Dětské hřiště – Jezevčík
provozovatel Městské lesy
Dubík – dětské hřiště v přírodě
Český Krumlov
rekonstruováno 2010

Dětské hřiště
Sídliště Mír II.
Český Krumlov
rekonstruováno 2011

Dětské hřiště
Vnitřní město – Park
Český Krumlov
rekonstruováno 2011
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Dětské hřiště
Sídliště Mír
Český Krumlov
rekonstruováno 2011

Dětské hřiště
Horní Brána – Rybník
Český Krumlov
rekonstruováno 2009-2012

Dětské hřiště
Park – Jelení zahrada
u DEPA
Český Krumlov

Dětské hřiště
ve správě Českokrumlovského rozvojového
fondu
Vnitřní Město – Hradební ulice
Vybudováno 2005
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Dětské hřiště
Plešivec – mezi paneláky
Český Krumlov

Dětské hřiště
Plešivec – Za Skleníkem
Český Krumlov

Dětské hřiště
Vyšný vlevo
Český Krumlov
Rekonstruováno

Dětské hřiště
Vyšný vpravo
Český Krumlov
Rekonstruováno
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Dětské hřiště
Za Nádražím
Český Krumlov
Rekonstruováno

Dopravní hřiště – ul. Linecká
provozovatel DDM Český Krumlov
Dopravní hřiště pro výuku BESIP, sport:
jízda na kole, jízda na koloběžce, dopravní výuka,
Český Krumlov

Dětské interaktivní hřiště Axiom – Plešivec
pískoviště, interaktivní hřiště, kolotoč, lezecká
stěna, pérové houpadlo
Český Krumlov

Dětské hřiště Špičák
Český Krumlov
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Dětské hřiště
Vyšný – řadové domky
Český Krumlov
Rekonstruováno

Dětské hřiště u pěšiny
Sídliště Mír
Český Krumlov
Rekonstruováno

Přírodní koupaliště Horní Brána –
rybník
Přírodní koupaliště s písečnou pláží a
travnatou loukou na opalování,
převlékárna, molo na břehu, molo
na vodě, WC, trampolína
Český Krumlov

Dětské hřiště
Plešivec za č.p. 353
Český Krumlov
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Dětské hřiště Nové Spolí
Český Krumlov
Vybudováno 2020
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Návrhová část
Návrhová část Plánu rozvoje sportu města Český Krumlov je klíčovou částí celého
dokumentu.
Město Český Krumlov chce nabízet rozmanité sportovní vyžití všem cílovým skupinám,
především s ohledem na mládež, seniory a handicapované občany. K organizovanému
i neorganizovanému sportu má mít každý občan přístup.
Priority města Český Krumlov:
•

Organizační a finanční podpora sportu

•

Sportovní infrastruktura

•

Sport dětí a mládeže

•

Sport pro seniory

•

Sport pro všechny (neorganizovaná veřejnost)

Město Český Krumlov bude do roku 2028 městem sportu s velmi dobrými sportovními
podmínkami nejen pro místní občany a obyvatele spádové oblasti, ale také pro turisty.
Město bude nadále na základě jednoznačných dotačních kritérií podporovat rozvoj
činnosti ve sportovních klubech se zaměřením na sport dětí a mládeže. Město bude
rozvíjet vlastní sportovní zařízení a usilovat o jejich efektivní využití různými cílovými
skupinami.
Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit.
Výše uvedené vize rozvoje sportu spolu velmi úzce souvisí, vzájemně se prolínají
a doplňují. Z těchto důvodů bylo k naplnění vizí stanoveno několik úkolů.

Organizační a finanční podpora sportu
Organizace sportu ve městě Český Krumlov je v současné době dostačující. O sportovní
zařízení v majetku města se stará společnost PRO-SPORT ČK o.p.s. Na Městském
úřadě v Českém Krumlově je zřízen Odbor školství, sportu a mládeže, oddělení školství,
tělovýchovy a sportu. Vzhledem k tomu, že město považuje oblast sportu jako velmi
důležitou je zřízena jako poradní orgán RM Komise sportovní. Jako problematickou část
vnímáme nejednoznačnou hranici mezi sportem, volnočasovými aktivitami, kulturními
akcemi. Je vhodné koordinovat pořádání některých aktivit se subjekty působícími
v oblasti kultury tak, aby organizátoři sportovních akcí dosáhli co největší cílové skupiny.
Cílem je tento stav udržet, nadále zřizovat Komisi sportovní, jejíž členové mají dlouholeté
zkušenosti v aktivní účasti ve sportu, ale také v oblasti managementu.
Vytvoření komunikační platformy, která umožní přehlednou prezentaci sportovních
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aktivit (volnočasových, kulturních) a událostí ve městě Český Krumlov, poskytne prostor
pro prezentaci sportovních subjektů a zároveň bude sloužit jako zdroj informací
pro občany, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně.
Opatření:
•

Tvorba sportovního webového portálu – možná i v rámci stránek města

•

Komunikace s jednotlivými sportovními subjekty, aby vložili údaje na sportovní
webový portál, popř. odkazy na jejich webové stránky

•

Databáze sportovních subjektů a sportovišť

Finanční podpora sportu
Město

Český

Krumlov

každoročně

vyhlašuje

Program

podpory

sportu,

který je prostředkem podpory činnosti místních subjektů působících v oblasti sportu,
a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí
a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů.
V posledních letech každoročně finanční prostředky na tento program rostou.
Město Český Krumlov nadále finančně podporuje sport i prostřednictvím společnosti
PRO-SPORT ČK o.p.s.
Cílem je udržet stávající dotační program a společnost PRO-SPORT ČK o.p.s.
Opatření
•

Každoročně revidovat podmínky Programu podpory sportu prostřednictvím Komise
sportovní – aby bylo včas a efektivně reflektováno na potřeby sportovních subjektů

•

Každoročně dle možností města navyšovat částku na dotační program podpory
sportu a činnosti společnosti PRO – SPORT ČK o.p.s.

Sportovní infrastruktura
Město Český Krumlov vlastní síť sportovních zařízení, která slouží nejen veřejnosti,
ale především sportovním klubům, spolkům a školám. Výhodou je, že jejich údržbu,
provozuschopnost, renovaci a rozvoj zajišťuje jedna společnost a to PRO-SPORT ČK
o.p.s., která je v kontaktu i s jinými subjekty ve sportovní oblasti.
Cílem je mít k dispozici takovou sportovní infrastrukturu, aby mohly být naplněny i další
vize – Sport dětí a mládeže, Sport pro seniory, Sport pro všechny. V této oblasti byly
stanoveny dvě priority:
•

Rekonstrukce a opravy stávajících sportovních zařízení:
-

Rekonstrukce plaveckého bazénu

-

Výstavba nového zimního stadionu
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Výstavba nové lávky přes říčku Polečnici pro fotbalisty jako hlavní vstup
na atletická stadion

-

Vybudování nové všesportovní haly, včetně lezecké stěny

-

Plnění Koncepce dětských hřišť

-

Lezecká stěna

-

Cyklostezky a vycházkové okruhy

-

Okruhy s fotopointy uvnitř města

-

Plnění projektu akčního plánu: navržení a doplnění nových tras a přemostění
vodních toků a úprava stávajících tras do uceleného skeletu dle poptávky, studie
vhodných lokalit pro venkovní koupání, vytvoření/využití multifunkčního prostoru
pro sport i kulturu

•

-

Výstavba nového skateparku

-

Revitalizace víceúčelového hřiště sídliště Plešivec

Realizace chybějících sportovních zařízení:
-

Výstavba multifunkční sportovní haly, včetně lezecké stěny

-

Multifunkční hřiště u ZŠ T. G. Masaryka

-

Výstavba nového venkovního plaveckého areálu

-

Wellness centrum

-

Inline dráha

-

Víceúčelové hřiště na Chvalšinské

-

Prostor pro hřiště na Padel

-

Rekultivace bývalého lomu Vyšný a zpřístupnění ho obyvatelům ke sportu,
turistice např. bikepark, pumptrack aj.

-

Adventure minigolf

-

Přírodní tělocvična

Sport pro seniory
Léta byl synonymem pro sportování starších lidí Sokol. Malá tělocvična, prosté
spartakiádní náčiní, s tím museli senioři vystačit. V dnešní době mají škálu sportovního
vyžití širší. Ve větších městech organizují cyklovýlety, cvičení pod širým nebem, nordic
walking. Zatím posledním hitem jsou vícegenerační hřiště určené pro všechny věkové
kategorie. Slouží mládeži, stejně tak maminkám a neopomíjí ani nejstarší generaci.
Za označením hřiště pro seniory se neskrývají zvětšené prvky, které známe z dětských
hřišť.

Jedná se o venkovní cvičební, masážní a posilovací stroje, posilovny,

kde si senioři mohou nerušeně a na čerstvém vzduchu zacvičit. Nikoli s cílem
jen posilovat, ale také udržet motorické schopnosti, které kvůli věku postupně ztrácejí.
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Výhodou těchto strojů s ohledem na tuto věkovou kategorii je i fakt, že při cvičení
se využívá pouze váha vlastního těla, čímž je takové venkovní fitness dostupné prakticky
všem.
V současné době máme ve městě několik laviček se šlapadlem a dvě vícegenerační
hřiště s cvičebními prvky pro seniory Fit park v Městském parku a Fit park Horní Brána,
ale vzhledem k tomu, že nám obecně populace stárne, město se bude touto oblastí
nadále aktivně zabývat.
Cílem je zjistit potřeby seniorů a zjistit vhodné umístění takového cvičebního setu
na čerstvém vzduchu.
Opatření:
•

Zjistit potřeby seniorů – dotazník pro seniory a odborníky pracující s touto cílovou
skupinou

•

Vhodná lokalita – na základě dotazníkového šetření označit vhodnou lokalitu
pro umístění venkovního cvičebního setu

Sport pro všechny
Město Český Krumlov má vypracovaný a schválený Strategický plán města
Český Krumlov. Ten tak stanovuje cíle, ukazatele úspěchu, opatření. V navazujícím
akčním plánu pak popisuje úkoly či projekty. Postupuje od obecných cílů ke konkrétním
úkolům. Priority pro oblast sportu jsou v Akčním plánu města Český Krumlov popsány
v oblasti C: obraz města a cestovního ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů.
Město má ve vlastnictví řadu veřejných sportovišť a prostranství, který slouží sportovní
činnosti a volnočasovým aktivitám. Město má zpracován plán rozvoje dětských hřišť,
tak aby bylo možné neorganizovaně sportovat ve všech částech města. Více je tento cíl
rozpracován ve vizi sportovní infrastruktura.
Cílem je dokončení projektů stanovených v Akčním plánu města Český Krumlov.
Projekty jsou popsány v opatřeních a vedou k naplnění vize sport pro všechny.
Cílem je zlepšit veřejná sportoviště ve vlastnictví města Český Krumlov a nadále
je rozvíjet, rekonstruovat.
Opatření:
Akční plán – vypracování studie proveditelnosti vhodných lokalit pro venkovní koupání.
•

Zmapování

poptávky

veřejnosti

po

neorganizovaném

sportovním

vyžití

a vytvoření/využití multifunkčního prostoru pro sport i kulturu
•

Přehled možností pro uspokojení poptávky neorganizovaného sportovního vyžití
67

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov
•

2018-2028

Navržení a doplnění nových tras a přemostění vodních toků a úprava stávajících
tras do uceleného skeletu dle poptávky – systém pěších tras a cyklotras (včetně
mobiliáře).

Dodržení Koncepce dětských hřišť

Sport dětí a mládeže
Město Český Krumlov vždy podporovalo sportování dětí a mládeže. Nejen tím,
že je zde vytvořen program podpory sportu, ale také rekonstrukcí sportovišť, dětských
hřišť, školních hřišť u základních škol. S naplněním této vize souvisí úzce souvisí
naplňování výše uvedených vizí.
Cílem je udržet stávající stav financování této oblasti (navyšování dle finančních
možností města), zrekonstruovat a doplnit sportovní infrastrukturu, která by byla
využívána ke sportování dětmi a mládeží. Dále je nutné podporovat činnost společnosti
PRO-SPORT ČK o.p.s. Český Krumlov, jejichž hlavním posláním je kromě jiného –
podpora činnosti českokrumlovských sportovních klubů, tělovýchovných jednot
a jim podobných občanských tělovýchovných sdružení s důrazem na práci s mládeží,
podpora mladých talentovaných sportovců, pomoc při výchově a vzdělávání trenérů,
cvičitelů a dalších tělovýchovných akcí, pořádání sportovních utkání, turnajů a soutěží,
atd. cílem je také podpora dětí a mládeže v neorganizovaném sportování právě
rekonstrukcí a udržením stávajícího stavu dětských hřišť.

Souhrn investic potřebných do sportu a volného času
Sportovní zařízení,
volný čas
plavecký bazén
plavecký bazén
plavecký bazén
plavecký bazén
plavecký bazén
sportovní hala
sportovní hala
Sídliště Plešivec
město

rekonstrukce, modernizace
Saunový svět ke stávajícímu plav.bazénu
Rekonstrukce vzduchotechniky
Přivést vodu z vrtu na ZS do PB +
úpravna
Kogenerace
Změna média z páry na plyn
Lezecká stěna
Dětské hřiště – doplnění
Lezecká stěna

Celkem

•

Částka v tis.
Kč
350 000,00
10 000,00
4 000,00
600,00
x
800,00
1000,00
1 000,00
1 750,00
369 150,00

Předpokládaná investice dle zpracované studie z roku 2018 do rekonstrukce
s eventuální přístavbou wellness zóny a případně i venkovního bazénu v rozmezí
100 mil. Kč až 325 mil Kč.

•

Investice do havarijních oprav na plaveckém bazénu nutná v nejbližším horizontu
maximálně 6 let cca 12 mil. Kč.
68

Plán rozvoje sportu města Český Krumlov
•

2018-2028

Dobudování dětských a multifunkčních hřišť s umělým povrchem na území Českého
Krumlova dle schválené koncepce – 6,5 mil. Kč
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Informace o společnosti
Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon 380 766 111
Fax 380 766 101
www.ckrumlov.cz
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