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Souhrn 

 

Název:  Podpora sportu v Jablonci nad Nisou s důrazem na metodiku 

 financování 

 

Cíle práce: Popsat a posoudit stav zajišťování sportu v Jablonci nad Nisou. 

 Analyzovat způsoby financování sportu v Jablonci nad Nisou. 

 

Metoda: Smíšený výzkum, případová studie, dotazování – osobní,  

 telefonické, písemné; dotazníkové šetření 

 

Výsledky: Byl popsán stav zajišťování sportu v Jablonci nad Nisou a zároveň  

 byla přesně vymezena výše a rozsah podpory sportu prostřednictvím  

 města a její metodika. Díky zjištění názorů zástupců místních  

 sportovních organizací na sportovní prostředí v Jablonci nad Nisou  

 se podařilo zjistit aktuální problémy ve sféře sportovních klubů. 

 

Klíčová slova: Sport, tělovýchova, sportovní organizace, veřejná správa,  

 financování sportu, podpora sportu 
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Summary 

 

Title: The Promotion of Sport in Jablonec nad Nisou with Emphasis  

 on the Procedure of Financing 

 

Aims: Describe and consider the state of support of sport in Jablonec nad 

Nisou. Analyze methods of financial support in Jablonec nad Nisou.

  

 

Method: Mixed research, case study, interview – personal, phone and e-mail;  

 questionnaire 

 

Results: State of support of sport in Jablonec was described in this  diploma 

thesis. Measure and level of support provided by the town and its 

methods were described as well. I found out which problems 

currently exist in the area of sports clubs due to the questionnaire I 

had sent to the representatives of the sports organizations in Jablonec 

nad Nisou. 

 

Key words: Sport, physical education, sport organisations, public 

 administration, sport financing 
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1. ÚVOD 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma „Podpora sportu v Jablonci nad 

Nisou s důrazem na metodiku financování“ a to hned z několika důvodů. Prvním je velice 

blízký vztah k městu a vůbec k celkovému regionu. Z Jablonce nad Nisou pocházím a 

často se tam vracím i nyní, v době studií na FTVS UK v Praze. 

 Dalším z důvodů je můj vřelý vztah ke sportu. V Jablonci nad Nisou jsem prožil 

své sportovní mládí a troufnu si tvrdit, že místní sportovní prostředí je mi dobře známé. 

Jablonec nad Nisou je silně sportovně založené město se spoustou nabídek a možností 

sportovního vyžití. Vždy zde byla a stále je řada sportovních odvětví na velmi kvalitní 

úrovni. Daří se tu především lyžařským disciplínám, v létě pak fotbalu a atletice, ale 

nesmíme zapomenout ani na další disciplíny, ve kterých jablonečtí sportovci rozhodně 

nejsou podprůměrní (např. hokej, tenis a další). Navíc byly v minulosti vybudovány i 

některé významné sportovní areály, sloužící především závodní, ale i rekreační činnosti 

(např. areál Střelnice, Břízky). Z toho důvodu si dovoluji tvrdit, že město Jablonec nad 

Nisou se rozsahem druhů sportů, počtem sportovců a sportovních zařízení stále řadí mezi 

jedno z největších sportovních center v České republice vzhledem ke své velikosti. 

 To, že sport je nedílnou součástí života každého lidského jedince, si uvědomují i 

představitelé města. Obecně je prokázáno, že sportovní aktivity pomáhají podporovat 

zdraví, obnovovat duševní síly, jsou nástrojem primární prevence proti negativním 

společenským jevům, mají pozitivní dopad na tvorbu a vývoj charakterových vlastností 

každého jedince a jsou též prostředkem socializace. V pasivní formě se pak sport stal 

sportovně společenskou událostí. Je důležité, aby fenomén sportu z města nevymizel, i 

protože zde má silné kořeny. Sportovní aktivity jsou jedním z nejvýznamnějších prvků, 

které spoluvytvářejí image města. Tvoří nedílnou součást jeho dění. Město by tedy nemělo 

stát v této oblasti stranou, ale mělo by aktivně sportovní dění podporovat. 

 V mé práci se tedy budu snažit popsat a posoudit stav podpory a zajišťování sportu 

městem a popsat tak nejen fungování orgánů státní správy a samosprávy, ale také celkovou 

situaci sportovního dění na území města Jablonec nad Nisou. V teoretické části bude čtenář 

seznámen se základními pojmy, které se bezprostředně týkají sportu a veřejné správy. 

Objasněno bude také legislativně – ekonomické prostředí sportu v ČR. V praktické či 

výsledkové části již dojde na konkrétní fakta, týkající se města Jablonce nad Nisou. 

K posouzení sportovního prostředí využiji rozhovory s představiteli nejen města, ale i 

jiných sportovních subjektů, a dotazníkového šetření, které bude mít za cíl zjistit názory 
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představitelů sportovních organizací na sport ve městě Jablonec nad Nisou (smíšený 

výzkum). Součástí analýzy sportovního prostředí bude také posouzení financování sportu 

ze strany města, přičemž se budu snažit zjistit, jaký způsob či metodika je používána při 

rozdělování finančních prostředků města do sportovní sféry. Pro získání těchto výsledků 

použiji rozhovor s kompetentními osobami města Jablonec nad Nisou. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 SPORT 

2.1.1 Definice sportu 

 Sport je významným fenoménem dnešní doby. Je velice frekventovaným pojmem 

narůstajícího významu téměř ve všech sférách lidského života. Nějakým způsobem se 

dotýká života každého člověka, ať už má ke sportu vřelý vztah či nikoli. Každý si také jistě 

umí pod tímto pojmem něco představit. Co ovšem říkají o sportu odborné publikace? 

Jelikož je sport jako jev velice složitý a rozmanitý, vytváří se ucelená definice, kterou by 

každý přijal jako univerzálně platnou, jen velice těžko. Dalo by se říci, že co kniha, to jiný 

názor na vymezení pojmu. Některé z definic si nyní uvedeme. 

 Jelikož se s vývojem sportu vyvíjel zároveň i názor na něj, začneme nejstarší 

definicí, kterou uvádí slavná Ottova encyklopedie (1908): 

 „angl., hra, zábava, značí po výtce nezištnou zábavu spojenou s vynikajícím 

nějakým cvikem tělesným a provozovanou většinou pod širým nebem, jako jsou jízda na 

koni a na kole, automobilismus, lov a různé jeho druhy, plování, veslování, yachting, 

tělocvik v širším slova smysle (athletika lehká i těžká), šermířství, bruslení, jízda na lyžích 

a na sáňkách, hry míčem, střelba, turistika horská a pod. Charakteristickou známkou s-u 

jest jistá ctižádost, která snaží se dosíci výsledků co nejlepších a vede k závodům, avšak 

často svádí k různým výstřelkům a honbě za cenami, jakož i přehnanou přípravou k 

závodům těm (trainingem) nezřídka i zdraví škodí, na úkor Sportu samého, jenž svou 

podstatou jest výborným prostředkem k utužení zdraví...Slova Sport někdy užívá se 

výhradně pro sport dostihový, jindy značí sport tolik co koníček. (Srv. Holubářství.)“  

(Pramen: 

http://www.cotoje.cz/hledani.aspx?Vyroci=&VCem=&ObrazkyOtto=&OttoSlovnik=&Ob

orMalaA=&OborMalaB=&OborMalaC=&ObrazkyMala=&OborUnivA=&OborUnivB=&

OborUnivC=&UnivLinky=&ObrazkyUniv=&Tvar=&Str=1&Kniha=otto&Id=233850&Ku

p=&Vyraz=sport&KdeHledat=otto&KdeHledat=malacs&KdeHledat=universum) 

 

 Tuto definici upravuje pozdější Ottův slovník naučný nové doby (1943) a přidává 

k ní některé nové poznatky. Souhrnně však sport definuje takto: 
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 „...Upravená definice sportu zní: Sport je každý druh cvičení nebo činnosti tělesné, 

jenž má za účel dosažení jistého výkonu a jehož provádění záleží v podstatě na idei boje 

proti určitému elementu: proti vzdálenosti, době (času), překážce nebo hmotné obtíži, 

nebezpečí, zvířeti, protivníkovi a v širším smyslu proti sobě samému.…“ 

(Pramen: 

http://www.cotoje.cz/hledani.aspx?Vyroci=&VCem=&ObrazkyOtto=&OttoSlovnik=&Ob

orMalaA=&OborMalaB=&OborMalaC=&ObrazkyMala=&OborUnivA=&OborUnivB=&

OborUnivC=&UnivLinky=&ObrazkyUniv=&Tvar=&Str=1&Kniha=otto&Id=410996&Ku

p=&Vyraz=sport&KdeHledat=otto&KdeHledat=malacs&KdeHledat=universum) 

 

Přibližně o 40 let později vyšla Encyklopedie tělesné kultury (1988), která nám 

sport definuje takto: 

„Sport (původ z latinského disportare, bavit se, trávit příjemně volný čas), součást 

tělesné kultury, jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti osvojené v tréninkovém 

procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným znakem sportu je organizované soutěžení, 

vyznačující se snahou po nejvyšším výkonu... Jádrem sportu je sféra aktivní sportovní 

činnosti, členící se na rekreační sport, výkonnostní sport a vrcholový sport... 

(Encyklopedie tělesné kultury P-Ž, str. 148) 

 V dnešní době můžeme sport chápat ve dvou pojetích – „užší“ a „širší“. V užším 

pojetí se sport orientuje na hru, soutěž a výkon. Jak je vidno z předešlých definic, toto 

pojetí se dralo s postupem času pořád více a více do popředí, až nakonec dostalo svoji 

vlastní kategorii v podobě pojmu výkonnostní či vrcholový sport. Druhý přístup pojímá 

sport mnohem šířeji, a to jako zábavu, rekreaci, cvičení. Tento význam lze najít  již 

v latinském původu slova – Desportare znamená totiž rozptylovat, bavit se. Toto široké 

pojetí je patrné již v nejstarších definicích sportu a začíná být stále více akceptováno i 

dnes. V uvedeném smyslu se dnes také nahlíží na sport v Evropě (Slepičková, 2005, str.27-

28). V roce 1992 byla Evropskou unií přijata tzv. Evropská charta sportu, která uvádí zatím 

asi nejvíce uznávanou definici sportu takto: 

 „ „Sportem“ se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“ 

(Evropská charta sportu, 2002, str. 2) 
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 Z této definice vychází i vymezení postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti v Zákonu o podpoře sportu v ČR nebo pojetí sportu v Bílé knize o 

sportu schválené Komisí Evropských společenství. 

 Obecně se dá říci, že dříve se sport považoval více za zábavu či zábavnou hru, 

přičemž pravidelný trénink a snaha získávat ceny byly považovány za jevy nežádoucí. 

Postupem času se do sportu stále více dostával faktor co nejlepšího výkonu. V souvislosti 

s tím se brzy začalo mluvit o profesionalismu ve sportu, čímž se prakticky vytvořila nová 

kategorie sportu, kdy hráči či sportovci již neprovozují sport pro zábavu, nýbrž sport je 

zdrojem jejich obživy, je jejich prací. 

 

2.1.2 Kategorizace sportu 

 Jelikož je dnes sport velice různorodým a složitým jevem, je obtížné vytvořit 

jednoznačné členění sportu. Při diferenciaci sportu je potom důležitý především výběr 

kritérií. Řada z nich se vzájemně prolíná a vznikají nám pak, v běžném názvosloví 

vyjádřeno, následující sporty (Sekot, 2006): 

• Rekreační, výkonnostní, vrcholový, elitní 

• Soutěžní, nesoutěžní 

• Masový, alternativní 

• Divácky populární, stojící na okraji diváckého zájmu 

• Silně či slabě medializovaný 

• Mužský či ženský 

• Prestižní či neprestižní 

• Vysoce materiálně výnosný či nevýnosný 

• Profesionální, amatérský, poloprofesionální 

• Individuální, týmový 

• Olympijský, neolympijský 

• Silový, vytrvalostní 

• Kontaktní, branný, technický 

• Intelektuální, silový 

• Dlouhodobě či časově omezeně pěstovaný atd. 
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 Často se také objevuje zajímavé členění na základě psychologických poznatků. 

Psychologickou typologii sportu vytvořil v sedmdesátých letech Miroslav Kodým a 

kategorizuje sporty následovně: 

a) senzoricko – koncentrační sporty 

Typ oko - ruka, hlavním a společným jmenovatelem je přesné dosažení cíle, důležitá je 

koncentrace, pozornost, senzorické schopnosti. 

 - šachy, golf, šipky, střelba, … 

b) funkčně mobilizační sporty 

Sportovec musí napnout veškeré úsilí (svalové) pro dosažení nejlepšího výkonu, jedná 

se o opakování téhož pohybu (cyklické pohyby). 

 - cyklické sporty (plavání, chůze, běh, jízda na kole, veslování, …) 

c) esteticko koordinační sporty 

Sporty, při kterých je nezbytný smysl pro rytmus, rovnováhu, orientaci v prostoru, 

vysokou úroveň flexibility a výbornou svalovou koordinaci. Technika je hlavním faktorem. 

 - akrobatické skoky na lyžích, skoky do vody, gymnastika, krasobruslení, sportovní 

tanec, … 

d) rizikové sporty 

Sportovec musí zvládnout obtížné překážky se značným rizikem zranění či smrti. 

 - automobilismus, parašutismus, sportovní lezení, jachting, letectví, sjezdové lyžování, 

skoky na lyžích, … 

e) heuristicko – individuální sporty 

Jednotlivec musí vyvinout maximální úsilí a svými schopnostmi, dovednostmi a 

pomocí své techniky a taktiky překonává odpor soupeře bud v přímém kontaktu, nebo 

prostřednictvím náčiní. 

 - stolní tenis, judo, karate, box, šerm, badminton, … 

f) heuristicko – kolektivní sporty 

Skupina (tým) svými schopnostmi, dovednostmi, pomocí taktiky a techniky se snaží 

překonat další skupinu (tým). 

 - sportovní hry (volejbal, basketbal, pólo, …) 

(Zdroj: Kodým, M.: Psychologická analýza a třídění sportovní činnosti. Praha: SPN, 1970) 

(Sekot, 2006) 

 Jako každá typologie je i tato pouze přibližná. Některé sporty svými nároky náleží 

do více skupin a některé se zařazují obtížně. 
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 Nejobsáhlejší členění uvádí ve své knize Irena Slepičková (2005), která rozděluje 

sport podle několika kritérií: 

1. Podle úrovně výkonnosti 

 V „užším“ pojetí rozlišujeme sport vrcholový, výkonnostní a rekreační. Přitom se 

předpokládá, že vrcholový a výkonnostní sport jsou nutně spojeny s pravidelnou účastí 

v soutěžích a členstvím ve sportovních organizacích. Vrcholový sport velmi úzce souvisí 

se sportem profesionálním a to v tom případě, kdy se pro jedince stal hlavním prostředkem 

obživy. Rekreační sport již nebývá jednoznačně spojen se soutěžemi a formální účastí (v 

tělovýchovné jednotě, sportovním klubu), ale může být provozován individuálně bez vazby 

na organizaci a to především s cílem rekreovat se. K těmto pojmům se řadí ještě tzv. 

masový sport. Tento termín se začal užívat v souvislosti se snahami podporovat sport 

široké veřejnosti s cílem posílit její zdraví a zdatnost. Pořádaly se masové akce s cílem 

nabídnout co největšímu počtu lidí příležitost ke sportování včetně případné účasti 

v soutěžích spíše jednorázového charakteru a bez ohledu na úroveň výkonnosti. 

Na sport je dnes vhodnější pohlížet v „širším“ pojetí, které se snaží postihnout všechny 

podoby sportu, ne jen z hlediska výkonnostní úrovně. 

 

2. Podle etap jeho vývoje 

Ve sportu jako společenském jevu se odrážejí vývojové tendence celé společnosti. 

Významné z hlediska novodobého sportu jsou tři etapy jeho vývoje. 

  

 1. etapa - tradiční sport. Dochází k institucionalizaci sportu především v podobě 

vytvoření mezinárodně platných pravidel, systému soutěží a ustavení sportovních 

organizací na nejrůznějších územních úrovních. Snahou účastníků je dosažení nejvyššího 

výkonu. 

  

 2. etapa - sociokulturně orientovaný sport. Tato etapa se orientuje na zdraví a 

zdatnost široké veřejnosti. Nabízí svým účastníkům možnost vyžití ve volném čase 

prostřednictvím pestré škály tělesných aktivit. Je spojena s hodnotami a přínosy kulturního 

a sociálního či socializačního charakteru. K této etapě patří pojmy jako zdatnost, zdraví, 

kontakty s druhými lidmi, seberealizace, překonávání sebe sama i přírody. Pravidla zde 

nejsou pevně stanovena a účastníci si vytvářejí neformální dočasné skupiny, které se 

můžou, stejně tak jako pravidla, během hry měnit. 
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 3. etapa - alternativně orientovaný sport, je historicky nejmladší. Představuje 

odklon od usilování o materiální statky a společenskou prestiž. Jsou velmi často spojeny 

s ekologickými a mírovými hnutími. Činnosti zde provozované pomáhají pěstovat 

solidaritu a spolupráci s druhými lidmi, např. jízdy na kolech pořádané jako protestní akce 

proti rozšiřujícímu se automobilismu, běh Terryho Foxe na podporu boje proti zákeřné 

chorobě. V posledních desetiletích se v Evropě také rozšířila východoasijská bojová umění 

založená nejen na tělesné činnosti, ale spočívající také v určitém filosofickém učení a 

životní filosofii. V řadě z nich jde hlavně o zdokonalování sebe sama, těla i mysli. Do této 

etapy můžeme zahrnout i tzv. komunální sport. Zajištění péče o sport na úrovni obecní a 

krajské samosprávy by se mělo soustřeďovat na vytváření podmínek pro sport široké 

veřejnosti. Jedná se např. o budování a provoz jednoduchých tělovýchovných zařízení, 

organizování akcí pro veřejnost, hlavně děti a mládež. Společně s tím musí probíhat 

potřebná osvěta o významu sportu pro kvalitu života. 

 

3. Podle motivace 

 1. Elitní sport. Koresponduje s pojmem vrcholový respektive profesionální sport. 

Dominantními motivy jsou dosažení absolutně maximálního výkonu, vysokého sociálního 

postavení a dobrého finančního ocenění. Působí zde komercionalizace a nezbytná je 

(polo)profesionální účast sportovce. 

  

 2. Soutěžní klubový sport. Zde funguje směs motivů od vzrušení ze soutěže, přes 

snahy po osobním maximálním výkonu, po potřebu relaxace a sociálních kontaktů. Motivy 

soutěžení a výkonu jsou zde vždy přítomny. Účast je vázána na sportovní kluby a federace. 

  

 3. Rekreační sport. Hlavními znaky jsou relaxace, zdraví a společenské kontakty. 

Nabídka probíhá ve sportovních klubech, oddílech jako služba obcí pro veřejnost a často i 

v soukromém sektoru. 

  

 4. Fitness sport. Dominantním motivem je pěstování tělesné zdatnosti. Účastníci 

takto zaměřeného sportu cíleně usilují o růst úrovně své tělesné zdatnosti a pečlivě sledují 

její změny. Zajištění spadá do nabídky soukromého sektoru. 

  

 5. Rizikový a dobrodružný sport. Převažujícími motivy jsou, jak už název napovídá, 

dobrodružství a napětí. Sportovní aktivity tohoto typu zajišťuje především komerční sféra. 
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 6. Požitkářský sport. Zde je motivem touha po prožití něčeho výjimečného, snaha 

po dosažení exkluzivní zábavy a potěšení. Nazývá se taky S-sportem, z anglických výrazů 

pro slunce, moře, písek, sníh, sex, rychlost a uspokojení, které požadovaný prožitek 

znásobují. Nabízí hlavně komerční sféra. 

  

 7. Kosmetický sport. Zaměřuje se na dokonalý vzhled. Komerční nabídka využívá 

narcistických motivů účastníků, kteří touží mít dobře stavěnou a vypracovanou postavu a 

doplňkem jsou služby kosmetického charakteru, např. solárium, masáže apod. 

 

2.1.3 Význam sportu ve společnosti 

 Sport je dnes významným společenským jevem, který význačným způsobem 

přispívá k rozvoji společnosti. Sport není pouze aktivní pohybová a herní aktivita, ale i 

sociální fenomén, jehož význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem v rovině 

sociální, ekonomické i kulturní (Sekot, 2006). Provázanost sportu s některými důležitými 

oblastmi života společnosti si nyní uvedeme. 

 

 Sport a sociální integrace 

 Sport je oblastí lidské činnosti, která se všeobecně těší velkému zájmu lidí a která 

má zároveň obrovský potenciál je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na věk či 

společenský původ. Významným způsobem tak posiluje hospodářskou a společenskou 

soudržnost, pomáhá vytvářet integrovanější společnost včetně dosažení rovného postavení 

mužů a žen. Sport vytváří pocit sounáležitosti a spoluúčasti – může být tedy důležitým 

nástrojem integrace přistěhovalců a vyloučených skupin společnosti (zdroj: Analýza 

financování sportu v ČR). 

 Další socializační potenciál připisovaný sportu zahrnuje především: 

• upevňování smyslu pro demokracii (rovnoprávnost všech, rozhodování podle 

názoru většiny) 

• stírání sociální nerovnosti (jedinci z různých sociálních vrstev, interakce skupin 

různého vzdělání a příjmů) 

• možnost sociální mobility (sociální vzestup) 

• odbourávání agrese sportem (Mrazek, 2000) 
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 Sport a volný čas 

 Lidé vnímají a hodnotí události okolo sebe vždy vzhledem k času, v určitém 

časovém horizontu. Časové úseky potom může každý člověk rozdělit na dobu, kdy se 

věnuje práci a povinnostem, a na dobu, kterou má jen pro sebe a může s ní naložit dle 

svého uvážení. Taková doba se nazývá volný čas. Sport se jistě řadí do kategorie 

volnočasových aktivit, ovšem jaké je jeho postavení ve volném čase? Časový prostor, který 

má každý k dispozici, většinou není velký a přitom spektrum aktivit, které mohou být 

prováděny je velice široké. Sportu tak konkuruje celá řada činností, jimiž lze volný čas 

naplnit jako např.: manuální aktivity (kutilství, ruční práce,...), kulturní aktivity (divadlo, 

kino, hudba, zpěv, vzdělávání se,...), společenské aktivity (návštěvy kaváren,...) či pasivní 

odpočinek. Je žádoucí, aby každý svůj volný čas využil smysluplně. Tento problém však 

není pouze individuální, ale souvisí s životem celé společnosti, která by se měla podílet na 

vytváření vhodných podmínek pro příjemné využití volného času (Slepičková, 2005). 

  

 Sport a zdraví 

 Zdraví zaujímá důležité místo v životě každého jedince. Světová zdravotnická 

organizace ho definuje jako stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze 

nepřítomnost nemoci (často se objevující jako „negativní“ definice zdraví). Tato definice 

se však dá považovat za nerealistickou, protože většinu lidí pak můžeme klasifikovat jako 

nezdravou (Slepičková, 2005). 

 Mezi sportem a zdravím existuje vazba a pokud pomineme často zdraví škodlivý 

vrcholový sport, můžeme tvrdit, že tato vazba je pozitivní. Pravidelná tělesná aktivita 

především ve formě aktivního sportu je bezesporu faktorem podporujícím zdraví. Nesmí se 

však jednat o přílišné zatěžování organismu, nýbrž o aktivitu přiměřeného objemu, 

frekvence a intenzity (Slepičková, 2005). Sportovní aktivity mají jak tělesné, tak psychické 

účinky. Mezi tělesné působení můžeme zařadit pozitivní efekt pravidelného vytrvalostního 

tréninku. Srdce se stává větší, bije pomaleji, lépe je zásobováno krví a výživou, adaptuje se 

rychleji po zatížení a krevní hodnoty tuků se zlepšují. Bez tréninku ztrácí člověk mezi 20. a 

70. rokem svého života 30-40% své svalové hmoty, což zpravidla vede ke kloubním 

potížím a k potížím páteře. Mezi psychické účinky patří např. to, že se sportovci cítí 

spokojenější se svým vlastním tělem a také se považují za optimističtější a přátelštější. 

Celkově svůj zdravotní stav posuzují pozitivněji (Mrazek, 2000). 

 Oproti tomu nedostatek pohybové aktivity můžeme zařadit mezi rizikové faktory 

zdraví podílejících se především na nemocech srdce a cév. Spolu s dalšími rizikovými 
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faktory (kouření, stres, nezdravá strava, ...) pak působí i na další závažná onemocnění.  

Navíc četná chronická onemocnění, která snižují kvalitu života a ohrožují život 

jednotlivců, zároveň zatěžují státní rozpočet, zejména rozpočet zdravotnictví. 

 Úloha sportu a aktivního pohybu pro zdraví je nezanedbatelná a je třeba ji jako 

preventivní faktor využívat. K tomu by měl stát, potažmo kraje a obce, přispívat vhodnou 

nabídkou sportovního vyžití a aktivně tak přispívat k utužení zdraví svých občanů. Nutná 

je však k tomuto velice důležitému tématu i potřebná osvěta a nabádání ke zdravému 

životnímu stylu.  

  

 Sport a ekonomika 

 Sport je s ekonomikou propojen mnoha přímými i nepřímými vztahy. Ty působí 

obousměrně tak, že ekonomika vytváří pro rozvoj sportu příznivé podmínky a sport 

napomáhá rozvoji národní ekonomiky. Patří sem: 

- organizace sportovních akcí, 

- výstavba sportovních objektů a zařízení, 

- výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní, 

- obchod se sportovním zbožím, 

- služby (např. fitcentra, posilovny, organizované „školy“ a kurzy pro děti, mládež i 

dospělé), 

- doprava sportovců a diváků, 

- cestovní ruch – sportovní turistika, 

- modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem, 

- mediální sféra (Analýza financování sportu v ČR, 2009). 

  

 Vztah sportu a ekonomiky vyjadřuje rostoucí příliv peněz do vrcholového 

výkonnostního sportu zejména v rozvinutých ekonomikách. Velké objemy peněz se točí 

především ve výstavbě sportovních stadionů, ve sportovním sponzoringu, ve sportovních 

sázkách a také v rostoucích příjmech sportovních hvězd. Sponzoring velkých sportovních 

akcí typu olympijských her či mistrovství světa využívají nadnárodní korporace 

k povzbuzení prodeje svých výrobků. Do tohoto kolotoče se zároveň zapojují mediální 

společnosti, které vydávají obrovské finanční prostředky na vysílací práva, aby pak mohli 

podat vyčerpávající zpravodajství. Horentní sumy si však poté také nechávají zaplatit za 

uvedení komerčního sponzorského loga ve zpravodajské relaci (Sekot, 2008).  
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 Svou úlohu zde hrají i státy, regiony a města, kdy investují obrovské finanční sumy 

k získání práv uspořádat globálně významnou sportovní událost. Příkladem může být 

obrovská investice státu a města Liberec do mistrovství světa v běžeckém lyžování. Stát a 

region si takovou akcí často může výrazně polepšit, ovšem na druhou stranu je tu i riziko 

ztráty, což se dle mého názoru stalo právě v případě Libereckého mistrovství, kde se ještě 

dnes řeší majetkové a finanční spory.  

  

 Sport a politika 

 V dnešní době komerčního a profesionálního sportu není pochyb o vazbě mezi 

těmito dvěma prostředími. V globálním měřítku jsou v některých zemích sportovní 

úspěchy využívány či zneužívány ke zlepšení renomé v mezinárodních vztazích. 

V lokálním měřítku pak jde často o tvrdá politická jednání mezi sportovními zástupci a 

zástupci města např. o finanční podpoře města klubu. Nezřídka se stává, že relativně 

vysoké politické špičky se angažují v určitém sportovním klubu. Příkladem může u nás být 

fotbalové prostředí. 

  

 Sport a vzdělání 

 Sport hraje nezastupitelnou roli i na půdě výchovy a vzdělání, když se stal součástí 

školního života pro sta miliony studentů v soudobé době. Sport proniká do škol nejen 

v podobě tělesné výchovy, ale také v podobě soutěží, přeborů a závodů (Sekot, 2008). Zde 

opět hrají zásadní roli obce a kraje, které by měli podporovat akce podobného charakteru a 

působit tak ve prospěch sportu ve výchově dětí a mládeže. 

  

 Sport a služby 

 Služby jsou významnou součástí terciárního sektoru hospodářství. V souvislosti 

s tím, jak se v posledních letech zvyšuje podíl volného času v životě lidí v rozvinutých 

ekonomikách, se začal rozvíjet tzv. průmysl volného času, který se také odráží ve sportu. 

Důvodem rozmachu služeb ve sportu je rozšíření prostoru pro činnost sportovních subjektů 

(např. více volného času,...) a také sílící různorodost sportu, charakterizovaná rostoucí 

nabídkou sportovních aktivit a sportů (rizikové sporty, aktivity provozované v přírodě). 

 Služby nejsou pouze záležitostí privátního sektoru, nýbrž důležitou roli v této 

oblasti hraje také stát, potažmo obce. Stát tak například podporuje prostřednictvím školství 

talentovanou mládež, obce podporují sport veřejnosti. V těchto případech často mizí faktor 

zisku či finanční efekt, kdy uživatel neplatí částku přímo, ale hradí ji např. ve formě daní 
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(školství) nebo platí relativně nižší poplatek (v rámci dobrovolného sdružení). Proto se 

v těchto formách užívá spíše termínů poskytování a užívání služeb a nikoli prodej a koupě 

jako v sektoru privátním (Slepičková, 2005). 

 

2.1.4 Sport a česká společnost 

 Sport je takový, jaká je společnost. Dalo by se říci, že česká společnost je více 

orientovaná výkonnostně a na úspěch. V centru pozornosti zůstává vítězství a rekordy, na 

úkor toho však trpí oblast masového sportování, kdy naši občané nemají adekvátní přístup 

k pravidelným a kvalitním pohybovým aktivitám posilujících zdraví, kondici a morální 

kvalitu naší populace. Politicky převládá především podpora elitního sportu jako výkladní 

skříně státu, zatímco volnočasové, školské, univerzitní úrovně a formy sportu zůstávají 

spíše na okraji ekonomického, politického a kulturně výchovného zájmu. Příkladem může 

být výstavba velkých sportovišť, která slouží spíše ekonomickým zájmům, zatímco 

výstavba kultivovaných a všeobecně přístupných sportovišť bývá spíše výjimkou.  

Občanské sportovní organizace zápasí s nedostatkem finančních prostředků, a tak jsou jen 

těžko schopny konkurovat podnikatelskému sektoru. Nabídka sportovních zážitků pro 

cílené skupiny tak roste (př. Fitcentra, vodáctví, sjezdové lyžování,...), masová složka 

sportu pokrývající všechny skupiny a vrstvy obyvatelstva však zůstává nedotčena. (Sekot, 

2006).  

V posledních letech přeci jenom můžeme hovořit o určitém zlepšení situace. 

Proměny české společnosti nesporně ovlivňují i tělesnou výchovu a sport. V souvislosti se 

vstupem do EU se náš společenský vývoj mění. Jelikož Evropská unie věnuje aktivnímu 

sportování v životě občanů rostoucí pozornost  s ohledem  na pozitivní funkce pro zdravý 

osobnostní vývoj jedince, a tedy i smysluplné směřování celé společnosti, začínají se 

podobné otázky řešit i u nás (Sekot, 2006, str. 198). Jsou zvažovány možnosti sportu 

v oblasti výchovy hlavně v případě redukce sociálně patologických jevů u mladé generace, 

poukazuje se na zdravotně preventivní aspekty sportovní činnosti, diskutují se role státu, 

regionů a místních orgánů při ovlivňování sportovního prostředí. (Slepička, 2000). Tato a 

mnohá další témata je nutné i v budoucnu diskutovat a přizpůsobovat se tak budoucím 

trendům ve vývoji společnosti. 
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2.1.5 Negativní jevy sportu 

 Spolu s obrovským rozvojem sportu a nespornými pozitivními vlivy na život 

člověka se objevují i jevy negativní, a to jak ve sportu vrcholovém, tak ve výkonnostním a 

rekreačním. 

 Ve vrcholovém sportu se objevuje několik negativních tendencích, které shrnuje ve své 

knize Josef Oborný: 

1. Rozevírání propasti mezi výkonnostním vrcholovým elitním sportem a rekreačně 

kondičním sportem, jehož nositelem je masa. Komerční povaha sportu brání radě 

lidem v aktivním sportování popř. v rozvinutí jejich talentových předpokladů. 

2. Elitářský individualismus.  

3. Slábnoucí autorita morálních stimulů. 

4. Nenasytnost fantastickými výkony a rekordy, často dosahovanými „nečistými“ 

formami v rámci „velkolepých show“. (Oborný, 2000) 

 

Řadu negativních jevů dnes přináší a výkonnostní sport a to zejména na klubové 

úrovni ligových soutěží. Mezi nejvýznamnější patří pojmy Násilí, agresivita, zastrašování a 

hostilita. Násilí vyjadřuje záměrné užití nepřiměřené fyzické síly s vysokou 

pravděpodobností způsobení zranění, smrti či poškození. Agresivita je charakterizována 

jako útočné chování s tendencemi napadat jiné a dominovat jim. Zastrašování je použití 

slov či gest jako hrozby k použití násilí či agrese. Hostilita vyjadřuje sklon k nepřátelským 

projevům, a to až k hranici agrese (Sekot, 2006). Často se tyto pojmy prolínají a na 

stadionech tak můžeme být svědky všech negativních jevů zároveň, a to především u 

sportovních fanoušků.  

Tyto projevy se snaží eliminovat nejen kluby (prostřednictvím např. propagačních 

akcí atd.), ale samozřejmě také stát a obce. Ti se musí prostřednictvím vyhlášek a nařízení 

vyrovnávat také s dalšími negativními jevy, mezi které můžeme zařadit sociálně 

patologické jednání, doping, rasismus atd. 

 

2.1.6 Sport a EU 

 Od roku 2004 je Česká republika právoplatným a plnohodnotným členem Evropské 

unie. Začleněním České republiky do EU s sebou přineslo mnoho změn, které se 

samozřejmě projevily i v oblasti sportu a tělovýchovy. Proto považuji za důležité se o 

tomto spojení stručně zmínit. 
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Význam sportu v Evropě 

 Evropská unie v době svého vzniku nevěnovala sportu příliš pozornosti. Sport 

nebyl žádným z původních úkolů EU, a tak v základních smlouvách nenajdeme žádnou 

úpravu týkající se sportu. Přesto platí pro sport některá ustanovení nepřímo, a to především 

ve sportu jako v oblasti hospodářské činnosti, kdy podléhá právním předpisům EU (Sport a 

EU, 2004). 

 S postupem času se EU zabývá sportem čím dál tím více a to především z důvodu 

rostoucího významu tohoto fenoménu. Podle průzkumu agentury Eurobarometer z 

listopadu roku 2004 přibližně 60 % evropských občanů pravidelně provozuje sportovní 

aktivity v rámci nebo mimo rámec zhruba 700 000 klubů, které jsou samy členy velkého 

počtu sdružení a federací (Bílá kniha o sportu, 2007). Sport, jak je obecně známo, 

podporuje zdraví občanů a v neposlední řadě také ovlivňuje sféru výchovnou, 

společenskou či kulturní. Podporou těchto pozitivních efektů se zabývá také Evropská 

unie. K prosazení těchto ideálů vydala EU některé důležité dokumenty a dokonce v nové 

Lisabonské smlouvě byl sport poprvé zmíněn jako oblast, které se má Evropská unie 

věnovat. 

 

 Dokumenty EU ve sportu 

 

1. Bílá kniha o sportu 

 Bílá kniha o sportu představuje první ucelenou iniciativu Komise v oblasti sportu. 

Účelem bílé knihy je poskytnout strategickou orientaci v souvislosti s rolí sportu v Evropě, 

podnítit debatu o konkrétních problémech, zviditelnit sport při tvorbě politik EU a zvýšit 

povědomí veřejnosti o potřebách a specifikách tohoto odvětví. Vyzdvihuje se zde 

společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků právních 

předpisů EU. Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací vedených v posledních dvou 

letech s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou např. olympijské výbory a 

sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Součástí 

těchto konzultačních činností byla i konzultace prostřednictvím internetu zahájená v únoru 

tohoto roku, v rámci které Komise obdržela 777 odpovědí. (Bílá kniha o sportu, 2007)  

(pramen:  http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/070711_cs.htm) 
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2. Evropská charta sportu 

 Komise Rady Evropy se v roce 1966 začala zabývat sportem pro všechny, v roce 

1977 byla přijata Evropská charta sportu pro všechny. Nejnověji Evropská charta sportu 

podepsaná na 7. konferenci evropských ministrů odpovědných za oblast sportu (1992) 

vyzývá vlády, aby učinily nezbytná opatření, která zajistí všem mladým možnost využívat 

tělovýchovných programů, zajistí každému možnost sportovat a účastnit se rekreační 

tělovýchovné činnosti v bezpečném a zdravém životním prostředí. 

(Pramen: http://www.olympic.cz/?sec=113) 

  Přijetím charty v České republice se obracíme na všechny státní složky i nestátní 

sdružení a organizace, na jejich představitele a vedoucí činitele, ale především na všechny 

občany, aby se snažili přispívat k naplňování této charty, aby všude, kde k tomu bude 

příležitost, pomáhali k rozšiřování tělesné výchovy a sportu. Jde o přistoupení na ušlechtilé 

zásady při rozvíjení lidské činnosti (Evropská charta sportu, 2002). 

 

 Na závěr je třeba říci, že Česká republika v rámci integračního procesu již prošla a 

ještě bude procházet celou řadou změn, které se jistojistě projeví i ve sportovní oblasti. 

Příprava na nové podmínky, ve kterých se bude domácí sport pohybovat není pouze 

otázkou státní správy, ale také spolkové tělovýchovy v podobě občanských sdružení. 
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2.2 Veřejná správa 

2.2.1 Definice veřejné správy 

 Veřejná správa v podstatě není nijak uceleně definovaná. Z více možností, které 

jsou k dispozici, vybírám charakteristiku asi nejpraktičtější a nejpochopitelnější. Podle M. 

Brůny chápeme veřejnou správu ze dvou pohledů, a to jednak jako činnost (vydávání 

správních aktů, spravování, služba, dozor, atd.) a jednak jako souhrn institucí, které tuto 

činnost přímo či zprostředkovaně vykonávají. Někdy tyto teorie nazýváme jako „správa ve 

smyslu funkčním (materiálním)“ a „správa ve smyslu organizačním (formálním)“ (Brůna, 

2006). 

 

 Veřejná správa jako činnost 

 Veřejná správa se v tomto smyslu chápe jako činnost služby pro obyvatelstvo, 

službu veřejnosti či veřejnému zájmu. Od správy veřejné můžeme odlišit správu 

soukromou, což je činnost prováděná v soukromém zájmu. Tyto dvě oblasti se často 

prolínají, ale také se výrazně liší mírou regulace a dozoru. Výkon veřejné správy je více 

spoután právním řádem, více dozorován a regulován, soukromá správa je poněkud 

volnější. 

 Veřejnou správu jako činnost jednoznačně můžeme zařadit sféry moci výkonné 

(ačkoli často zasahuje i do moci zákonodárné a soudní). Působení veřejné správy nás 

provází takřka nepřetržitě, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali. Mezi její výsledky 

patří např.:  

 - asistence při narození i smrti člověka, při sňatku, při změně jména 

 - síť škol, knihoven, zdravotnických ústavů 

 - telekomunikace, doprava, vydávání dokladů a povolení, správa vzhledu měst a obcí 

 - represivní činnost, požární či civilní ochrana, atd. (Brůna, 2006). 

 

 Veřejná správa jako souhrn institucí 

 Veřejná správa zahrnuje dvě hlavní složky: 

a) Státní správu s dominantním postavením. 

b) Samosprávu – Sem patří především územní samospráva, ve které jde hlavně o 

zastupování zájmů občanů žijících na určitém menším území než je území státu. 
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Dále do samosprávy řadíme zájmovou samosprávu a další specializované 

veřejnoprávní instituce (Peková, 2008). 

Toto organizační pojetí veřejné správy umožňuje několik členění institucí. 3 typy takových 

členění uvádí ve své knize také Miroslav Brůna: 

1. Členění institucí podle míry zapojení do veřejné správy 

Instituce vykonávající veřejnou správu: 

• Ministerstva 

• Ostatní ústřední správní úřady 

• Územní správní úřady (veterinární správy, finanční úřady, atd.) 

• Veřejné ozbrojené a neozbrojené sbory (Policie, atd.) 

• Orgány obcí a krajů (samostatná i přenesená působnost) 

• Další instituce (profesní komory, vysoké školy, atd.) 

K tomu existují i další instituce, které mají převážně jiné poslání, avšak částečně veřejnou 

správu ovlivňují (např. Parlament, vláda, obecné soudy,...). Toto členění tedy naznačuje, že 

veřejná správa není uzavřený systém, nýbrž je součástí rozsáhlejšího celku. 

 

2. Členěni dle subjektů veřejné správy 

Subjekty veřejné správy jsou: 

• Stát (státní orgány, vykonávají veřejnou správu přímo) 

• Územní samosprávné celky (orgány obcí a krajů) 

• Jiné subjekty (jako např. zájmová samospráva – profesní komory, nadace, fondy,..) 

 

3. Územní členění 

Toto hledisko je možná nejčastější a dělí příslušné instituce do následujících úrovní: 

• Úroveň ústřední (celostátní, republiková) 

• Úroveň územní (regionální) s dalším členěním: 

o Úroveň krajská 

o Úroveň okresní 

o Úroveň obecní 

o Popř. jiné úrovně (vybočujícího z předchozího členění, např.: správa 

národních parků či chráněných krajinných oblastí) (Brůna, 2006). 
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2.2.2  Součásti veřejné správy v ČR 

Jak již jsem výše zmínil, veřejná správa nemá žádnou ústavní ani zákonnou 

definici. To vychází také z toho, že pojem veřejná správa u nás dříve v podstatě 

neexistoval. Do roku 1990 se používal pouze výraz státní správa, který vystačil pro 

všechny případy, jelikož stát svěřoval výkony státní správy jiným institucím jen 

sporadicky. Systém „spravování“ České republiky se však v posledních 19 letech od 

základu změnil. Po zrušení soustavy krajských národních výborů na počátku 90. let 

vznikají samostatné obce a okresní úřady. Po roce 2000 se na veřejné správě začínají 

podílet i kraje, od roku 2003 se po zrušení okresních úřadů poměr státu a územních 

samospráv na zajišťování veřejné správy oproti období před rokem 1990 zcela otočil, takže 

tíhu veřejné správy nesou především obce a kraje (Brůna, 2006). K těmto změnám vedlo 

především to, že Česká republika po roce 1990 nastoupila cestu transformace veřejné 

správy na moderní veřejnou správu budovanou na principech demokracie. Hlavními cíli 

reformy veřejné správy a územní samosprávy v ČR byly především změny územního 

členění, oddělení územní samosprávy od státní správy a moci nebo vytvoření komplexní 

struktury státní správy a vytvoření kvalitních legislativních a ekonomických podmínek pro 

fungováni správy na všech úrovních. Některé z cílů se již podařilo splnit, některé jsou 

dlouhodobějšího rázu, v každém případě se však v České republice podařilo oddělit pojmy 

státní správa a územní samospráva jako hlavních součástí nadřazeného termínu veřejná 

správa (Peková, 2008), (Brůna, 2006). 

Zde je také vhodné se zmínit o často užívaném pojmu místní správa. Podle Pekové místní 

správu tvoří dekoncentrované orgány státní správy (specializované orgány státní správy, 

např. pracoviště ministerstev na určitém území, spadají do působnosti příslušného 

ministerstva) a orgány územní samosprávy. V ČR se využívá tzv. smíšený systém místní 

správy. V praxi to znamená, že vedle dekoncentrovaných orgánů i základní územní 

samosprávné celky (obce) a vyšší územní samosprávné celky (kraje) vykonávají vlastní 

samosprávné funkce (tzv. samostatná působnost) tak některé výkony státní správy (tzv. 

přenesená působnost).(Peková, 2008) 

 

 Státní správa v ČR 

 Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem. Pro státní správu je 

charakteristická výkonná činnost (provádění zákonů), ale také v mezích zákona moc 
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nařizovací, při níž vyjadřuje mocenskou pozici ve vztahu k těm, vůči nimž je státní správa 

vykonávána. Výkon státní správy lze také svěřit orgánům územní samosprávy, ovšem jen 

tehdy, stanoví-li to zákon. V takovém případě hovoříme o přenesené působnosti obcí a 

krajů (Brůna, 2006). 

Dle územního členění institucí patří státní správa na ústřední úroveň. V ČR mezi instituce 

na státní úrovni můžeme zahrnout: 

a) parlament 

b) prezidenta republiky 

c) vládu 

d) ústřední orgány státní správy (ministerstva, ostatní úřední orgány jako např. Český 

statistický úřad) 

e) orgány státní správy s celostátní působností (zřizovány v rámci ministerstev) 

f) ostatní dekoncentrované orgány státní správy (Peková, 2008). 

 

 

 Územní samospráva v ČR 

 Miroslav Brůna definuje územní samosprávu následovně: 

„Územní samospráva je veřejnou správou uskutečňovanou jinými subjekty (v 

našem případě obcemi a kraji), než je stát“ (Brůna, 2006, str. 15). V podstatě se jedná o 

realizaci práva občanů na vlastní samosprávu, právo na spravování určitého území menšího 

než je stát. Znamená to tedy, že stát předává část výkonu veřejné správy nestátnímu 

subjektu. Základní principy a strukturu územní samosprávy stanoví v každé zemi ústava a 

příslušné zákony. Přiznáním práva na samosprávu akceptuje stát větší předpoklady a 

zainteresovanost obcí a krajů v lokálních či regionálních záležitostech. Podle Pekové plní 

územní samospráva dvě obecné základní funkce: 

• Samosprávnou – také nazývanou samostatná působnost, tzn. Provádění vlastní 

samosprávné funkce 

• Přenesenou – neboli přenesená působnost, což je výkon státní správy v rámci 

přenosu kompetencí (Peková, 2008). 

 

 V České republice samospráva až do roku 1990 prakticky neexistovala. K jejímu 

zavedení došlo až přijetím nové ústavy a zákona o obcích, čímž bylo potvrzeno právo 

občanů na územní samosprávu. Obce se staly základním územním samosprávným celkem. 

V roce 1997 pak byl schválen ústavní zákon o VÚSC, v jehož důsledku vzniklo 14 krajů 
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jako vyšších územních samosprávných celků (k naplnění zákona došlo až v roce 2001 po 

zřízení krajů) (Peková, 2008). Územní samosprávu v ČR tedy vykonávají obce, kraje a 

hlavní město Praha, které je současně obcí i krajem. Zachování co nejširších kompetencí 

na základním stupni správy je trendem i v Evropské Unii, tento princip je nazýván zásadou 

subsidiarity. V souvislosti s Evropskou unií je důležité zmínit dokument Rady Evropy 

Evropská charta místní samosprávy. ČR ratifikovala tento dokument v roce 1999 a přijala 

tak závazek, že dodrží stanovené povinné požadavky na právní úpravu dané oblasti a 

zároveň budoucí legislativní kroky nebudou s principy Charty v rozporu (Brůna, 2006). 

 Co se týče územního dělení institucí, do územní správy můžeme zařadit krajskou, 

okresní a obecní úroveň. Podle Ústavy se dnes Česká republika již dělí pouze na obce, 

které jsou základními územními samosprávnými celky, a na kraje, které jsou vyššími 

územními samosprávnými celky. Krajů bylo původně 7+1 (hl. město Praha), pozdější 

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 

upravil počet na dnešních 14. Do územního členění také patří celkem 76 okresů. Do roku 

2002 v těchto okresech působily orgány státní správy – okresní úřady. Po zrušení těchto 

úřadů však jejich úkoly nezmizely. Většinou byly převedeny na jiné instituce veřejné 

správy státního i nestátního charakteru (obcím, krajům). Správní úřady působící nyní 

v okresech jsou označovány jako specializované, odborné či dekoncentrované. (Brůna, 

2006) 

 

2.2.3  Obec jako základní článek územní samosprávy 

Obec je základní územní samosprávný celek a územní jednotka státu. Je vymezena 

třemi základními znaky a těmi jsou: území, občané (fyzické i právnické osoby) a 

samospráva veřejných záležitostí na katastrálním území obce (působnost). 

Obec plní vlastní samosprávnou funkci, tzv. samostatná působnost obce v záležitostech, o 

kterých může samostatně rozhodovat, a přenesenou funkci, tzv. přenesená působnost, 

v rámci vykonávání státní správy. 

Obec se rozkládá na jednom nebo několika katastrálních územích, podle kterých se člení 

na části. Každá obec v ČR je začleněna do správního obvodu okresu a do územního 

obvodu vyššího územního samosprávného celku, kraje. 

Právně jsou u nás obce ošetřeny Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Ten rozlišuje tyto 

základní druhy obcí: 
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• obec 

• město (obec nad 3000 obyvatel; obec, která byla městem před 17. 5. 1954) 

• městys 

• statutární město 

• Hlavní město Praha členěné na městské části 

Postavení Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a také postavení 

městských částí se upravuje samostatným Zákonem č. 131/2000 Sb. V České republice je 

cca 6250 obcí (v závislosti na slučování, připojování či oddělování obcí) (Brůna, 2006), 

(Peková, 2008). 

Obec je označována jako veřejnoprávní korporace. Tento pojem zahrnuje několik znaků: 

• Obec je společenstvím občanů s trvalým pobytem, které se účastní na samosprávě. 

• Vlastní majetek (nedělitelný mezi občany) 

• Reprezentant veřejných zájmů, zájmů občanů daného území 

• Péče o všestranný sociálně-ekonomický rozvoj 

• Právní subjektivita (obec je samostatným ekonomickým subjektem) 

• Zabezpečování veřejných služeb pro své občany (k tomu může obec založit 

neziskové organizace) 

• Možnost založení obecních podniků (obec může vložit do podniku majetek) 

• Finanční suverenita (právo hospodařit podle vlastního rozpočtu) 

• Nositel veřejné moci (např. možnost zřízení obecní policie) (Peková, 2008). 

 

Jednou z pravomocí zastupitelstva obce je také zřizování výborů. Co se týče sportu, 

záleží tedy na každé obci, zda si zřídí speciální výbor zabývající se pouze sportem či 

nikoliv. V souladu s výše zmíněnou finanční suverenitou si pak každá obec může libovolně 

rozdělovat finanční prostředky a samostatně se tak rozhodnout, kolik peněz vynaloží na 

péči a podporu sportu na daném území. 
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2.3 Legislativně – ekonomické prostředí sportu 

2.3.1 Legislativní zabezpečení sportu v ČR 

Po roce 1990 strmě narůstal význam sportu v ČR jako fenoménu dotýkajícího se 

důležitých oblastí života společnosti jako je ekonomika, kultura či politika. Stále více se 

tak projevovala potřeba základní zákonné normy, která by přispěla ke stabilitě a rozvoji 

tělovýchovy a sportu v ČR. Vyvrcholením snah o vytvoření potřebných norem se staly 

dokumenty vytvořené koncem 90. let, z nichž se s menšími úpravami vychází dodnes.  

 

Základními  dokumenty podporujícími rozvoj sportu v ČR jsou: 

• Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice 

• Národní program rozvoje sportu pro všechny  

• Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému 

výchovy sportovních talentů 

• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

• Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006 

• Zásady programů Státní podpory sportu 

 (Zdroj: webové stránky MŠMT) 

 

Tyto dokumenty zároveň vycházejí z mezinárodních dokumentů, obecně platných  

v EU: 

• Kodex sportovní etiky 

• Evropská charta sportu 

• Evropská charta sportu pro všechny 

• Evropská antidopingová úmluva 

 

Jejich obsah tvoří doporučení vládám členských zemí Rady Evropy v rozhodujících 

směrech etiky, organizace a podpory sportu a jejich principy respektuje většina vlád 

evropských zemí (Zákon o podpoře sportu, Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 

ve znění zákona č. 219/2005 Sb.). V současnosti se sport v Evropě řídí také Bílou knihou o 

sportu, která vyšla v roce 2007.  
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 2.3.1.1 Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice 

 Tato koncepce vznikla usnesením vlády č.2/1999 ze dne 6.ledna 1999.  

V této koncepci jsou vyjádřeny hlavní strategické cíle a dále související nebo navazující 

úkoly, které již byly či do budoucna budou třeba řešit. V první části je popsán tehdejší 

(1999) stav tělovýchovy a sportu v České republice a jeho hlavní problémy z pohledu 

tělesné výchovy a sportu na školách, tělovýchovných a sportovních občanských sdružení, 

státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů, podnikatelské činnosti v 

tělovýchově a sportu a charakteristiky ekonomických podmínek tělovýchovy a sportu. Ve 

druhé části koncepce jsou návrhy východisek pro řešení současného stavu. Zde nás 

zajímají především východiska vycházející z tehdy připravované reformy veřejné správy. 

Ta jsou popsána takto: 

„Vláda ČR je přesvědčena, že i v oblasti tělovýchovy a sportu jsou pro život 

občanů rozhodující podmínky vytvářené v obcích, městech a v regionech. Proto bude 

podporovat, aby do jejich kompetencí byla začleněna i problematika tělovýchovy na 

komunální úrovni, která zahrnuje nejen materiální podporu, ale i koordinaci spolkové a 

státní sféry, při současném zvyšování nabídky tělovýchovných a sportovních aktivit 

nejširší veřejnosti.“ (Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice, 

1999) 

Prostřednictvím této koncepce vláda uložila ministru školství, mládeže a 

tělovýchovy ve spolupráci s vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy předložit 

vládě návrh Národního programu rozvoje sportu pro všechny v České republice a návrh 

Zásad komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace včetně systému výchovy 

sportovních talentů. (Hatašová, 2000). 

 2.3.1.2 Národní program rozvoje sportu pro všechny 

 Tento dokument byl schválen 5. ledna 2000 usnesením vlády č. 17. Cílem 

Národního programu rozvoje sportu pro všechny v České republice je postupně změnit 

společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání 

účinných a bezpečných forem sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší 

počet občanů. 

 

K dosažení cíle je třeba řešit tři základní okruhy problémů: 

• změnu hodnotové orientace občanů 

• rozvoj materiálně technické základny 
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• rozšíření nabídky tělovýchovných a sportovních programů diferencovaných pro 

různé skupiny populace – rozděleno na: 

o organizované formy sportu pro všechny (tělovýchovné a sportovní aktivity 

na školách, občanská sdružení v tělovýchově a sportu), 

o komerční tělovýchovné a sportovní aktivity, 

o neorganizovanou tělovýchovu a sport. 

  

Všechny problémy jsou v programu detailně rozepsány a na základě toho jsou 

vypracovány návrhy na opatření. 

 Pro mou práci je nejdůležitější čtvrtý článek programu, tedy úloha státu a veřejné 

správy při podpoře sportu pro všechny, který se nejvíce týká obcí a jejich vlivu na 

sportovní prostředí. V této části dokumentu je charakterizován vliv veřejné správy na sport 

v ČR jako nedostatečný jak z pohledu podpory a financování, tak i z pohledu 

organizačního. Návrhy na řešení problémů jsou vytvořeny pro dvě úrovně veřejné správy – 

úroveň státní správy a úroveň samosprávných orgánů, která obsahuje i činnosti, na které by 

se měly zaměřit právě obce. Mezi jejich úkoly patří: 

• zřízení komise pro péči o tělovýchovu, sport a mládež 

• tvorba koncepcí a programů pro oblast sportu pro všechny 

• zajištění výstavby, rekonstrukcí, údržby a provozu sportovišť, středisek volného 

času, budov a kluboven organizací 

• naplňování státní politiky a programu v oblasti sportu pro všechny 

• poskytování informací veřejnosti o nabídkách tělovýchovných a sportovních aktivit 

pro občany 

• budování vhodných přírodních areálů a upravovat vhodné volné plochy v obecním 

majetku pro volnočasové aktivity občanů a zabezpečovat jejich provoz a údržbu. 

(Národní program rozvoje sportu pro všechny, 1999) 

 Vzhledem k tomu, že tento program vznikl již před 10 lety, podařilo se již spoustu 

cílů alespoň částečně splnit. Tento dokument je však důležitý jako základ pro vznik dalších 

koncepcí a dokumentů zabývajících se rozvojem sportu v ČR. 
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 2.3.1.3 Zásady komplexního zabezpečená státní sportovní reprezentace, 

včetně systému výchovy sportovních talentů 

 Návrh zásad byl schválen usnesením vlády č. 718 dne 14. července 1999. Vláda tak 

stanovila podmínky péče orgánů státní správy o sportovní reprezentaci státu, kterou 

považuje za významnou součást jeho kultury a mezinárodních styků. Navrhované zásady 

se zaměřují na kvalitnější propojení státních institucí a spolkového sportovního prostředí 

při zabezpečení státní sportovní reprezentace a přípravy k ní. Vymezují odpovědnost a 

vztahy orgánů státu a sportovních občanských sdružení v celé této oblasti a začleňují do 

systému i péči o sportovní talenty. Hatašová píše, že v těchto zásadách jde především o to, 

aby problém byl řešen komplexně, tj. od výběru sportovních talentů a péče o ně na školách 

a ve sportovních klubech až k všestrannému zajištění sportovní přípravy na potřebné 

úrovni včetně zdravotní péče (Hatašová, 2000). 

2.3.1.4 Zákon o podpoře sportu 

 „Zákon č. 115/2001 Sb., ze dne 28.února 2001 ve znění zákona č. 219/2005 Sb., 

vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při 

podpoře sportu.“ (Zákon o podpoře sportu, 2001). Je základním a nejdůležitějším právním 

předpisem ve vztahu sportu a veřejné správy. 

 Zákon obsahuje také článek týkající se výhradně úlohy obcí  (§ 6). Ten definuje 

úkoly obcí následovně: 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 

postižených občanů, 

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. (Zákon o podpoře sportu, 2001) 

 

 Zákonem o podpoře sportu vyvrcholil proces systematického přístupu k 

problematice sportu, sportovního prostředí a hnutí, který byl započat v roce 1999. Tento 

zákon tak vychází z projednání výše zmíněných dokumentů, schválených již dříve. 
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 2.3.1.5 Směry státní politiky ve sportu na léta 2004-2006 

 „Jeho cílem je objektivizovat systém přidělování státních dotací zejména z hlediska 

uplatnění antikorupčních opatření včetně případných vlivů ze strany příjemce dotací a 

především zkvalitnit celou oblast péče o sportovní prostředí , včetně posílení společenské 

reflexe sportu v České republice.“ (Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006, 

2003) 

 2.3.1.6 Zásady programů státní podpory sportu 

 Zásady jsou nově upravenou metodikou stanovující obsahové zaměření a účelové 

vymezení státních dotací, principy a kritéria pro jejich rozdělování občanským sdružením, 

které působí v oblasti sportu. Tento materiál vychází v posledních letech každý rok jako 

metodika k jednotlivým programům, které jsou pravidelně veřejně vyhlášeny v rámci státní 

podpory pro určitý rok. Programy a jejich charakteristiku uvedu v dalších kapitolách. 

2.3.2 Organizace sportu v ČR 

 Sport v České republice je organizován především prostřednictvím státních 

zařízení, sportovních klubů a soukromých zařízení. Sport se tedy v ČR provozuje ve 3 

sférách – státní, spolkové a privátní. Jejich charakteristiku si nyní uvedeme. 

2.3.2.1 Státní sféra 

 Státní sféru v oblasti sportu zastupuje v parlamentu výbor pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu s podvýborem pro mládež a sport. Důležitější roli však hrají 

ministerstva, která ovlivňují sportovní prostředí v ČR, a to sice Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 

zdravotnictví. Se státní sférou je úzce spjata také činnost komunálních orgánů, především 

krajských a obecních samospráv a krajských a obecních úřadů. Přehledněji vystihuje 

organizační strukturu státní sféry následující schéma: 
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(Pramen: Doc. PhDr. František DVOŘÁK, CSc., Organizace tělesné výchovy a sportu  

v ČR – přednáška FTVS, 4. října 2007, Praha) 

  

Nejvýrazněji do oblasti sportu promlouvá bezesporu Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Jeho krátkou charakteristiku nyní uvedu. 

  

MŠMT 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je 

ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, 

střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní 

spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou 

výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy ČR v aktuálním znění. MŠMT patří mezi ústřední orgány státní 

správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR – od 8. května 2009 to je PhDr. Miroslava 

Kopicová. (zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo) 

STÁT
Státní správa, Zastupitelská sféra

Zastupitelská sféra Exekutivní sféra
Státní správa pro

TV a sport

Parlament ČR

• Výbor pro vědu,
vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

• Podvýbor pro mládež
a sport

Vláda ČR

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)
_______________________
Ministerstvo obrany (MO)
Ministerstvo vnitra (MV)
(Rezortní sportovní centra)

Ministerstvo zdravotnictví
(Laboratoř dopingové

kontroly)

(Zákon č. 115/2001 Sb.
o podpoře sportu)

MŠMT

Skupina 5 – náměstek
pro sport, mládež
a informatiku
(Rada pro tělovýchovu
a sport)

Odbor 50 – sportu 
a tělovýchovy
(Komise)

• Antidopingový výbor ČR

(Zákon č. 115/2001 Sb.
o podpoře sportu)

Komunální sféra

Krajské a obecní samosprávy
(Zákon č. 128 a 129/2000 Sb.

o obcích a krajích)

Krajské a obecní úřady

(Zákon č. 128 a 129/200 Sb.
o obcích a krajích)
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Sport patří v organizační struktuře MŠMT do skupiny 5 (Skupina sportu, mládeže a 

informatiky), kterou řídí náměstek ministryně Jan Kocourek. Do této skupiny patří také 

odbor sportu označený číslem 50, který za oblast sportu zodpovídá. 

 2.3.2.2 Spolková sféra 

 Sportovní a tělovýchovné organizace mají v českých zemích dlouhodobou tradici. 

Spolková tělovýchova a sport významně podporuje aktivitu, spolupráci, toleranci a sociální 

integraci občanů včetně minoritních sociálních skupin. Je vnímána jako specifická součást 

naší národní kultury (Národní program rozvoje sportu pro všechny). 

V ČR existují tyto základní formy sportovních organizací: 

• Občanská sdružení 

• Obecně prospěšná společnost 

• Samostatný podnikatel 

• Obchodní společnost 

• Ostatní typy (Peková, 2008) 

 

Většina sportovních organizací v ČR funguje jako občanské sdružení podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jedná se o neziskové organizace, jejichž cílem je 

dobrovolná činnost v tělovýchově a sportu. Významnou úlohu ve spolkovém sportovním 

prostředí hrají také zastřešující organizace. Jsou charakterizovány jako sdružení organizací 

(členských organizací, nikoli jen jednotlivců - fyzických osob), které musí být autonomní, 

nejsou tedy organizačními složkami nebo pobočkami organizace. Vznikají obvykle na 

popud spolků, které pociťují potřebu se spojit a spolupracovat. Jejich hlavními cíly jsou: 

vystupovat společně vůči veřejné správě (lobování, ovlivňování legislativy, jednání, 

partnerství) a rozvíjet svůj obor neziskové činnosti (vytvořit kvalitní služby, metodické 

zázemí, zlepšovat situaci cílových skupin). Střešní organizace plní řadu funkcí pro své 

členy, především je to činnost informační a zprostředkování výměny zkušeností. Další 

důležitou funkcí je zastupování zájmů členů při jednání s veřejnou správou. Tyto 

organizace nemusí mít žádnou právní formu, nicméně obvykle mají právní formu 

občanského sdružení (Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR, 2005, str. 

44). Největší zastřešující organizace jsou zachyceny v následujícím obrázku: 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pramen: Doc. PhDr. František DVOŘÁK, CSc., Organizace tělesné výchovy a sportu  

v ČR – přednáška FTVS, 4. října 2007, Praha) 

 

 Speciální postavení mezi organizacemi má tzv. „Všesportovní kolegium“. 

Všesportovní kolegium České republiky je dobrovolné seskupení jedenácti největších a 

zastřešujících sportovních svazů a spolků. Nemá právní subjektivitu a sdružuje  Asociaci 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK), Asociaci školních sportovních 

klubů (AŠSK ČR), Autoklub ČR (AČR), Českou asociaci Sport pro všechny (ČASPV),  

Českou obec sokolskou (Sokol), Český olympijský výbor (ČOV), Český střelecký svaz 

(ČSS), Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Klub českých turistů (KČT), Orla (Orel) a 

Sdružení sportovních svazů České republiky. Zastupuje zájmy více jak 2 mil. 

registrovaných sportujících občanů všech věkových kategorií, sdružených v cca 20 tis. 

občanských sdružení. Jedná se především o zájmy malých a neziskových tělovýchovných 

jednot a sportovních klubů, které provozují veřejně prospěšnou činnost především svou 

prací s dětmi a mládeži.  

(zdroj: 

http://www.vsesportovnikolegiumcr.cz/okolegiu.php?PHPSESSID=623798014b21e767fd6

60416d8010e14). 

 

 

 

atd.
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Sportovní prostředí
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2.3.2.3 Privátní sféra 

 Podnikatelská sféra v oblasti tělesné výchovy a sportu je zastoupena především 

v následujících oblastech: 

• Výroba sportovního zboží, nářadí a náčiní 

• Provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb (fitness, wellness, 

sportovní instruktoři a trenéři, ...) 

• Reklamní a marketingové agentury v tělovýchově a sportu (zastupování sportovce, 

pořádání sportovních akcí, atd...) (Čáslavová, 2000) 

 

Podnikatelská činnost ve sportovní oblasti se začala nejvíce rozvíjet s rozvojem 

soukromého sektoru po roce 1989. Vzniklo velké množství nejen sportovních center a 

zařízení, ale stoupl také počet jednotlivců zabývajících se sportem z důvodu získání 

maximálního zisku v této oblasti (např. soukromí provozovatelé sport. zařízení, 

instruktoři,...). Sportovní trh se rozrostl také díky v poslední době často skloňované 

komercionalizaci sportu. Tendence států či celé Evropské unie spojovat sport se 

zdravotním stylem dnes také vede k růstu trhu s doplňkovou a zdravou výživou. Činnosti 

v oblasti privátní sféry jsou upravovány Živnostenským zákonem č. 455/1991Sb. 

 

 Na závěr je třeba říci, že všechny 3 sféry sportu v ČR nejsou od sebe jednoznačně 

odděleny. Naopak je vysoce žádoucí, aby všechny sektory spolu navzájem kooperovaly a 

vytvářeli tak kvalitnější podmínky sportovního vyžití. Přitom iniciativa by měla být 

v tomto ohledu především na straně obcí. Představitelé jednotlivých obcí by proto v rámci 

své konkrétní situace a možností měli na jedné straně podporovat kooperaci obce 

se soukromým sektorem a na straně druhé podpořit spolupráci mezi spolkovou a privátní 

sférou v oblasti sportu. 
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2.3.3 Financování sportu v ČR 

 Při financování sportu se uplatňuje nejčastěji vícezdrojové financování. Zdroje pro 

financování sportu lze obecně rozdělit na centrální (financováno státem) a lokální 

(prostředky z místních zdrojů). Platí zde zásada, že maximum zdrojů pro financování by 

mělo být soustředěno na místa jejich potenciální spotřeby, tj. do rozpočtů municipalit, 

případně regionálních či krajských orgánů (Peková, 2008). Obecný tok finančních 

prostředků z veřejných zdrojů, které slouží financování sportu, obsahuje následující 

schéma: 

 

Obr. č. 3: Finanční podpora sportu a tělovýchovy z veřejných prostředků v ČR 

 

Pramen: Novotný, J. Ekonomika sportu, Praha : ISV nakladatelství, 2000. 

 

 2.3.3.1 Prostředky z centrálních zdrojů 

 Prostředky na financování sportu z centrálních zdrojů jsou soustřeďovány 

každoročně ve státním rozpočtu v kapitole MŠMT č. 333. Mezi hlavní příjmy této kapitoly 

patří: 
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• státní zdroje:  finanční prostředky přidělované přímo do rozpočtu MŠMT 

• finanční prostředky přidělované MŠMT z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

• nestátní zdroje: 50% podíl na výnosech akciové společnosti SAZKA 

 (Peková, 2008) 

 

 V následujícím obrázku uvádím strukturu rozdělování zdrojů státního rozpočtu do 

sportu: 

 

Obr. č.4 Rozdělování státních zdrojů na podporu tělovýchovy a sportu v ČR 

 

VPS =Všeobecná pokladní správa 

Pramen: Novotný, J. Ekonomika sportu. Praha : ISV nakladatelství, 2000. 

  

Státní zdroje 

 Výdaje ze státního rozpočtu do sportovní oblasti (sportovním občanským 

sdružením) zajišťuje MŠMT prostřednictvím dvou typů účelových dotací – neinvestičních 

a investičních (Novotný, 2006). Pro tyto účely ministerstvo veřejně vyhlašuje každý rok 

programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace. Tyto programy státní 

podpory jsou rozděleny do tří tematických oblastí: 

 

• Část A:  oblast státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů  
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• Část B:  oblast tělovýchovy – tzv. oblast Veřejně prospěšných programů (dále jen 

VPP) 

• Část C:  oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

 

Část A:  Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů 

Tato podpora je určena specifickému okruhu občanských sdružení - sportovních 

svazů zabezpečující sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, které splňují 

podmínky platných „Zásad činnosti“ a jsou zařazeny do tzv. „Klíče reprezentace“. Na 

základě specifických kritérií jsou navrhovány státní prostředky na zabezpečení programů 

podpory státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů u Programů I. až IV., 

včetně podpory projektu celostátního finále „Olympiády dětí a mládeže“. 

Programy: 

� Program I – Sportovní reprezentace ČR 

� Program II – Sportovní centra mládeže 

� Program III – Sportovní talent 

� Program IV – Sportovní střediska 

 + Zásady činnosti Resortních sportovních center 

 

Část B: Oblast „Veřejně prospěšných programů“ 

 Uvedené programy vymezují podporu specifických oblastí sportu pro všechny. 

Jednotlivé programy jsou zaměřeny na pravidelnou, celoroční činnost občanských sdružení 

s celorepublikovou působností. Výjimkou je Program VIII – Údržba a provoz sportovních 

a tělovýchovných zařízení, jehož cílem je podpora zabezpečení údržby a provozu 

sportovních a tělovýchovných zařízení v oblasti sportu. 

Programy: 

� Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny 

� Program VI – Sport a škola 

� Program VII – Sport zdravotně postižených 

� Program VIII – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 

 

Část C: Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku 

Dotace jsou poskytovány na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací. Žádost předkládá žadatel v souladu se zásadami MŠMT k 
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uvedenému Programu. Cílem vyhlášeného programu je vytváření a zlepšování technických 

podmínek v oblasti sportovní infrastruktury. 

Programy: 

� Program 233510 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

sportovních organizací 

o Podprogram 233512:  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovních organizací. 

o Podprogram 233513:  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny sportovní reprezentace. 

(Zdroj: Státní podpora sportu - Veřejné vyhlášení programů pro rok 2009, MŠMT, str. 1-7) 

 

 Pro představu uvádím v následující tabulce výši finanční podpory od MŠMT na 

jednotlivé programy: 

 

 Tab. 1: Výdaje z rozpočtu MŠMT 2006-2008 (mil. Kč) 

Druh programu 2006 2007 2008 

Program I. - Státní reprezentace 345,00 334,49 336,00 

Program II. - Sportovní centra mládeže 173,00 175,00 175,00 

Program III. - Sportovní talent 82,00 83,00 83,00 

Celkem na reprezentaci 600,00 592,49 594,00 

Program IV. - Sportovní střediska 55,87 78,00 75,00 

Program V. - Sport pro všechny 30,00 35,00 33,00 

Program VI. - Sport a škola 20,00 20,00 20,00 

Program VII. - Sport zdravotně postižených 6,00 7,00 7,00 

Program VIII. - Údržba a provoz 290,00 334,31 167,89 

Celkem neinvestiční 1001,87 1066,80 896,89 

Program 233510 602,92 378,10 825,10 

CELKEM 1604,79 1444,90 1721,99 

Pramen: webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  www.msmt.cz 

 

 Nestátní zdroje – SAZKA a.s. 

 Akciová společnost SAZKA je obchodní společnost, jejímž hlavním posláním je 

vytvářet finanční prostředky pro financování veřejně prospěšných účelů ve sportu a tělesné 

výchově. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v 

oblasti tělovýchovy a sportu. Jelikož se jedná loterijní a sázkovou organizaci, legislativně 

se jí týká především zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
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 Důležitou roli v této společnosti hrají její akcionáři. Výtěžek použitý na veřejně 

prospěšné účely (v tomto případě sport) je totiž rozdělován právě prostřednictvím 

akcionářů, výhradně občanských sdružení působících v oblasti sportu a tělovýchovy 

(zastřešujících organizací). Jejich procentuální zastoupení uvádím v následující tabulce: 

 

Tab. 2 Akcionáři SAZKA, a.s. 

Ke dni 31. 12. 2007 je jejich složení a rozdělení akcií následující: 

67,98%  Český svaz tělesné výchovy 
 

13,54%  Česká obec sokolská 

 

5,56%  Česká asociace Sport pro všechny, o.s. 

 

4,00%  Autoklub ČR 
 

3,56%  Sdružení sportovních svazů ČR 

 

2,00%  Český olympijský výbor 
 

1,45%  Český střelecký svaz 

 

1,02%  Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 
 

0,88%  Orel o.s. 
 

Pramen: http://web-

nlb.sazka.cz/LoterieAHry/docDetail.aspx?nid=9954&docid=19014836&doctype=ART&di

d=9954 

 

Celkový finanční obnos odvodu z výtěžku z provozování sázkové a loterní činnosti 

je rozdělován podle akciových podílů jednotlivým akcionářům společnosti. Široké 

spektrum jejich činností zahrnuje (až na nepatrné výjimky) celou oblast tělovýchovy a 

sportu v České republice. Tím je zajištěna i dostatečná reprezentativnost a současně 

adresnost finančních prostředků vytvořených akciovou společností Sazka. Za rok 2007 

činila výše odvodu 1,037 miliardy korun. (Zdroj: Výroční zpráva Sazka a.s. 2007). 
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 2.3.3.2 Prostředky z místních zdrojů 

 V současné době jsou v ČR na místní úrovni zdrojem pro výdaje na sport: 

• Rozpočty krajských úřadů 

• Rozpočty měst a obcí 

• Ostatní zdroje: příspěvky podniků a organizací, sponzorství, dary 

(Peková, 2008) 

 

 Pro účely této práce je důležitá především úroveň měst a obcí. Výše finanční 

podpory, kterou obce věnují na sport, závisí na konkrétních finančních možnostech 

příslušného města či obce a rozhodnutí představitelů obce.  

 Možností financování je několik: 

1) Nejčastěji se používá financování přímo z rozpočtu a to především v tzv. sportovním 

fondu v rámci položky „školství“. Z tohoto zdroje se hradí  nejčastěji tyto druhy výdajů: 

• pořádání tradičních sportovních akcí 

• akce sport pro všechny, spolková sportovní činnost mládeže 

• výkonnostní sport 

• družební sportovní styky, nejlepší sportovci města 

• sportovní infrastruktura (např. veřejná sportoviště) 

• rekonstrukce, opravy a údržba sportovních zařízení aj. (Peková, 2008)  

Je možné si také vytvořit samostatnou kapitolu „Sport“ v rozpočtu obce. 

 

2) Další možností podpory jsou granty a dotace. Obec může vyhlásit granty a dát tak 

veřejnosti na vědomí, že má zájem podpořit určité aktivity za určitých podmínek. Nestátní 

subjekty, pokud splňují dané podmínky, se mohou přihlásit a jsou-li vybrány, obdrží 

finanční příspěvek. 

 

3) Některé obce zakládají pro podporu sportu speciální organizace, které zajišťují 

sportovní příležitosti v dané oblasti.  

 

4) Jednorázové dary. 

 

5) Podpora však nemusí být pouze finanční. Kooperace obcí a sportovních organizací často 

vyúsťuje v další formy podpory. Jednou z nich může být poskytnutí obecních pozemků 



 46 

do užívání tělovýchovné jednoty pro potřeby sportu, přičemž obec stále zůstává 

vlastníkem. Často se také používá taková podoba, kdy obec vlastní a spravuje 

tělovýchovné zařízení a poskytuje jej podle dohody různým klubům. Tyto formy bývají 

pro potřeby sportu většinou výhodnější, v České republice však převládá stav, kdy 

sportovní klub je vlastníkem pozemku a současně i tělovýchovného zařízení. Na náklady 

s tím spojené (provoz, údržba, rekonstrukce) často klubům nezbývají peníze (Novotný, 

Sport,stát,společnost, 2000).  

 2.3.3.3 Zhodnocení stavu financování sportu v ČR 

 Pro zlepšení neuspokojivého stavu českého sportu vypracovalo letos v dubnu 

MŠMT s Českým olympijským výborem (ČOV) „Analýzu financování sportu v České 

republice“. Ta měla za úkol zjistit několik věcí, především pak zjistit, jaký objem 

veřejných financí se ročně vynaloží na podporu sportu a jak se tato podpora mění v čase, 

srovnat veřejné výdaje na sport v kontextu Evropské unie a odpovědět na otázku, zda je 

sport ve vztahu ke státnímu rozpočtu čistým příjemcem nebo plátcem.  

 Výsledky studie lze shrnout do tří základních bodů: 

1. Finanční prostředky investované do sportu se od roku 1989 významně propadly, a to v 

porovnání s výdaji státního rozpočtu i hrubým domácím produktem.. V roce 1989 činily 

centrální výdaje (vláda+loterie) 5 mld. Korun kdežto v roce 2008 to bylo přibližně jen 2,5 

mld. 

 

2. V rámci Evropské unie je Česká republika v podpoře sportu mezi nejhoršími. V 

přepočtu na jednoho obyvatele je třetí od konce (horší už jsou jen Malta a Bulharsko), ve 

vztahu k hrubému domácímu produktu čtvrtá od konce. 

 

3. Přínos sportu pro státní rozpočet není záporný, ale kladný. Padl tedy mýtus o tom, že stát 

na sport doplácí, český sport je ve vztahu ke státnímu rozpočtu čistým plátcem. Zatímco 

výdaje vlády, regionů, obcí a loterijních společností na sport činí 7,7 miliardy korun ročně, 

příjmy do státního rozpočtu se pohybují mezi 8,8 – 11,4 miliardy korun (Analýza 

financování sportu v ČR, 2009). 

 

 Jiří Kejval z ČOV, spoluautor výše zmíněné analýzy, vidí řešení ve vynakládání 

peněz na veřejně prospěšné činnosti, což se nyní neděje. Další možností by mohlo být 

zvýšení odvodů z výtěžku loterijních společností. Podle Jiřího Kejvala ČOV společně 
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s MŠMT vytvoří novou státní koncepci sportu, která se bude opírat právě o výsledky 

Analýzy financování sportu v ČR. Poslední koncepce byla vydána v roce 1999 a platila do 

roku 2006, to znamená, že český sport je již tři roky bez schválené vládní koncepce. 

(Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/cesky-sport-dava-statu-vic-20090624.html) 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Hlavním cílem mojí práce je popsat a posoudit stav zajišťování sportu ve městě 

Jablonec nad Nisou. Záměrem je zjistit, jakým způsobem se obec podílí na rozvoji sportu 

na svém území a v neposlední řadě také jak spolupracuje se sportovními organizacemi 

na dosažení uspokojivého stavu sportovního prostředí v Jablonci nad Nisou. K tomuto 

účelu bude sloužit především dotazník týkající se názorů představitelů sportovních 

organizací na sportovní podmínky ve městě.  

 

Dílčími cíly a úkoly jsou: 

• Popis současného stavu a úrovně tělovýchovy a sportu v Jablonci nad Nisou 

o přehled významných sportovních akcí, sportovišť, sportovních aktivit a 

subjektů nabízejících tyto aktivity 

• Zjistit názory představitelů sportovních organizací (TJ, SK aj.) působících ve městě 

Jablonec nad Nisou na sportovní prostředí ve městě – pomocí dotazníku 

 

Dalším cílem této práce je analyzovat způsoby financování sportu v Jablonci nad 

Nisou. V této kapitole bude mým úkolem zjistit výši grantů a dotací do sportu ze strany 

města a nastínit způsob rozdělování veškerých finančních prostředků do sportu 

z jednotlivých odborů města. 

 

Dílčími cíly a úkoly jsou: 

• Popis začlenění sportu do organizační struktury města Jablonec nad Nisou 

• Analýza podpory a financování sportu v Jablonci nad Nisou 

• Rozčlenit finanční prostředky plynoucí do sportu podle odborů 
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4. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT 

 Ve své práci jsem pro získání a zpracování potřebných informací použil několik 

metod. K popsání a analýze celkového stavu sportovního prostředí v Jablonci nad Nisou 

jsem sestavil tzv. „smíšený“ výzkum, u nějž bylo využito jak metod kvalitativních, tak 

kvantitativních. Tomuto výzkumu předcházel samozřejmě sběr pramenů a dat. Všechny 

tyto důležité pojmy blíže vysvětlím v této kapitole.  

4.1 Smíšený výzkum 

 Jak píše Hendl (2005), v některých typech smíšeného výzkumu se používá na úvod 

kvalitativní metody sběru dat, po jejich shromáždění a analýze následuje dotazování 

pomocí strukturovaného dotazníku v rámci statistického šetření. Jelikož smíšený výzkum 

kombinuje dva základní výzkumné přístupy, měli bychom si tyto přístupy nejdříve 

definovat. 

 

Kvantitativní výzkum  

 Kvantitativní výzkum systematicky zkoumá vztahy mezi měřitelnými fenomény 

(vlastnosti, postoje, chování apod.) za účelem jejich vysvětlení. Kvantitativní výzkum je 

obecně založen na tvorbě teorií, formulaci výzkumných hypotéz a jejich potvrzení či 

vyvrácení na základě statistické analýzy výsledků měření dostatečně velkého vzorku 

zkoumané populace (Veselý, Nekola, 2007). 

 

 Kvalitativní výzkum 

 Kvalitativní výzkum se snaží pochopit fenomény, jako jsou chování nebo instituce, 

na základě toho, jak tyto fenomény vnímají a prožívají jednotliví lidé, popř. skupiny (jejich 

hodnoty, rituály, symboly, víry a emoce) ve svém přirozeném prostředí a v různých 

situacích. Proces kvalitativního výzkumu obvykle zahrnuje úvodní obecnou výzkumnou 

otázku, sběr velkého množství dat získaných od relativně malého počtu respondentů a 

jejich organizace do soudržného celku spolu s interpretací výsledků a formulací 

předběžných závěrů a hypotéz (Veselý, Nekola, 2007). 

 

 Dá se říci, že oba přístupy se liší především způsobem sběru dat a počtem jednotek 

zahrnutých do výzkumu. 



 50 

V posledních letech se objevuje trend kombinující tyto dva základní výzkumné 

přístupy. Tento typ výzkumu se označuje jako smíšený (mixed) (Veselý, Nekola, 2007). 

Konkrétně v mém smíšeném výzkumu jsem použil kvalitativní metody sběru dat a zároveň 

dotazování pomocí strukturovaného dotazníku v rámci výběrového šetření. 

4.2 Design výzkumu 

Design výzkumu, také někdy označovaný jako uspořádání výzkumu či výzkumný 

plán, představuje v podstatě podrobné uspořádání výzkumného projektu. Výzkumný 

design se skládá ze tří hlavních složek:  

• Celková struktura výzkumu – výzkumný problém nebo otázka a zvolený přístup 

k řešení 

• Sběr dat – jaká data jsou potřeba a jak je získat 

• Analýza a interpretace dat – jaké metody budou použity k řešení výzkumného 

problému 

Všechny tyto tři složky vycházejí z logické struktury dat ve výzkumném projektu a 

musí být ve vzájemném souladu (Veselý, Nekola, 2007). 

 

Existuje celá řada možností uspořádání výzkumu. Pro svou prácí jsem však zvolil 

jako nejvhodnější případovou studii. Jak píše Veselý, Nekola (2007), předmětem zájmu 

případové studie je studium konkrétního jedince, programu, události, instituce, procesu 

apod. v určitém časovém úseku. Toto úzké zaměření umožňuje hlubší analýzu 

zkoumaného případu v jeho přirozeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí a 

vztahů, které zůstávají jiným výzkumným strategiím utajeny. Případová studie je tak 

zvláště vhodná k výzkumu témat, která jsou málo probádaná nebo pro badatele z vnějšku 

obtížně srozumitelná. 

4.3 Metody sběru dat 

 Data pro analýzu lze v zásadě získat dvěma způsoby – provedením vlastního 

výzkumu, tzv. primární data, nebo vyhledáním dat, která již někdo sebral a publikoval, tzv. 

sekundární data. Výzkumná šetření jsou většinou velmi náročná na zdroje, takže každý 

analytik by měl v první řadě pracovat s prameny a daty, která jsou již k dispozici. Většinou 

je nutné kombinovat různé zdroje primárních a sekundárních dat, takže se v praxi nejčastěji 

setkáme se dvěma základním okruhy činností souvisejících s daty: 

1. sběr a analýza relevantních dat a dokumentů vytvořených druhými osobami, 
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2. vlastní práce v „terénu“, kdy analytik sbírá a analyzuje nová data a informace 

související se zvoleným problémem (Veselý, Nekola, 2007). 

Kombinaci těchto činností jsem využil i já v rámci sbírání podkladů pro svůj  

výzkum. 

4.3.1  Sekundární zdroje dat 

Sekundární zdroje dat jsou základním stavením kamenem většiny analýz. Často je 

nutné pracovat s historickými daty, jež nelze získat jiným způsobem. Sekundární data lze 

však využít i v případě, že uvažujeme o provedení vlastního výzkumného šetření. Mezi 

základní zdroje sekundárních dat ve veřejné politice patří: 

• odborné studie, monografie a články 

• expertizy a veřejněpolitické studie zabývající se danou oblastí nebo problémem 

• dokumenty a záznamy veřejné správy (strategické a koncepční dokumenty, návrhy 

zákonů, návrhy projektů, úřední záznamy a výkazy atd.) 

• publikace a zprávy zájmových skupin, konzultantů a odborníků 

• zákony a judikáty 

• běžná periodika 

• encyklopedie a slovníky 

• statistiky a sekundární výzkumná data (Veselý, Nekola, 2007) 

 

Mezi základní metody sběru sekundárních dat patří vyhledávání dokumentů a 

vyhledávání datových záznamů. První metoda spočívá v systematickém a důkladném 

vyhledávání dokumentů publikovaných k určitému tématu nebo problému a jejich 

prozkoumání. Jinými slovy se jedná o rešerši dostupné literatury a jiných dokumentů 

k danému tématu. Druhá metoda je velmi podobná té předchozí, pouze s tím rozdílem, ze 

se soustřeďuje na vyhledávání existujících informací v datové formě. Jde tedy o různé 

datové záznamy, soubory, statistiky apod. vyprodukované ve sledované oblasti (Veselý, 

Nekola, 2007).  

V souvislosti se sekundárními zdroji dat je nutné zmínit asi nejrozšířenější zdroj 

těchto informací – internet. Je možné na něm najít téměř vše, co výzkumník potřebuje, od 

odborných textů až po statistiky. Navíc většina institucí jako jsou třeba knihovny nebo 

vysoké školy dnes již pracují přes webové rozhraní a veškeré zdroje je tak možno vyhledat 

elektronicky. 
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4.3.2  Primární zdroje dat 

 Primární data jsou v podstatě nová data a informace související s daným problém. 

Nejčastěji jsou součástí vlastního výzkumu, jehož charakteristickým znakem je vlastní sběr 

informací. 

 Dvěma základními metodami sběru primárních dat jsou pozorování a dotazování. 

V mé práci jsem využil především druhé metody, tedy dotazování. Dle Veselého, Nekoly  

je to výzkumný postup, při kterém jsou pomocí pokládání otázek a zaznamenávání 

odpovědí získávány informace o jedné či více skupinách lidí – o jejich vlastnostech, 

mínění, postojích nebo předchozích zkušenostech. Metody dotazování se obvykle rozdělují 

do dvou základních kategorií – dotazníkové šetření a rozhovor. Obě varianty  jsem ve své 

práci použil (Veselý, Nekola, 2007).  

Pro získání stěžejních dat o sportu ve městě Jablonec nad Nisou jsem zvolil osobní 

neformální rozhovor především s panem Kubschem, který má sport ve městě 

v kompetenci. Současně jsem informace doplňoval telefonickým dotazováním a také 

zprostředkovaně pomocí e-mailů. 

Druhá kategorie dotazování, dotazníkové šetření, využívá jako hlavní výzkumný 

nástroj dotazník. Tuto metodu jsem využil pro získání názorů představitelů sportovních 

organizací ve městě Jablonec nad Nisou na místní sportovní podmínky. Čerpal jsem přitom 

ze standardizovaného dotazníku vytvořeného doc.PhDr. Irenou Slepičkovou, CSc. a 

kolektivem na FTVS UK. Tento dotazník se týkal sportu ve městě Uherské Hradiště 

(Slepičková, 2008). Můj již poupravený dotazník byl vyvěšen prostřednictvím 

internetového serveru www.vyplnto.cz, kde respondenti anonymně odpovídali na dané 

otázky. Link, neboli odkaz na stránku, na které se dotazník nacházel, byl rozeslán e-

mailem na adresy sportovních organizací na katastru města. 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

5.1 Charakteristika Jablonce nad Nisou 

 Jablonec nad Nisou je město na severovýchodě Čech nedaleko (asi 13 km) od 

krajského města Liberce, ležící v údolí Lužické Nisy a jejich přítoků. Patří do Libereckého 

kraje a zároveň je sídlem okresu Jablonec nad Nisou. K 31.12.2008 je počet obyvatel 

45 254 a rozloha města je 31,38 km2. Jablonec nad Nisou je rozdělen na 8 městských částí 

- Mšeno, Rýnovice, Lukášov, Jablonecké Paseky, Kokonín, Vrkoslavice, Proseč nad 

Nisou, Jablonec nad Nisou. Město se nachází v nadmořské výšce 380 - 758 m.n.m. 

Jablonec nad Nisou je správním, kulturním i sportovně rekreačním střediskem 

Jizerských hor. První zmínka o Jablonci je z roku 1356, avšak ke stálému osídlení dochází 

až v 16. století, kdy byla založena první skelná huť ve Mšeně a postaven i první kostelík. 

Zásadní změna ve vývoji města nastala ve 2. polovině 17. století. Začíná se rychle rozvíjet 

sklářství, ale současně se ukazuje, že Jablonec má i výhodnou polohu k provozování 

obchodu. Když se potom v 1. polovině 18. století objevily první bižuterní výrobky a byly 

na trhu hned úspěšné, nic nebránilo v dalším rychlém vzestupu města. V roce 1808 byl 

Jablonec povýšen na městys, a v roce 1866 dekretem císaře Františka Josefa I. na město. V 

té době už obchodoval s celým světem. Důkazem bohatství, které do Jablonce přicházelo 

právě v letech do 1. světové války, je celá řada významných staveb a celých čtvrtí. K 

nejzajímavějším patřily secesní budovy a soukromé vily v dnešní Podhorské ulici a ulici 

28. října. Později vznikly dvě dominanty Jablonce, kostel Nejsvětějšího srdce Páně na 

Horním náměstí a radnice na dnešním Mírovém náměstí. Dnes je Jablonec znovu 

považován za město skla a bižuterie, ale i za město sportu, bránu Jizerských hor. Čím tedy 

může návštěvníky upoutat? Z pohledu kulturního především divadlem, které bylo po 

dvouleté rekonstrukci znovu otevřeno, Muzeem skla a bižuterie, secesními, bohatě 

zdobenými stavbami soustředěnými především v ulicích Podhorská, Lidická a 28. října, 

galerií Belveder v Mlýnské ulici. Zájemcům o sport a rekreaci se nabízejí sportovní areály 

na Střelnici a v Břízkách ve Mšeně, koupání ve třech jabloneckých přehradách, otevřené 

tenisové dvorce i kryté haly Nad Prosečí a v Břízkách, krytý bazén, bruslení na krytém 

stadionu, běžecký lyžařský areál v Břízkách, slalomový svah na Dobré Vodě, milovníkům 

koní jízdárny v Rýnovicích a nejbližším okolí. Jen 20 minut trvá cesta do Bedřichova nebo 

Horního Maxova, nástupních míst do Jizerských hor (zdroj: 

http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/). 
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 5.2 Charakteristika sportovního prostředí v Jablonci nad Nisou 

 Město Jablonec nad Nisou je známé nejen svou bižuterií, ale také svým sportovním 

prostředím. Jablonec má v oblasti sportu velice dobrý zvuk doma i v zahraničí jako 

významné středisko. Město těží především ze své polohy. Jako brána do Jizerských hor 

nabízí  v jejich prostorách aktivní rekreaci a krásnou a čistou přírodu. V létě zvou Jizerské 

hory k turistice, koupání či cyklistice, v zimě pak třeba k výletům na běžkách. Krom toho 

Jablonec nad Nisou disponuje sportovními areály, moderním stadionem, tenisovými kurty, 

městskou halou, zimním stadionem, sjezdovou dráhou, krytým bazénem atd. (Zdroj: 

Brožura Sport Jablonec nad Nisou)  

5.2.1 Významná Sportoviště 

1) Sportoviště ve vlastnictví města 

 

CORNY Atletická hala 

 Po více než ročním uzavření se v roce 2004 znovu otevřela jablonecká 

lehkoatletická hala - tentokrát nesoucí název CORNY atletická aréna. Je to jedna z 

nejstarších sportovních hal v České republice, která sloužila atletům už od roku 1967. 

Město Jablonec n. N. na její rekonstrukci poskytlo 77 miliónů a zároveň se stalo jejím 

vlastníkem.  

Krytá CORNY atletická aréna slouží celoročnímu provozování atletiky. V "nové" 

hale je zachován 300 m dlouhý běžecký ovál, po celém obvodu jsou čtyři dráhy. Sprinteři 

mají k dispozici dokonce osm drah a dlouhý doběh. Kromě dráhy pro běhy hala obsahuje i 

jeden dálkařský (trojskokanský) sektor, jeden koulařský sektor a dva sektory pro tyčku. U 

koulařského sektoru je připraven kurt volejbal. Hala disponuje i vybavenou třemi 

posilovnami, rehabilitací a saunou. Celá hala má vysoký strop a nový povrch Polytan v 

barvě červeno-zelené. Pro diváky bude jako pódium sloužit ochozový balkon, do kterého je 

přístup z boku směrem od hotelů. 

S krytou halou sousedí venkovní atletický stadion s celkovou kapacitou až 2000 

diváků. Tento stadion byl otevřen teprve na podzim roku 2004 a je jedním 

z nejmodernějších v republice. Může se pyšnit osmidráhou s povrchem polytan a všemi 

potřebnými sektory. Pro pořádání závodů jsou k dispozici moderně řešené rozvody 

datových sítí. Velkou výhodou je jeho přimknutí ke kryté atletické hale, což umožňuje 
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vynikající tréninkové podmínky za jakéhokoliv počasí. (Zdroj: 

http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/atleticka-hala/,  

http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/atleticky-stadion/) 

 

Fotbalový stadion – CHANCE Aréna FK BAUMIT Jablonec 

 Chance Arena, dříve stadion Střelnice, je domácí stadion fotbalového klubu FK 

Baumit Jablonec. První zmínky o stadionu jsou již z 19. století, kde na místě dnešního 

stadionu zřídil své sportoviště střelecký klub Jablonec. Střelnice se v průběhu času stala 

nejvýznamnějším sportovištěm v Jablonci nad Nisou. Avšak dnešní podobu začal stadion 

nabírat až v roce 1955, kdy byla vybudována hlavní tribuna, která sloužila svému účelu až 

do roku 2002. 

Tento komplex ležící v těsné blízkosti atletického stadionu a atletické haly dlouhá 

léta vlastnila Tělovýchovná jednota LIAZ, kterou tvořily prakticky dva oddíly: atletický a 

fotbalový. Střelnice se tak rozvíjela ve dvou sportovních odvětvích, která se z počátku 

velmi dobře doplňovala, později se však toto soužití stalo předmětem velkých sporů. Po 

sametové revoluci se radikálně změnily podmínky i v tělovýchově a prudkým omezením 

dotačního systému se dostala TJ LIAZ do svízelné situace, se kterou si neporadila. Začaly 

stagnovat nejen sportovní úspěchy atletů, ale hlavně: jednota nebyla schopna svoje 

sportoviště nejen dále rozvíjet, ale ani udržovat. Po dlouhých vyjednáváních se nakonec 

podařilo uskutečnit převod areálu Střelnice do majetku města tak, jak je to i ve světových 

metropolích, kde město přejímá pod svá ochranná křídla svoje nejcennější sportoviště. Se 

změnou vlastnictví a jeho převodem na město nastává pro stadion nová doba. Následovala 

rekonstrukce stávajících tribun a byla vybudována nová tribuna jih za brankou. Dalším 

krokem modernizace bylo také vyhřívaný trávník a umělé osvětlení. Stadion Střelnice se 

tak stal moderním stadionem splňujícím veškerá kritéria pro pořádání ligy i mezinárodních 

utkáních reprezentace. Celkem přestavba fotbalové části stadionu stála více jak 100 

miliónů korun. 

(zdroj: http://www.fkjablonec.cz/cz/klub/stadion/) 

 

CORNY Městská hala 

 Městská sportovní víceúčelová hala byla slavnostně otevřena 30. října 2002 a slouží 

jablonecké veřejnosti, školským zařízením, tělovýchovným jednotám a sportovním 

klubům. Koncepce stavby umožňuje provozovat v tomto víceúčelovém zařízení téměř 
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všechny druhy sálových sportů a pomocí výsuvných opon je možné halu připravit i na 

pořádání velkých kulturních a sportovních událostí. 

 

 Parametry: 

• Hrací plocha celé haly je 64 m x 26 m. 

• Herní výška 12 m. 

• Jednotlivé kurty mají rozměry 26 x 16 m (4. kurt je dlouhý 28 m), a to pro 

odbíjenou, košíkovou, sálovou kopanou, nohejbal, florbal a nově i badminton. 

• V hale je umožněn stálý vstup divákům na ochozy a tribuny s 680 místy k sezení a 

1420 místy ke stání. Při využití plochy (pro koncerty) je hala dimenzována pro 

maximální počet 3400 diváků. 

 

K dalšímu vybavení haly patří cvičný boxerský sál, gymnastická tělocvična, 

aerobní sál, spinningový sál, čtyři stanoviště stolního tenisu, dvě posilovny, solárium a 

masérna. 

 V Městské hale se od svého vzniku uskutečnilo již mnoho významných sportovních 

akcí. Pro představu uvádím některé z nich: 

• Evropská liga mužů i žen v odbíjené 

• Mistrovství  ČR v moderní gymnastice 

• Mezinárodní mistrovství ve skocích na trampolíně 

• „Jablonecká laťka“ 

• Mistrovství ČR v boxu 

• EMCO DANCE TOUR 2008 – taneční soutěž 

• Mistrovství UNITOP České republiky v sálové kopané 

• INDUSTIRAL CUP – mezinárodní turnaj v házené 

(Zdroj: http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/sportovni-viceucelova-hala/) 

 

Plavecký bazén 

 Dalším sportovištěm ve vlastnictví města je plavecký bazén. Původně pouze 

klasický plavecký bazén byl před několika lety rekonstruován na moderní bazén 

s tobogánem a dalšími atrakcemi. 

 Sportovní 25m bazén s osmi drahami využijí především vyznavači kondičního a 

sportovního plavání. Nejmenší návštěvníci bazénu mohou provozovat vodní hrátky v 
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dětském bazénu s brouzdalištěm, chrličem a vodním hřibem. Hlavním lákadlem je bazén 

atrakcí neboli rekreační bazén. Najdete zde umělé vlnobití, masážní lavici, vodní clonu a 

také divokou řeku. Ta patří díky mohutné síle šesti vodních trysek mezi absolutní špičku v 

České republice. Do rekreačního bazénu ústí 2 tobogány. 

 K vybavení bazénu patří také 2 parní komory, 2 vířivky, sauna, solárium či tzv. 

„Sluneční louka“, která je návštěvníkům k dispozici v letních měsících. 

(zdroj: http://www.bazenjbc.cz) 

 

Městský zimní stadion 

 Na stadionu hraje svá utkání 2. ligy ledního hokeje mužstvo HC VLCI Jablonec, 

dále zde funguje juniorský hokejový tým a ne méně než 250 dětí hraje v 10 mládežnických 

týmech. Kapacita haly činí 1500 diváků. Zázemí zimního stadionu tvoří také tělocvična s 

posilovnou a bufet. 3 x týdně probíhá bruslení veřejnosti. Sezóna zimního stadionu začíná 

v září a končí v březnu. Vlastníkem stadionu je město. 

(Zdroj: http://www.sportjablonec.cz/sportoviste/mestsky-zimni-stadion/) 

 

Přehrada Mšeno 

 Přehrada byla postavena v letech 1906 - 1909 jako součást systému vodních děl na 

přítocích řeky Nisy, jehož cílem bylo zastavit povodně pravidelně sužující region 

Jizerských hor. 

Přehrada leží v nadmořské výšce 513 metrů nad mořem a vejdou se do ní tři 

miliony krychlových metrů vody. Unikátní technická památka je nejatraktivnějším 

rekreačním zázemím města i celého širokého okolí. V roce 1998-2000 byla v hrázi 

přehrady vybudována sanační štola, která slouží k monitorování a odvádění průsakové 

vody. 

Přehrada se nachází v příjemném přírodním prostředí a zároveň je součástí města. 

Volná vodní plocha nabízí koupání na několika písčitých nebo travnatých plážích. 

Uprostřed vodní nádrže jsou umístěny vodní pontony a na plážích jsou nabízeny různé 

vodní atrakce. V okolí přehrady jsou upravené cesty pro pěší výlety i značené cyklostezky 

a dětské koutky s prolézačkami. Vodní nádrž je v podstatě také branou do Jizerských hor. 

(Zdroj: 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1646&slozka=27&xsek

ce=112&detaildb=11&) 
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 2) Sportoviště v soukromém vlastnictví 

 

Sokolovna Jablonec nad Nisou 

 Monumentální novorenesanční objekt sloužící pro tělovýchovné aktivity již od roku 

1898 byl ve své době jednou z největších tělocvičen v Čechách a stále slouží svému účelu. 

Sokolovna nabízí široké možnosti sportovního vyžití. Kurty na volejbal a košíkovou, 

gymnastickou tělocvičnu, boxerský a gymnastický sál, turistickou ubytovnu. 

(zdroj: http://www.sokol.jablonec.org/) 

 

Sportovní areál Břízky (Ski klub) 

 Sportovní areál vybudovaný v blízkosti jablonecké přehrady nabízí tenisové a 

volejbalové kurty, fotbalové hřiště, atletickou dráhu, tělocvičnu a dětský koutek, známý je 

však především díky běžeckému lyžování. V zimě zde najdete upravené lyžařské běžecké 

tratě včetně osvětleného 2,2 km dlouhého kolečka, které umožňuje trénink i po setmění a 

zároveň je nástupním místem na Jizerskou magistrálu (cca 115 km upravovaných 

běžeckých tratí). V létě je asfaltová dráha využívána pro jízdu na kolečkových lyžích a 

bruslích. 

(Zdroj: 

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1646&slozka=27&xsek

ce=112&detaildb=23&) 

 

TSC Břízky 

 Tenis – squash centrum v Jablonci nad Nisou nabízí širokou nabídku služeb ve 

špičkové kvalitě. Návštěvníkům jsou k dispozici 4 tenisové dvorce, 2 squashové a 2 

badmintonové kurty, 6 golfových odpališť a 3 patovací jamky (indoor golf), fitness, saunu, 

whirlpool, masáže, 2 bazény, rehabilitaci a ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu. 

(Zdroj: http://www.brizky.cz/tenis-squash-centrum.php) 

 

Další sportoviště: 

• Tenis Proseč – tenisový areál 

• Dobrá Voda - sjezdovka cca 300 m dlouhá v okrajové části města 

• Srnčí důl – přírodní sportovní areál 

• Házenkářský areál Paseky 
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• Volejbalové kurty TJ Bižuterie 

5.2.2 Významné sportovní akce 

Akce v roce 2008 

V Jablonci nad Nisou se každoročně uskutečňuje několik ať už republikově nebo 

dokonce i celosvětově významných akcí. V roce 2008 proběhly následující: 

• Republikové závody v klasickém lyžování „Hledá se nová Kateřina Neumannová“ 

• Cena TJ Bižuterie a města Jablonec nad Nisou v plavání 

• UEFA Mistrovství Evropy U-19 

• 14. Mistrovství světa modelů lodí kategorie C NAVIGA 

• Czech republic Future Tournament – ITF – mezinárodní tenisový turnaj – VIII. ročník 

(17.– 25. 5.) 

• Jablonecký oštěp 2008 (mezinárodní oštěpařský závod) 

• Tennis Europe U-14 (mezinárodní tenisový turnaj staršího žactva) 

• Mistrovství ČR ve sprinttriatlonu a Český pohár 

• Industrial cup – mezinárodní turnaj v házené 

(Zdroj: Ročenka Jablonce nad Nisou 2008) 

 

 Navíc se Jablonec nad Nisou podílí na rozvoji a zlepšení úrovně různých akcí na 

území města prostřednictvím „Projektu Jablonec nad Nisou“, který je každoročně 

vyhlašován již 8 let a má za úkol podporovat nejen sportovní, ale i kulturní akce. Více o 

projektu se zmíním v kapitole o podpoře sportu prostřednictvím města (kap. 5.3.2.2.4). 

  

Pravidelné akce 

Mezi nejvýznamnější pravidelně organizované akce patří především lyžařský závod 

„Jizerská 50“. Jedná se o závod v běhu na lyžích klasickou technikou na trati dlouhé 

přibližně 50 km vedoucí Jizerskými horami po tzv. Jizerské magistrále. Závod se jezdí od 

roku 1968, v té době se jednalo o oddílový závod TJ Lokomotiva Liberec a součást 

horolezecké přípravy některých členů oddílu. Roku 1970 se závodu zúčastnili všichni 

členové Expedice Peru 1970, kteří zahynuli pod kamennou lavinou dne 31. května 1970. 

Hlavní proud sesuvu půdy vyvolaný zemětřesením také téměř vymazal z mapy jedno 

blízké město. Od té doby nese závod přídomek Memoriál Expedice Peru 70. Závod 

získával na popularitě a desátého ročníku (1978) se závodu zúčastnilo přibližně 7800 

závodníků. Od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy dálkových běhů Worldloppet. 
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V posledních letech bývá závod rozdělen na více vzdáleností (50 km klasicky, 30 km 

volnou technikou, 25 km klasicky a kratší vzdálenosti pro děti) a existuje také letní 

varianta závodu na horských kolech. Posledních ročníků se účastní přibližně 4000 

závodníků, přičemž velké množství jich je ze zahraničí. 

Další akce: 

• Junior North cup – 15. ročník fotbalového turnaje mládeže  

• Junior cup - mistrovství republiky v běhu na lyžích do 23 let 

• Mistrovství ČR ve sprinttriatlonu a Český pohár – závody v triatlonu od 

roku 2002 v atraktivní lokalitě Jablonecké přehrady 

  

 Partnerská města – Sportovní akce 

Významné sportovní akce v roce 2008 proběhly také v rámci aktivit mezi 

partnerskými městy Jablonce: 

• Partnerské město Zwickau, Německo 

o Účast mladších a starších žáků na tradičním předvánočním Mezinárodním 

fotbalovém turnaji ve Zwickau, z 31 družstev obsadili mladší žáci 6. a starší 

žáci 4. místo. 

 

• Partnerské město Bautzen, Německo 

o Třídenní Sportovní hry mládeže partnerských měst v německém 

Heidelbergu pro sportovce z Jablonce n. N., Jelení Hory, Budyšína a 

Heidelbergu. Každý rok je hostitelem jiné město (v r. 2009 Jablonec n.N.), 

koordinátorem akce je město a OSTV Jablonec (červen). 

o Jízda cyklistů partnerských měst: tradiční třídenní cyklistický jízda třech 

partnerských měst na trase „Budyšín – Jelení Hora – Jablonec n. N.“ 

Jablonec byl tentokrát hostitelským městem. Finančně a organizačně 

zajistilo město (květen). Projekt získal cenu Euroregionu Nisa. 

 

• Partnerské město Jelenia Góra, Polsko 

o Viz. Obě akce Bautzen 

o Atletický oddíl LIAZ: účast atletů z Jelení Hory na halových závodech v 

Jablonci n. N. (leden–únor).  

(Zdroj: Ročenka Jablonce nad Nisou 2008) 
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5.2.3 Sportovní subjekty - nabídka sportovních aktivit  

 Množství subjektů působících na území města Jablonec nad Nisou se mírně liší 

v závislosti na zdrojích, ze kterých jsem čerpal. V adresáři sportovních organizací, který 

jsem obdržel na Městském Úřadě v Jablonci nad Nisou se nachází asi 50 subjektů. 

Postupným kontrolováním kontaktů jsem ovšem zjistil, že některé organizace již neexistují 

nebo v nich již nedělají uvedené kontaktní osoby. Tato kontrola však nepostihuje nově 

vzniknuvší organizace, které se v žádném adresáři města nenacházejí. Výsledný počet je 

tedy pravděpodobně mírně odlišný. Na internetových stránkách města Jablonce (sekce 

sport -> sportovní subjekty) je organizací celkem 60. Dle mého názoru je tento výčet 

přesnější, avšak pořád ne zcela přesný. 

 Velkému zájmu se tradičně těší v Jablonci nad Nisou fotbal. Klub FK Jablonec 

hraje nejvyšší českou soutěž – 1. Gambrinus ligu a stabilně se v této soutěži drží již 15 let. 

Mezi největší úspěchy klubu patří dvě 3. místa v lize, vítězství v českém poháru a následná 

účast v evropských pohárech. (Zdroj: http://www.fkjablonec.cz/cz/klub/historie/). Mezi 

další fotbalové kluby hrající již pouze na regionální úrovni patří FK JISKRA MŠENO 

Jablonec n.N., TJ Roma, SK Neptun nebo SK Camel Jablonec nad Nisou 2005.  

Dalším úspěšným sportem v Jablonci je atletika. Významným atletickým klubem 

je Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, který patří k předním oddílům v ČR. Po 

mnoho roků překračoval počet členů oddílu tisícovku. Jablonečtí závodníci získali za 50 let 

více než 400 titulů mistra republiky, z toho přes 120 v kategoriích dospělých. Na 

mistrovství republiky získali více než 1100 medailí. Více než 400 Jablonečáků oficiálně 

reprezentovalo naši vlast, přičemž počet jejich startů v reprezentačním dresu přesáhl číslo 

2400. Mezi nejvýraznější odchovance klubu patří především Jan Železný (zdroj: 

http://www.atletikajbc.cz/cz/o-nas/vznik-oddilu/). 

Nesmíme zapomenout také na zimní sporty. Jablonecký lyžařský a biatlonový 

klub SKP Jablonex patří mezi republikovou špičku. Mezi nejvýraznější osobnosti 

bezesporu patří Lukáš Bauer, celkový vítěz světového poháru v minulé sezoně a medailista 

z OH her a mistrovství světa. Z úspěšných biatlonových reprezentantů jmenujme například 

Zdeňka Vítka či Michala Šlesingra, kterým se také podařilo přivézt skvělé výsledky 

z mezinárodní scény. Dalším úspěšným lyžařským klubem je také Ski klub Jablonec. 

Další populární sportovní odvětví a kluby v Jablonci nad Nisou: 

• Hokej – HC Vlci Jablonec, účastník II. ligy 

• Tenis -  ČLTK Bižuterie, smíšený tým účastník I. Ligy 
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• Baseball - BC Blesk Jablonec, účastník baseballové ligy 

• Volejbal - TJ Bižuterie A, účastník I. Ligy 

• Florbal - 1. Fbk Jablonec, účastník 3. ligy mužů 

• Házená - EP Jablonec, čtvrtý tým loňské sezony II. Ligy 

• Judo - Judo klub Jbc, účastník první ligy 

• Karate - Kabu Bižuterie, kata tým Robert Musil, Martin Nožička, Tomáš Lexa – 

třetí místo na MS 

• Střelectví – SSK Mládí, SSK Loyd, SSK Projectile 

• Triatlon – TRI-club, TJ Bižuterie 

 

 Nabídku sportovních aktivit také doplňují méně známé sporty se specifickou 

členskou základnou, jako jsou bowling, šachy, stolní fotbal, cyklistika, extrémní sporty, 

modelářství či potápěčský sport. Je nutné se také zmínit o organizacích, které svým členům 

nabízejí několik rozdílných sportovních aktivit – tzv. multisportovní organizace. Jejich 

základna, stejně jako nabídka aktivit, je většinou výrazně širší. Patří sem např. tyto 

organizace: TJ LIAZ s počtem členů přes 1350 (Atletika, stolní tenis, alpské lyžování, 

judo, šachy, aj.), TJ Bižuterie, o.s. s 1719 členy (lyžování, basketbal, volejbal, box, bojové 

sporty, triatlon, aj.) či TJ Autobrzdy (Stolní tenis, nohejbal kulturistika, šachy, aj.), která 

registruje členů již méně – 143.  

Tento výčet sportovních aktivit rozhodně není kompletní. Obecně lze říci, že 

v Jablonci je sportovní nabídka dostatečně široká a pojímá kromě všeobecně populárních 

sportů také ty méně známé a méně rozšířené. Seznam sportovních organizací na katastru 

města a jejich sportovní zaměření je uvedeno v příloze č. 1. 

5.2.4 Sportovní svazy a spolky 

 Mezi nejvýznamnější sdružující organizace působící přímo ve městě Jablonec nad 

Nisou patří Český svaz tělesné výchovy a Asociace školních sportovních klubů. Ostatní 

svazy mají v Jablonci své členy, avšak organizační zastoupení mají na úrovni krajské 

(Liberecký kraj, viz. kapitola 5.3.1). 

 5.2.4.1 ČSTV Jablonec nad Nisou 

 Okresní svaz tělovýchovy navazuje na práci bývalého Okresního výboru ČSTV a 

sdružuje sportovní, tělovýchovné a turistické svazy a zejména tělovýchovné jednoty a 

sportovní kluby. Posláním ČSTV je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, 
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zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených objektů, poskytovat jim požadované služby 

a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Okresní svaz tělovýchovy jako 

demokratická, nezávislá a nepolitická organizace respektuje plnou samostatnost a 

odpovědnost sdružených objektů, kterých je v současné době registrováno 100 s počtem 

členů 17910, dále 13 sportovních svazů a 45 druhů sportů. Organizovanost v porovnání s 

počtem obyvatel okresu je téměř 20%. Rovněž výsledky sportovců jsou, od rekreační a 

masové tělovýchovy až po nejvyšší soutěže, na vysoké úrovni v rámci celé ČR. Svědčí o 

tom i počet reprezentantů ČR převážně v zimních sportech. Hlavní zaměření Okresního 

svazu tělovýchovy vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a prosazování jejich 

potřeb jak vně ČSTV (spolupráce se zákonodárnými orgány, státními institucemi, obcemi 

apod.), tak uvnitř ČSTV (tvorba a rozdělování zdrojů, správa majetku, servisní služby 

apod.).V současné době se OST značně angažuje ve spojení s městskými a obecními úřady, 

dosáhnout na finanční zdroje z Evropských fondů až do roku 2013 (zdroj: 

http://www.cstv.cz/jablonec/index.htm). Přesné částky rozdělených finančních zdrojů se 

mi nepodařilo od ČSTV v Jablonci nad Nisou získat, avšak vzhledem k počtu členů a 

celkové sumě finančních prostředků k rozdělení je tato podpora pro kluby spíše 

symbolická. 

 5.2.4.2 Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 

 Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a 

tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V 

současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250.000 

žáků základních a studentů středních škol. Hlavním posláním AŠSK je především 

zaujmout žáky a studenty škol přitažlivým programem zaměřeným na vytváření kladného 

vztahu k pohybové aktivitě, ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci a poskytovat jim 

alternativu pro volný čas, zejména jako aktivní prevenci kriminality a zneužívání 

návykových látek. Těžištěm činnosti jsou školní sportovní kluby, jejichž prostřednictvím 

se AŠSK snaží o rozšíření, stabilizaci a inovaci programů na využití volného času dětí a 

mládeže a také o vytváření podmínek pro činnost ve školách, obcích, městech, krajích i 

celé ČR. AŠSK podporuje také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování 

specifických sportovních dovedností,uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. 

Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupné všem žákům a studentům, bez ohledu na to zda 

jsou či nejsou jejími členy.Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev, 

sestavených z žáků jedné školy. 
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Nejdůležitějším partnerem AŠSK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) a to jak po stránce ekonomické, tak i v oblasti informačně-organizační. Finanční 

zajištění činnosti je uskutečňováno prostřednictvím veřejně prospěšných programů MŠMT. 

Doplňkové zdroje jsou zajišťovány především uzavíráním smluv a dohod s partnery (např. 

McDonald’s, Nestlé,...) prostřednictvím agentury Sport Scholaris (zdroj: 

http://www.ftvs.cuni.cz/assk/index.htm). 

 K 31.12.2008 registrovala AŠSK v Jablonci nad Nisou celkem 42 registrovaných a 

pracujících školních sportovních klubů s celkovým počtem 4249 členů, z toho je 31 klubů 

na základních školách, 10 na středních školách a jeden klub připadá na dům dětí a mládeže 

(Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2008/2009, str. 11). V Jablonci 

nad Nisou je celkem 11 základních škol, 2 gymnázia a 6 středních škol. 

 Na všech školách města Jablonec n.N. je založen ŠSK. Podle pana Hlaváčka, 

okresního zástupce AŠSK v Jablonci nad Nisou, je důvodem chuť účastnit se bez problémů 

sportovních soutěží, které jsou z AŠSK finančně kryty. Pro kluby je taktéž výhodné, že 

jsou propláceny každému klubu každoročně náklady do výše až 3000,- Kč, kterými 

klub zabezpečuje svou sportovní činnost (vlastní akce, dopravu na soutěže, i materiál). 

Výše částky se odvíjí od aktivity jednotlivých škol v účasti na soutěžích a i jejich pořádání 

pro ostatní. 

 

ŠSK na ZŠ:     Liberecká, 5.květen, Šumava, Pasířská (atletické a hokejové třídy), 

                        Mozartova (fotbalové třídy), Pivovarská, Kokonín, Arbesova, Rýnovice 

 

Na speciálních školách: Jugoslávská, Liberecká 

 

Na SŠ:    Gymnázium U Balvanu, g. Dr. Randy, OA VOŠMO Horní náměstí, 

               SOaPA Opletalova, SPŠT Belgická, SOŠ a SOU OBCHODNÍ Poštovní ul., 

               SŠ řemesel a služeb Smetanova 

  

Podle pana Hlaváčka z AŠSK Jablonec se kluby zaměřují na obvyklé sporty, ve kterých 

jsou AŠSK organizované soutěže. 

Nejvíce: florbal, basket, volejbal, fotbal, atletika,plavání, vybíjená 

Méně: gymnastika, orient. běh, šplh, triatlon, lyžování, nohejbal, silový víceboj. 
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Školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

V souvislosti s AŠSK je také nutné zmínit, na jakých základních školách působí 

sportovní třídy a jaká gymnázia se sportovním zaměřením se ve městě nacházejí. Zde je 

jejich seznam: 

1) Seznam základních škol s třídami s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy 

zařazených do projektu „Intenzifikace činnosti sportovních tříd“ (škola, klub, odvětví): 

• ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou, Ski Klub Jablonec nad Nisou, lyžování 

• ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou, ČLTK Bižuterie Jablonec n/N, tenis 

• ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou, SKP Jablonex , biatlon 

• ZŠ Pasířská 72, Jablonec nad Nisou, TJ HC Jablonec n.N., hokej 

• ZŠ Pasířská 72, Jablonec nad Nisou, ŠAK při 5.ZŠ Jablonec n.N., atletika 

• ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, FK Jablonec 97, fotbal 

 

2) Sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní 

příprava a zařazení kmenových sportů: 

• Gymnázium, Dr. Randy 4096/13,  Jablonec n. Nisou, školní sportovní klub při 

Gymnáziu a Sportovním gymnáziu Dr. Randy - atletika, lyžování, biatlon, 

cyklistika, volejbal, tenis 

  

5.3 Podpora a financování sportu v Jablonci nad Nisou 

5.3.1 Podpora ze strany Libereckého kraje 

 Otázky sportu řeší na krajském úřadě v Liberci odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky jsou následně rozdělovány prostřednictvím 

Programu 14 - Podpora tělovýchovy a sportu z grantového fondu Libereckého kraje. 

V rámci města Jablonec nad Nisou byly v roce 2009 podpořeny tyto projekty: 

• Mezinárodní atletické závody Mladá Evropa 2009, Tělovýchovná jednota LIAZ 

Jablonec nad Nisou – 40 000,- 

• Vodní záchranný sport, Vodní záchranná služba ČČK, skupina Jablonec nad Nisou 

– 30 000,- 

• Moderní gymnastika jako prostředek rozvoje sportu handicapovaných sportovců, 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 

Okresní organizace SPMP ČR Jablonec nad Nisou – 20 000,- 
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• Florbal - sport pro dnešní mládež, 1. Florbalový klub Jablonec nad Nisou –           

15 000,- 

• Kdo si hraje, nezlobí !, Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 

49, příspěvková organizace – 10 000,- 

• Mezinárodní turnaj staršího žactva v tenisu TEU 14, ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. 

– 10 000,- 

• 42. Jablonecká kotva + 38. Modrá stuha, Klub lodních modelářů ADMIRAL, 

Jablonec nad Nisou – 10 000,- 

• Modernizace sportovního vybavení TJ JO NISA Jablonec nad Nisou, TJ JO NISA 

JABLONEC NAD NISOU, o.s. – 10 000,- 

 

Celkem tedy kraj v roce 2009 vynaložil na projekty v Jablonci nad Nisou 145 000 

Kč v 8 projektech, což je podle mého názoru zanedbatelná částka vzhledem k potřebám 

klubů. Pro srovnání, v roce 2008 bylo v rámci 10 jabloneckých projektů rozděleno 211 000 

Kč, dalších 20 projektů nebylo podpořeno (zdroj: Grantový fond Libereckého kraje 2009, 

grantový fond Libereckého kraje 2008).  

Zde je ovšem nutné říci, že tato částka není konečná, jelikož finanční prostředky do 

sportovního prostředí plynou i z dalších odborů, např. v rámci podpory školství, oprav 

hřišť či dalších opatření týkajících se sportu a sportovních zařízení. 

Za další podporu v rámci Libereckého kraje můžeme považovat činnost sportovních 

sdružení a svazů. V Libereckém kraji působí tyto zastřešující organizace a spolky:  

    * Asociace školních sportovních klubů 

    * Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR 

    * Autoklub ČR 

    * Česká asociace Sport pro všechny 

    * Česká obec sokolská 

    * Český střelecký svaz 

    * Český svaz tělesné výchovy 

    * Klub českých turistů 

    * Orel 

    * Sdružení sportovních svazů ČR 

 Většina z nich má své členy také na území města Jablonce nad Nisou. Organizace 

se snaží zastupovat zájmy svých členů, finanční podpora těchto organizací je ovšem 
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zanedbatelná. Okresní zastoupení v Jablonci má pouze AŠSK a ČSTV, o jejichž podpoře 

jsem se již zmínil v kapitole č. 5.2.4. 

5.3.2 Podpora ze strany města Jablonec nad Nisou 

 Abychom mohli řešit podporu a zajišťování sportu městem Jablonec nad Nisou, 

musíme si nejprve ukázat, jak je organizována činnost města  a jaké orgány mají sport na 

starosti. 

5.3.2.1 Samospráva, orgány města 

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je město samostatně spravováno 

zastupitelstvem města. Dalšími orgány pak jsou rada města, starosta, městský úřad a 

zvláštní orgány města (např. komise) (zdroj: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).  

 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou má pro volební období 2006 – 2010 30 

členů a schází se zpravidla 1krát za 6 týdnů. Rada města Jablonec nad Nisou má pro stejné 

volební období členů 9, schází se zpravidla jednou za měsíc a jednání jsou narozdíl od 

jednání zastupitelstva neveřejná. Mezi další orgány města Jablonec nad Nisou patří Komise 

Rady města Jablonec nad Nisou, výbory Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou a 

zvláštní orgány. Zde také najdeme orgán zabývající se sportem – Komisi pro sport a 

tělovýchovu. 

5.3.2.1.1 Komise pro sport a tělovýchovu 

 Komise pro sport a tělovýchovu je poradním orgánem Rady města, která tuto 

komisi také zřizuje. Komise je za své činnosti odpovědná Radě města. Mezi její hlavní 

funkce a pravomoci patří funkce poradní, iniciativní a kontrolní. Současným předsedou 

komise je Ing. Tomáš Suda, který je zároveň členem Zastupitelstva města. Komise má 

v současné době 16 členů s hlasovacím právem + tajemníka komise s hlasem poradním. 

Z tohoto počtu jsou 2 členové zároveň zastupitelé města, 1 je pracovníkem MěÚ (tajemník 

- Jiří Kubsch, pracovník odd. školství, kultury a sportu), zbylé členy tvoří 14 odborníků 

z řad občanů města. Někteří z nich jsou samostatní zástupci TJ a SK, členové jednotlivých 

politických stran nebo kombinací obou, tedy zástupcem politické strany a zároveň 

zástupcem TJ nebo SK. Svá stanoviska a náměty předkládá komise Radě města, návrh 

musí být poté odsouhlasen také v Zastupitelstvu města (Ročenka Jablonce nad Nisou 

2008). 
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5.3.2.1.2 Městský úřad v Jablonci nad Nisou 

 Městský úřad tvoří starosta, tři místostarostové, tajemník a pracovníci úřadu. Úřad 

se dělí na odbory a oddělení. Kompletní organizační strukturu úřadu uvádím v příloze č. 4. 

Sportem se zabývá oddělení školství, kultury a sportu, které je součástí humanitního 

odboru. V tomto oddělení pracuje celkem 7 lidí, vedoucím sportovního úseku je pan Jiří 

Kubsch. Sportovní úsek se zabývá řešením otázek sportovní problematiky na katastru 

města Jablonec nad Nisou, spolupracuje se všemi sportovními subjekty na území města, 

podílí se na naplňování koncepce sportu ve městě. Nejvýznamnější změnou ve sportovním 

prostředí v roce 2008 je dokončení jedné z etap humanizace a revitalizace okolí jablonecké 

přehrady - sportovní vyžití a volný čas veřejnosti. Město Jablonec nad Nisou je také 

zřizovatelem dvou sportovních organizací, které byly založeny za účelem uspokojování 

sportovních potřeb obyvatelstva a kompletní správy nemovitého majetku. 

5.3.2.1.3 Sportovní organizace zřizované a založené městem Jablonec 

nad Nisou 

1) Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. – Tato společnost spravuje největší jablonecká 

sportoviště – Corny městskou halu, Corny atletickou halu, Chance arénu 

fotbalový stadion a Městský zimní stadion. Všechna sportoviště jsou blíže 

popsána v kapitole 5.2.1. Město tuto organizaci podporuje relativně vysokou 

finanční částkou. V roce 2008 činil příspěvek města na činnost 23 370 tis. Kč 

(viz. Tab. 1) 
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Tab. 1 – Finanční ukazatele společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

 

 

 

2) Plavecký bazén o. p. s. – Tato organizace spravuje pouze jediné sportoviště, a to 

sice plavecký bazén (viz. Kapitola 5.2.1). Město opět poskytuje organizaci 

vysoký příspěvek na činnost ve výši 6 115 tis. Kč (viz tab. 2). 

 

Tab. 2 – Finanční ukazatele společnosti Plavecký bazén o.p.s. 

 

5.3.2.2 Financování sportu z rozpočtu města Jablonec nad Nisou 

 Součástí každoročně schvalovaného rozpočtu města jsou také prostředky určené na 

podporu sportu. Město poskytuje finanční prostředky do sportu těmito způsoby: 

1) MZ schválí jednorázový finanční příspěvek (na provoz, investici, činnost) pro 

danou sportovní aktivitu. Tyto příspěvky se rozdělují především přes oddělení 

školství, kultury a sportu (Humanitní odbor), hlavně pak přes pana Kubsche, který 

má sport v tomto oddělení v kompetenci. Do této kategorie však patří i prostředky 

z dalších odborů, jako jsou odbor rozvoje, odbor správy majetku a odbor financí a 

majetku. 
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2) MZ schválí finanční částku, která připadne na rozdělení formou příspěvků či 

grantů, kterou poté projedná komise pro sport a tělovýchovu, která se řídí 

„Zásadami pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města“, a navrhne 

rozdělení městské radě. V rozpočtu je také schválena částka na „projekt Jablonec n. 

N.“ pro každý rok. Jedná se o projekt podporující nejen sportovní akce, ale také 

kulturní a výchovně vzdělávací. V rozpočtu projekt spadá do humanitního odboru. 

3) MZ schválí finanční částku pro fond starosty města, ze kterého také mohou být 

poskytovány finanční prostředky na podporu a rozvoj sportu (do 100 tis. Kč). 

 

Celkové rozpočtované výdaje v roce 2009 byly 1 486 313 tis. Kč. V roce 2008 to 

bylo 1 261 274 tis. Kč. Z toho celkové skutečné výdaje do sportu v roce 2008 činily 70 871 

tis. Kč. Rozepsané skutečné výdaje do sportu uvádím v příloze č. ?. Poměr skutečných 

výdajů vynaložených do oblasti sportu městem ze všech odborů a celkových 

rozpočtovaných výdajů v posledních letech ukazuje následující tabulka: 

 

Tab. 3 – Skutečné výdaje do sportu a celkové rozpočtované výdaje města ( v tis. Kč) 

Rok Celkové rozpočtované výdaje Skutečné výdaje do sportu 

2001 814 660 132 727 

2002 909 153 165 735 

2003 983 006 79 888 

2004 1 142 278 106 372 

2005 1 289 770 58 155 

2006 1 287 838 178 691 

2007 1 157 857 77 961 

2008 1 486 313 70 871 

Zdroj: rozpočty města a interní informace MěÚ 

 

Zde je nutné říci, že v některých letech byly skutečné výdaje vyšší také z důvodu 

poskytnutí státní dotace, která do byla do výdajů také započítána. Tyto dotace většinou 

směřovaly na rekonstrukci nevýznamnějších jabloneckých sportovišť. Proto byly i celkové 

náklady v těchto letech výrazně vyšší. Za období let 2001-2008 bylo do oblasti sportu 

vynaložena městem Jablonec nad Nisou částka 870 400 tis. Kč. Na akce byla poskytnuta 

dotace ve výši 228 400 tis.Kč, vlastní podíl města tedy činí přes 642 000 tis. Kč. 
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5.3.2.2.1 Metodika financování 

Jak již bylo výše uvedeno, oddělení školství, kultury a sportu společně s komisí pro 

tělovýchovu a sport jsou sice nejvýznamnějšími orgány města řešící otázky sportu, avšak 

nejsou jedinými orgány, přes které plynou finanční prostředky do oblasti sportu. Výše 

zmíněné skutečné výdaje tvoří veškeré výdaje do sportu, tzn. nejen prostřednictvím 

Humanitního odboru (označení 4000) a oddělení školství, kultury a sportu, ale dále také 

prostřednictvím Odboru rozvoje (ozn. 7000), Odboru správy majetky (ozn. 6000) a Odboru 

financí a majetku (ozn. 5000). Do skutečných výdajů tak patří veškeré opravy, údržba, 

investice, příspěvky na provoz nebo také zajištění činnosti organizací založených městem. 

V následujících tabulkách si ukážeme, jakým způsobem a v jaké výši plynou do sportu 

peníze z různých odborů. 

 

Tab. 4: Humanitní odbor: 3 108 tis. Kč + Projekt Jablonec 2008 800 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Tab 5: Odbor financí a majetku: 22 282 tis. Kč 

 

 

 

 

Tab. 6: Odbor správy majetku: 1 751 tis. Kč 
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Tab. 7: Odbor rozvoje: 24 940 tis. Kč 

 

 

Sociální fond – sport – 29 tis. Kč 

CELKEM: 52 910 tis. Kč 

(Zdroj: Rozpočet města 2008) 

 Rozpočtované výdaje do sportu jsou v tomto případě o celkem značnou částku nižší 

než ty skutečné (70 871 tis. Kč). Vysvětlení lze však hledat v mimořádných opatřeních 

(např. z důvodu nynější hospodářské krize), která do rozpočtu nebyla započítána a mají 

celkově vysokou hodnotu. Jedním z příkladů může být půjčka fotbalovému klubu FK 

Baumit Jablonec v hodnotě 10 mil. Kč na zajištění provozu. Sečtením těchto dodatkových 

změn v rozpočtu se dostaneme na skutečnou částku. Podle tabulek je jasně vidět, že 

největší část finančních prostředků do sportu plyne přes odbor rozvoje a odbor financí a 

majetku. Humanitní odbor zaujímá pouze malou část celkově vynaložených peněz do 

sportu. Důvodem je to, že nejnákladnější záležitosti, mezi které patří především opravy, 

údržba a rekonstrukce sportovišť jsou vyhodnoceny jako investice a patří tak do 

kompetence Odboru rozvoje. Další vysokou finanční položkou jsou dotace na provoz 

sportovišť potažmo organizací založených městem a spravujících tyto sportoviště. Tuto 

činnost má na starosti Odbor financí a majetku, který zároveň poskytuje i půjčky 

sportovním subjektům, jako byla např. půjčka pro fotbalový klub FK Baumit Jablonec ve 

výši 10 mil. Kč. 
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5.3.2.2.2 Humanitní odbor – oddělení školství, kultury a sportu 

Celková suma příspěvků a grantů, kterou dostalo oddělení kultury a sportu (bez 

školství) na rozdělení, činí v roce 2009 celkem 14 895 tis. Kč, přičemž 11 265 tis. Kč jsou 

finanční příspěvky a zbylých 3 630 tis. Kč jsou granty. Příspěvky jsou rozdělovány třemi 

způsoby a to buď jako přímé příspěvky, prostřednictvím komisí Rady města nebo z fondu 

starosty. Struktura rozpočtovaných příspěvků  pro rok 2009 vypadá následovně: 

1. Přímé příspěvky 6 535 tis. Kč 
 Galerie My 260 tis. Kč 

 Jizerská o.p.s. 350 tis. Kč 

 Údržba kostelních hodin 30 tis. Kč 

 Speciální základní škola 100 tis. Kč 

 SKP Jablonex, Jablonec n. N. 75 tis. Kč 

 Okresní hospod.komora 100 tis. Kč 

 Mateřské centrum Jablíčko 200 tis. Kč 

 Klub Na Rampě - Jablonecká 

 kulturní obec 420 tis. Kč 

 podpora mládežnického 

 sportu 5 000 tis. Kč 

 
 
 
2. Komise RM  4 630 tis. Kč 

 Pro sport a tělovýchovu  1 710 tis. Kč 

 Kulturní 1 480 tis. Kč 

 Humanitní péče  880 tis. Kč 

 Pro výchovu a vzdělávání  300 tis. Kč 

 Prevence kriminality 260 tis. Kč 

 

3. Fond starosty města 100 tis. Kč 
 

Tučně zvýrazněny jsou výdaje do sportovního prostředí. Celková suma přímých a 

nepřímých příspěvků (prostřednictvím komise) do sportu tedy pro rok 2009 činí 7 135 tis. 

Kč.  Zde je rozdělení těchto prostředků do jednotlivých položek: 
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3419 – Ostatní tělovýchovná činnost  7 135 tis. Kč 

 - 5221 – Neinv. transfery o.p.s.  250 tis. Kč 

Jizerská o.p.s. zajišťuje správu, údržbu a rozvoj tras tzv. Jizerské magistrály, jejíž rozsah 

zasahuje i do katastru města (areál Břízky a dále). Město se již v letech minulých 

pravidelně spolupodílelo na financování. Magistrálu využívá ke svému sportovnímu vyžití 

značné množství sportující veřejnosti města. 

 

 - 5222 – Neinv. transfery o.s.  75 tis. Kč 

Příspěvek pro SKP Jablonex Jablonec n. N. ve výši 75 tis. Kč na správu a údržbu 

běžeckých tras na Kolečku a přilehlých tras v návaznosti na napojení na Jizerskou 

magistrálu. Běžecké tratě slouží pro masový sport a aktivity občanů města. 

 

 - 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje   6 710 tis. Kč 

Finanční prostředky rozdělované Komisí pro sport a tělovýchovu (1 710 tis. Kč). 

Finanční prostředky na podporu mládežnického sportu, které budou rozdělovány 

jednotlivým subjektům po stanovení kriterií (5 000 tis. Kč). 

 

 - 6321 – Inv. transfery o.p.s.   100 tis. Kč 

Příspěvek na pořízení nového stroje na údržbu běžeckých stop Jizerské magistrály (obnova 

strojového parku) – spolupodíl k dotačnímu titulu z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce (dotace EU).  

(Zdroj: interní podklady MěÚ) 

Grantovou položku 3 630 tis. Kč zaujímá především „Projekt Jablonec nad Nisou 

2009“, na který je vyhrazeno 3 130 tis. Kč. Z toho je částka 800 000 Kč vynaložena na 

sportovní akce. Veškeré číselné údaje i z minulých let zachycuje následující tabulka. 
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Tab. 8 – Humanitní odbor, příspěvky a granty 

*dotace poskytnutá KÚ Libereckého kraje  

**z toho dotace KÚ Libereckého kraje 1 500 tis. Kč 

Zdroj: podklady Městského úřadu v Jablonci nad Nisou 

 

Příspěvek 

Skuteč. 

2005 

Skuteč. 

2006 

Skuteč. 

2007 

Skuteč. 

2008 

Návrh 

2009 

Projekt Jablonec n. N. 2 576 2 537 3 025 3 084 3 130 

Oslavy města 0 470 0 0 0 

Grant-prevence  0 0 0 2 000** 500 

Komise celkem 2 375 2 667 4 189 3 939 4 630 

Komise pro sport a TV 845 1 037 1 465 1 621 1 710 

Kulturní komise 760 800 1 400 1 193 1 480 

Komise humanitní péče 495 530 800 775 880 

Komise pro vých. a vzd. 200 230 364 230 300 

Komise prevence kriminality 75 70 160 120 260 

Fond starosty  93 90 100 100 100 

Přímé příspěvky celkem 2 305 695 775 2 950 6 535 

Jizerská o.p.s. 100 130 250 500 350 

Speciální ZŠ 55 55 55 100 100 

Galerie MY 220 230 240 250 260 

Kostelní hodiny 30 30 30 30 30 

Hospodářská komora 100 100 100 100 100 

Dětské dopravní hřiště 100 0 0 0 0 

ČLTK Bižuterie Jablonec  1 700 0 0 0 0 

Základní katolická škola 0 0 0 0 0 

SKI KLUB 0 0 0 0 0 

SKP Jablonex 0 150 100 100 75 

MC Jablíčko 0 0 0 200 200 

Klub Na Rampě – JabKO o.s. 0 0 0 420 420 

Muzeum skla (TRIENÁLE) 0 0 0 600 0 

Muzeum skla (TRIENÁLE) 0 0 0 350* 0 

SRPDŠ při ZUŠ Jablonec 0 0 0 150 0 

ZUŠ Jablonec n. N., p.o. 0 0 0 150* 0 

Podpora mládež. sportu 0 0 0 0 5 000 

CELKEM PŘÍSP. A GRANT 7 349 6 459 8 089 12 073 14 895 
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5.3.2.2.3 Komise pro sport a tělovýchovu 

 Finanční příspěvky z rozpočtu města poskytované prostřednictvím příslušných 

komisí RM tvoří od roku 1999 nedílnou součást rozpočtu humanitního odboru – oddělení 

školství, kultury a sportu. Finanční příspěvky mají každoročně velký význam pro udržení a 

rozvoj širokého spektra aktivit v oblasti sportu, kultury, humanitní péče a soc. oblasti, 

výchovy a vzdělávání, ochrany přírody nebo prevence kriminality a sociálně patologických 

jevů. Převážná část těchto finančních příspěvků je poskytována na podporu a rozvoj aktivit 

dětí a mládeže. 

 Konkrétně Komise pro sport a tělovýchovu rozdělovala v roce 2008 částku 1 736 

000,- Kč. Rozdělení částek projednala a navrhla Komise pro sport a tělovýchovu na svém 

jednání dne 25. 3. 2008. Zároveň si ponechala rezervu ve výši 165 000,- Kč na řešení 

mimořádných žádostí, které se každoročně během roku objevují a není možné je uspokojit. 

Rozděleno tedy mělo být 1 571 000,- Kč v rámci 26 žádostí s celkovým požadavkem 5 414 

000,- Kč. Skutečná rozdělená částka nakonec byla ještě o něco vyšší, a to 1 621 000,- Kč 

(viz. Tab. 8). Seznam žádostí a rozdělených finančních prostředků uvádím v příloze č. 2. 

(zdroj: Interní podklady MěÚ) 

5.3.2.2.4 Projekt Jablonec nad Nisou 

 V roce 2000 byl poprvé zrealizován projekt, který je zaměřen na podporu kultury, 

sportu a společenského života vůbec ve městě Jablonec nad Nisou. Tento projekt byl 

nazván jednoduše — „Jablonec nad Nisou 2000“. Navázalo na něj další osm ročníků a 

letošní devátý. Co se pod těmito názvy skrývá lze nejlépe popsat jako grantový systém. 

Město Jablonec nad Nisou vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu kulturních a 

sportovních akcí. Na oplátku požaduje, aby se uskutečnily na slušné úrovni, oslovily 

širokou veřejnost, pozvedly společenské dění ve městě, zkrátka, aby přispěly k rozvoji 

města a jeho obyvatel. Všichni, kteří se systematicky věnují pořádání kulturních a 

sportovních akcí, mají od roku 2000 možnost získat podporu města. V průběhu let 2000–

2008 se v rámci tohoto programu uskutečnilo 1 077 akcí. Z rozpočtu města na něj bylo v 

těchto letech vyčleněno 27 325 tis. Kč.  

Součástí projektu je také podpora sportovních akcí. V roce 2008 na tyto akce byla 

vynaložena částka 800 000,- Kč. Celkem bylo podpořeno 58 sportovních akcí. Seznam 

podpořených akcí v příloze č. 3. Veškeré statistické údaje přehledně zobrazuje následující 

tabulka: 
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Tab. 9 – Projekt Jablonec nad Nisou 

 

(Zdroj: Ročenka Jablonce nad Nisou 2008) 

 

5.4 Dotazníkový výzkum 

 Ke zjištění stavu zajišťování sportu v Jablonci nad Nisou jsem využil 

standardizovaný dotazník doc.PhDr. Ireny Slepičkové, CSc. (2008), který jsem částečně 

přepracoval pro své potřeby. Vznikl tak dotazníkový výzkum na téma „Sport ve městě 

Jablonec nad Nisou“. Cílem dotazníku bylo zjistit názory představitelů sportovních 

organizací (TJ, SK aj.) působících ve městě Jablonec nad Nisou na sportovní prostředí ve 

městě. První část dotazníku se týká základních informací o sportovním subjektu, jehož 

zástupcem respondent je. V druhé části se otázky zaměřují na posouzení činnosti města 

v rámci podpory sportovní sféry. Poslední dvě doplňující otevřené otázky otevřeli prostor 

pro úvahu a zhodnocení sportovních podmínek v Jablonci nad Nisou. Celková doba šetření 

byla jeden měsíc (od 20.7.2009 do 20.8.2009) a za tuto dobu zodpovědělo dotazník celkem 

31 respondentů. Osloveno bylo zhruba 50 zástupců sportovních organizací působících ve 

městě Jablonec nad Nisou z celkového počtu zhruba 60 sportovních organizací. Nepodařilo 

se oslovit především organizace s chybným nebo neexistujícím kontaktem v adresáři, 

některé zástupce se za celou dobu šetření nepodařilo kontaktovat z důvodu letních 

dovolených. Přesto považuji návratnost více jak 50% za velice nadprůměrnou a pro účely 

tohoto dotazníku dostačující. 
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5.4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

První dvojice otázek se týkala struktury organizace. První otázka dotazníku 

směřovala na velikost členské základny organizace. Ukázalo se, že na dotazník odpovídali 

téměř rovnoměrně zástupci menších i větších organizací, což je pro celkové výsledky jistě 

pozitivní, jelikož dotazník má za úkol zjistit názory obou těchto skupin. Mírnou převahu 

měly nakonec organizace s členskou základnou do 150 členů, kterých odpovědělo 17 

oproti 14 organizacím s členskou základnou nad 150 členů. Druhá otázka se týkala počtu 

zajišťovaných sportů. Zde dominovaly spíše organizace se zaměřením na jeden konkrétní 

sport, kterých bylo 19 oproti 12 multisportovním organizacím. 

 

  

 Další dvojice otázek měla za úkol zjistit zájem o členství v dané organizaci. Stav 

dospělých se dá považovat za uspokojující, kdy přes 80% organizací označilo, že zájem 

odpovídá kapacitám a možnostem, které mají. Nenaplněné kapacity jsou pouze u 13% 

respondentů. Větší problém však nastává u zájmu dětí a mládeže o členství v organizacích. 

Odpovídající zájem dětí o členství není ani v 50% organizací, v 32% organizací jsou 

dokonce kapacity nevyužité a nenaplněné. Tento jev může souviset se současným trendem 

úbytku zájmu o tělesné aktivity u dětí a mládeže. V tomto ohledu jsou ohroženy i samotné 

sportovní organizace a jejich činnost, která je často závislá na příspěvcích svých členů a 

pokud jsou kapacity nenaplněné, těžko pak můžou organizace hradit náklady na svůj 

provoz. 
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 Další otázka se věnovala personálnímu zajištění činnosti organizací. Zde mě 

odpovědi trochu překvapily, jelikož více než 60% organizací nemá s personálním 

zajištěním problémy a naopak necelých 40% organizací ho považuje v rámci svých potřeb 

za nevyhovující. Vzhledem k tomu, že většina trenérů či funkcionářů provádí tuto práci 

dobrovolně a bez většího výdělku, očekával bych výsledek spíše opačný. Nicméně otázku 

je možné pochopit také tím způsobem, že většina organizací má pracovníků dostatek, což 

ovšem neznamená, že jsou spokojeni s podmínkami, za kterých v organizaci pracují. 

 

 

 Následujících několik otázek se zabývá sportovními zařízeními a jejich 

využíváním. Stav vlastních sportovních zařízení považují organizace spíše za vyhovující. 

Kladně jich odpovědělo 12, oproti tomu 7 organizací není se stavem vlastních sportovních 

zařízení spokojeno. Zbylých 12 nevlastní žádné sportovní zařízení. Z hlediska využívání je 

stav víceméně uspokojivý. U více než 50% organizací je kapacita přiměřeně naplněna nebo 

občas zbývá pár volných míst. Nevyužitá či přeplněná zařízení jsou pouze u necelých 13% 

respondentů. Zbylé organizace opět nevlastní svá sportovní zařízení. Většina organizací 
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odpověděla kladně na otázku, zda využívají pro svou činnost zařízení, která nejsou v jejich 

vlastnictví. Cizí sportovní zařízení nevyužívají dvě organizace, což je pouze necelých 7% 

ze všech respondentů. Zbylých 29 organizací (93%) této možnosti využívají a to tím 

způsobem, že 19 využívá zařízení bez potíží a pro 10 jsou tato zařízení obtížně dostupná 

nejčastěji z důvodů finančních a kapacitních. Z grafů vyplývá, že ačkoli většina organizací 

vlastní svá sportovní zařízení, využívají zároveň i zařízení, která nejsou v jejich vlastnictví. 

Hlavní důvody bych viděl především v nedostatečné kapacitě či neuspokojivém stavu 

vlastních zařízení. Některým organizacím se navíc vyplatí z finančních důvodů využívat 

pouze cizí sportovní zařízení a nestarat se o žádná vlastní. 

 

 

 

 V další otázce se řeší, jaká je pomoc územně vyšší organizace nebo sdružení. Více 

než 58% respondentů považuje pomoc za špatnou nebo dokonce velmi špatnou. Dobrou 

pomoc poskytuje územně vyšší organizace 42% organizací. Někteří respondenti si však 

stěžovali, že nemohou zaškrtnout možnost, že žádné územně vyšší sdružení neexistuje, 

tudíž neexistuje ani pomoc. Vzhledem k tomu, že žádná pomoc neexistuje, dá se 

předpokládat, že tito respondenti označili pomoc za špatnou nebo velmi špatnou. 
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 Na závěr informační části o organizacích jsem se ptal na informovanost občanů 

města o činnosti organizace a na vývoj za posledních 10 let. Téměř 65% respondentů 

uvedlo, že občané města jsou o jejich činnosti informování dostatečně. 35% organizací pak 

považuje informovanost za nedostatečnou. Poměrně vysoké procento nespokojenosti 

s informovaností občanů má několik důvodů. U spousty klubů a tělovýchovných jednot 

chybí dnes již standardní informační nástroj - webové stránky. V moderní internetové době 

většina lidí hledá kontakty přes webové stránky a pokud zde o organizaci není ani zmínka, 

nemůžou se zákonitě informace o ní dostat k občanům. Dalším důvodem jsou  

nedostatečné informace od města. Zastaralý a nekompletní adresář sportovních organizací 

na katastru města s chybnými kontakty opět vede ke špatné informovanosti obyvatelstva. 

Pozitivnější výsledky přinesla otázka na celkový vývoj organizace za posledních 10 let kdy 

téměř 77% považuje vývoj za příznivý nebo velmi příznivý. Zbylých 23% není s vývojem 

spokojena. 

 



 83 

  

Dalšími otázkami již vstupujeme do části týkající se podpory sportu městem. První 

trojice otázek se týkala organizačního začlenění sportu na Městském úřadě v Jablonci nad 

Nisou, potažmo činností Komise pro sport a tělovýchovu. Necelých 65% respondentů 

považuje začlenění péče o sport do organizační struktury Městského úřadu Jablonec nad 

Nisou za vyhovující. 35% považuje začlenění za nevyhovující. Na Městském úřadě 

v Jablonci chybí samostatný odbor či oddělení výhradně pro sport, to je však nedostatek ve 

většině českých měst. Na městském úřadě je však člověk, který se zabývá pouze sportem, 

navíc se sportovními otázkami zabývá Komise pro sport a tělovýchovu, jejíž založení 

rozhodně není pravidlem ani běžnou praxí. V tomto ohledu vidím tedy začlenění jako 

vyhovující. Další otázky týkající se přímo činnosti Komise pro sport a tělovýchovu 

v Jablonci nad Nisou byly zodpovězeny vesměs pozitivně. Až 87% respondentů si myslí, 

že komise řeší sportovní problémy dostatečně nebo alespoň částečně. Pouze 13% je 

přesvědčena o opaku. Informace o činnosti komise považuje za dostupné nebo částečně 

dostupné již o něco méně organizací, a to sice asi 80%. Zbylých 20% považuje informace 

za nedostupné. Menší odchylka mezi výsledky těchto dvou otázek může být způsobena 

tím, že někteří respondenti jsou přesvědčeni, že komise funguje správně, ovšem informace 

o její činnosti považují za nedostupné. 
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 Další skupina otázek se zabývá formami přímé a nepřímé finanční podpory a jejich 

uplatňováním městem Jablonec nad Nisou. S formami přímé (např. granty, peněžité dary, 

atd.) i nepřímé (dotace provozu či pronájmů, atd.) podpory byli respondenti spíše 

spokojeni. Vždy více než polovina uvedla, že formy jsou vyhovující s výhradami, 

některým podpora vyhovuje bez výhrad. Jako nevyhovující přímou finanční podporu 

uvedlo přes 35% respondentů, nepřímá podpora pak nevyhovuje jen 22%. Uplatňování 

forem přímé a nepřímé finanční podpory hodnotili zástupci sportovních subjektů přibližně 

stejně. V obou případech více než polovina uvedla, že uplatňování je vcelku průhledné, ale 

vykazuje některé nejasnosti. Několik respondentů považuje uplatňování za zcela 

průhledné. Uplatňování přímé podpory hodnotí jako neprůhledné zhruba 25% organizací, u 

forem nepřímé podpory je to 29%. U těchto otázek jsem se setkal s kritikou některých 

respondentů na nedostatek možností odpovědi. Někteří z nich finanční podporu nikdy 

nežádali a nejsou tak ve styku s městem, tudíž nevědí jak formy a uplatňování těchto forem 

hodnotit. Neutrální odpověď však nebyla k dispozici a otázka byla povinná. Výsledky tak 

mohou být mírně zkresleny náhodnými odpověďmi těchto respondentů. Obecně jsem toho 

názoru, že formy přímé i nepřímé finanční podpory jsou vyhovující. Město Jablonec se 

snaží podporovat svými financemi nejen vrcholový sport, ale také pro společnost tak 

důležitý sport rekreační. Důkazem je např. skvělá péče o rekreační oblast Jablonecké 

přehrady se spoustou možností sportovního vyžití. Uplatňování forem je dle mého názoru 

jasnější  u přímé finanční podpory. Prostředky jsou totiž jasně vyčleněny z rozpočtu města 

a jsou rozdělovány dle jasného klíče buď jednotlivým subjektům (rozděluje Komise pro 

sport a tělovýchovu) nebo na podporu sportovních akcí (viz. Projekt Jablonec) přímo do 

rozpočtu organizací. V nepřímé finanční podpoře se schovává spousta finančních 

prostředků, které však nejsou na první pohled jasně rozpoznatelné. Je však zřejmé, že 

město Jablonec nad Nisou vynakládá touto cestou opravdu vysokou částku. Velké dotace 
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plynou především na provoz sportovišť ve vlastnictví města. Často jsou tato sportoviště 

využívána za zvýhodněnou cenu či za zvýhodněné nájmy (př. Vstupné do bazénu, 

pronájem zimního stadionu,...). Do nepřímé podpory patří zároveň propagace sportu 

v souvislosti s propagací města. 

 

 

 

S předchozími otázkami bezprostředně souvisí i dvě otázky následující. První se 

týkala stavu sportovních zařízení ve vlastnictví města. Téměř 71% respondentů označilo 

stav sportovišť za vyhovující. Pouze 6% si myslí, že sportoviště nemají dostatečnou 

úroveň. Ostatní nedokázali na tuto otázku odpovědět, což může být ovlivněno tím, že tato 

sportoviště nevyužívají. Zde si troufnu tvrdit, že sportovní zařízení ve vlastnictví města 

jsou vysoce nadstandardní. V posledních letech probíhaly rozsáhlé rekonstrukce těchto 

objektů (díky těmto projektům obdržel Jablonec vysoké finanční částky jako státní dotace a 

dotace EU) a v současné době se dá říci, že město Jablonec vlastní kvalitní a moderní 

sportoviště způsobilé i pro konání významných mezinárodních akcí. Druhá shrnující 

otázka měla zjistit, zda sportovní organizace považují výši celkové finanční podpory, 

kterou dává město Jablonec nad Nisou do sportu za dostačující. Zde mě odpovědi trochu 
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překvapily, když více než polovina respondentů si myslí, že finanční podpora je podceněná 

vzhledem k možnostem města. Pouze 22% zástupců sportovních organizací považuje 

podporu za odpovídající možnostem města. Čtvrtina dotazovaných nedokázala na tuto 

otázku odpovědět. Z mého osobního pohledu je finanční podpora sportu více než 

přiměřená možnostem města. Skutečná částka plynoucí do sportu v roce 2008 zaujímala 

zhruba 5% celkového rozpočtu města a v minulých letech to bylo i více. Troufnu si tvrdit, 

že v porovnání s ostatními zhruba stejně velkými městy si Jablonec nad Nisou vede velice 

dobře. 

 

 

 Další skupina otázek byla směřována na podporu sportu, ne však již z hlediska 

finanční podpory, nýbrž z pohledu důležitosti podpory jednotlivých oblastí. Postupně měly 

otázky zjistit, jaký význam respondenti přisuzují podpoře sportu pro všechny dětí a 

mládeže, podpoře výkonnostního (vrcholového) sportu dětí a mládeže, podpoře 

profesionálního sportu vůbec a nakonec podpoře profesionálního fotbalu městem. Dle 

mého názoru zcela logicky a pochopitelně by respondenti nejvíce podporovali sport dětí 

mládeže, a to především sport pro všechny dětí a mládeže, jehož podporu označilo jako 

nezbytnou či zcela nezbytnou všech 31 zástupců sportovních organizací. Podporu 

vrcholového sportu dětí a mládeže považuje také většina organizací za nezbytnou, pouze 

10% s touto podporou nesouhlasí. Nutnost podpory sportu pro všechny u dětí vychází 

z trendu úbytku sportující mládeže v posledních letech. Současným cílem jak celé ČR, tak 

jednotlivých měst je podporovat zdravý životní styl. Sport je v tomto případě nástrojem 

prevence proti sociálně patologickým jevům, zvláště pak u dětí proti takovým společensky 

nebezpečným jevům jako jsou šikana, kriminalita, alkoholismus či drogová závislost. 

Zástupci sportovních organizací si to uvědomují, a proto není překvapením že všichni 
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považují podporu sportu u dětí za nezbytnou. Co se týče vrcholového sportu u dětí, tam je 

situace již trochu jiná. Cílem už není pouze zdravý životní styl, ale spíše příprava a 

výchova mladých talentů. Podpora takových sportovců pak může vést ke zviditelnění 

města prostřednictvím sportovců. V navazující otázce jsem se respondentů ptal na názor na 

podporu profesionálního sportu městem. Zde už se názory dost rozchází. Téměř přesně se 

respondenti rozdělili do dvou táborů na příznivce podpory profesionálního sportu a 

odpůrce této podpory. Jelikož byl počet dotazovaných lichý, rozhodl jediný respondent ve 

prospěch odpůrců podpory. Můj názor je podobný jako u výchovy vrcholových mladých 

sportovců. Profesionální úspěšní sportovci pomáhají prezentovat město venku, tudíž si jistě 

zaslouží určitou podporu. Bez ní se totiž snadno může stát, že všichni nadprůměrní 

sportovci se již v mladém věku rozhodnou odejít za lepšími podmínkami a město tak o ně 

zbytečně přijde. Navíc vzhledem k tomu, že Jablonec nepatří mezi největší města, dá se 

určitý odliv profesionálních sportovců očekávat i přes podporu. Poslední otázkou se 

dostáváme k asi nejrozporuplnějšímu článku podpory. Dotaz směřoval na podporu 

profesionálního fotbalu městem. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných považuje podporu 

fotbalu za zbytečnou, asi čtvrtina by fotbal dále podporovala. Pomoc fotbalovému klubu 

FK Baumit Jablonec, který hraje českou nejvyšší fotbalovou soutěž, je již dlouhá léta 

hlavním tématem diskuze a často se o těchto záležitostech jedná i na politickém poli. Je 

zřejmé, že fotbalový klub reprezentuje město Jablonec na celorepublikové úrovni 

v nejpopulárnějším sportu v ČR i na světě. Provoz klubu je však velmi nákladný a podpora 

se tak často vyšplhá do vysokých částek. Takové upřednostňování fotbalu se nelíbí 

zástupcům jiných sportovních odvětví, kteří by raději použili finanční prostředky jinde. 
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Celkově hodnotili zástupci sportovních organizací přístup města Jablonec nad 

Nisou k podpoře sportu převážně jako dobrý – zhruba 68%. Zbylých 32% není s přístupem 

města spokojeno. 

 

 

 Poslední dvě otázky dotazníku byly otevřené a dávaly tak prostor respondentům 

k vyjádření svých osobních názorů a pocitů.  

V první otázce měli dotazovaní uvést, co si představí pod pojmem Jablonec nad 

Nisou – město sportu. Část respondentů si pod tímto pojmem vybavila nejúspěšnější sporty 

Jablonecka v posledních letech. Uváděli tedy většinou fotbal, atletiku, lyžování a biatlon. 

Někteří pojali tuto otázku ve smyslu doporučení, jak by takové město sportu mělo vypadat 

a co by mělo podporovat. Respondenti tak opět vyzývají k větší podpoře masového sportu 

a sportu dětí a mládeže. V několika případech jsme se také setkal s názorem, že toto 

označení je pouhá fráze z minulosti, která již dnes neplatí. 

Druhá otázka měla za úkol zjistit, zda si zástupci sportovních organizací přejí, aby 

byl nějaký ze sportů podporován městem Jablonec nad Nisou přednostně. Většina 
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respondentů by žádný ze sportů přednostně nepodporovala a radši by finance rozdělila 

všem sportům podle jasného klíče. Někteří si však postěžovali, že je v Jablonci nad Nisou 

protěžován především fotbal. 

 

 Závěrem bych chtěl říci, že výsledky dotazníku jsou dle mého názoru 

reprezentativní a použitelné jak k dalšímu zkoumání, tak pro účely města při navrhování 

nových opatření v oblasti sportu. 
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6. ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci jsem se snažil popsat a 

posoudit stav podpory a zajišťování sportu městem a popsat tak nejen fungování orgánů 

státní správy a samosprávy, ale také celkovou situaci sportovního dění na území města 

Jablonec nad Nisou. Tato charakteristika sportovního prostředí zahrnuje základní 

informace o tom, jak je sport v Jablonci nad Nisou organizován, jaké sportovní kluby a 

tělovýchovné jednoty jsou na území města činné, jaká je nabídka sportovních aktivit, na 

jakých sportovištích lze tyto aktivity provádět a jaké ve městě probíhají nejvýznamnější 

sportovní akce. Cílem zde nebylo ani tak podat kompletní výčet, jako spíše poskytnout 

ucelený pohled na sport v Jablonci nad Nisou. Proto se v podstatě v jednotlivých 

přehledech rozhodně neobjevuje kompletní seznam, nýbrž pouze výpis toho 

nejdůležitějšího a stěžejního pro jakési nastínění sportovních podmínek v Jablonci nad 

Nisou. I tak byl tento výpis dosti obsáhlý a plusem jednoznačně je, že se každým rokem 

dále rozrůstá. Přibývá sportovních klubů a tím se rozšiřuje i nabídka sportovních aktivit. 

Díky tomu tak můžeme být v Jablonci nad Nisou členy klubu, který se zabývá 

freeskiingem, stolním fotbalem nebo jinými neobvyklými sporty. Sportoviště v Jablonci 

nad Nisou v posledních letech také nějaká přibyla, hlavně však stávající sportovní zařízení 

doznala významných změn díky rozsáhlým rekonstrukcím. Tato modernizace také dále 

souvisí s nárůstem významných sportovních akcí, které se na těchto sportovištích konají. 

Občané města tak mohli být svědky např. fotbalových či volejbalových reprezentačních 

utkání, významných mezinárodních atletických či lyžařských akcí. Abych však jablonecké 

sportovní prostředí pouze nechválil, musím říci, že existují i určité nedostatky a objevuje 

se tak prostor pro zlepšení. Z hlediska činnosti města bych jako nedostatek viděl absenci 

propagačních materiálů ke sportovištím, sportovním subjektům i sportovním akcím. 

Samozřejmě, že většina těchto informací se nachází na internetových stránkách města, 

ovšem papírová forma, kromě již starší brožury týkající se sportovišť, zcela chybí. 

Navrhoval bych tedy vytvořit kvalitní propagační materiály a podrobné brožury a umístit je 

do informačního centra. Především informace o nabídce sportovních aktivit potažmo o 

sportovních subjektech mohou pomoci těmto subjektům v jejich činnosti. 

Součástí analýzy sportovního prostředí bylo také posouzení podpory a financování 

sportu ze strany města. Nejprve jsem se v této části pokusil vymezit začlenění sportu do 

organizační struktury města, jednotlivé orgány zabývající se sportem v Jablonci nad Nisou 

jsem posléze detailněji popsal. Hlavním cílem zde však bylo popsat systém, výši a způsob 
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finanční podpory, především pak způsob či metodiku používanou při rozdělování 

finančních prostředků města do sportovní sféry. V analýze této metodiky jsem podrobně 

vypsal a rozčlenil finanční prostředky plynoucí do sportu dle jednotlivých orgánů, odborů 

či oddělení. V této kapitole mě trochu překvapila celková částka vynaložená do sportu 

městem v roce 2008 (70 mil. Kč), která představuje skoro 5% celkového rozpočtu města. 

Částka je vyšší než jsem čekal, a to ještě v porovnání s dvěma předešlými roky výrazně 

klesla. Důvodem však zde byly již výše zmíněné rozsáhlé rekonstrukce strategických 

sportovišť Jablonce nad Nisou. Pozitivním zjištěním je narůstající hodnota peněz 

přidělených z rozpočtu města Komisi pro sport a tělovýchovu, která tyto prostředky 

následně rozděluje dle přijatých žádostí a určitého klíče. Vzhledem k celkovému rozpočtu 

města však tato částka již nestoupá a vzhledem k tomu, že přímé příspěvky, které nejdou 

přes Komisi, zůstávají na podobné úrovni, můžeme tendenci přidělování finančních 

prostředků do sportu označit spíše za klesající. Na rok 2009 již byla v rámci přímých 

příspěvků odsouhlasena dotace na mládežnický sport ve výši 5 milionů Kč, která celkovou 

hodnotu opět navyšuje. Tato dotace byla však opět omezena z důvodu poskytnutí půjčky 

fotbalovému klubu FK Baumit Jablonec. Nedostatečnou podporu mládežnického sportu 

obecně vidím jako nedostatek v práci města. V rámci pozitivního vlivu sportování na 

zdraví občanů by bylo žádoucí věnovat mládežnickému sportu více pozornosti. Začlenění 

výše zmíněného příspěvku do rozpočtu pro rok 2009 však již značí ochotu zabývat se tímto 

tématem. Celkově bych úroveň podpory a financování sportu městem hodnotil jako 

nadprůměrnou. Ve městě se sportem zabývají odpovídající orgány. Ačkoli by personální 

zajištění pro sportovní prostředí mohlo a potřebovalo být širší, nesetkáme se prakticky 

v jiných městech ČR se stavem lepším. Spíše v jiných městech často zcela chybí osoba, 

která by měla na starosti výhradně sport. Co se týče finanční částky plynoucí do sportu, 

nemá se Jablonec nad Nisou ve srovnání s jinými městy za co stydět. Ačkoli je struktura 

výdajů do sportu v každém městě jiná a tudíž se dají hodnoty těžko porovnávat, troufám si 

tvrdit, že Jablonec vkládá do sportu nadprůměrnou částku v rámci ČR. Pro představu jsem 

se snažil získat pár informací o podpoře sportu v dalších městech regionu – v Liberci a 

v České Lípě. Informace z jejich webových stránek byly nepřehledné a neúplné (což je 

dalším plusem Jablonce nad Nisou, který má na svých stránkách vše přehledně 

k dispozici), čísla však značila, že více jak dvojnásobně velký Liberec vkládá do sportu 

podobně vysoké částky nebo jen o málo vyšší (zdroj: 

http://www.liberec.cz/scripts/detail.php?id=57). Česká Lípa, která má o 8 tisíc obyvatel 

méně, ale katastrální výměru má více jak dvojnásobnou, má celkový rozpočet téměř 
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poloviční a ačkoli vkládá do sportu nemalé prostředky, jejich celková výše je zákonitě 

nižší než v Jablonci (zdroj: http://www.mucl.cz/mestsky-urad/dulezite-dokumenty-

mesta/2005-12-15.html).  

Zajímavé závěry přineslo také vyhodnocení dotazníku. Vedle rozhořčení nad 

vysokou podporou ligového fotbalu v Jablonci nad Nisou se také často snášela kritika na 

nedostatečné financování menších sportovních odvětví, dále pak masového a rekreačního 

sportu, a to především sportování mládeže. I já v této oblasti spatřuji určité nedostatky, 

avšak jak již bylo výše řečeno, město má snahu tyto věci řešit. 

Celkově hodnotím přístup města ke sportovní problematice v Jablonci nad Nisou 

pozitivně. Relativním současným nedostatkem může být akorát absence samostatného 

koncepčního dokumentu, týkajícího se podpory či rozvoje sportu v obci, který je však 

v nynější době ve fázi tvorby z důvodu naplnění koncepce předcházející. Ta vznikla v roce 

2000 s tím, že až se její cíle (např. zvýšení počtu aktivně sportující mládeže nebo podpora 

sportů s vysokou sportovní úrovní) podaří splnit, sestaví se skupina expertů a vytvoří 

koncepci novou. K tomu by měla pomoci i tato diplomová práce. 

Domnívám se, že stanovené cíle práce se nakonec podařilo splnit. Provedená 

komplexní analýza sportovního prostředí v Jablonci nad Nisou ukázala na kvalitní 

sportovní podmínky a pozitivní směr jejich vývoje. Věřím, že tento stav se i nadále podaří 

udržet a občané města tak budou mít na území svého bydliště kvalitní podmínky 

k provozování sportu ve všech jeho formách.  
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Příloha č. 1 - Seznam sportovních organizací na katastru města a jejich sportovní zaměření 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM JABLONEC NAD NISOU 
 

SPORT Jablonec nad Nisou, 

s.r.o.  

Jan Tkáč - jednatel 

U Stadionu 1, Jablonec nad Nisou 

483 318 948, 775 302 273, 

jednatel@sportjablonec.cz 

Plavecký bazén o.p.s.  

Michalis Musulis - ředitel 

Svatopluka Čecha 4204, Jablonec nad Nisou 

483 312 311, 483 319 328, 602 112 555, 

bazenjbc@quick.cz 

 

 

SEZNAM TJ A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ NA KATASTRU MĚSTA 
 

Název Kontakty Adresa sídla Náplň 

1. Florbal club Tomáš Beran, 608 241 968, 

beran.florbal@seznam.cz 

Pavel Bukáček, 777 678 752 

Vlaštovčí 30 

(Mozartova 

20) 

Florbal 

Baseball club 

BLESK 

Ing. Petr Roubíček, 777 982 546, 

petr_roubicek@post.cz 

Jiří Roubíček, 602 560 934, 

jiri.roubicek@assaabloy.cz 

Mšenská 64 Baseball, softball 

TK ČLTK 

Bižuterie Jablonec 

Miloslav Hajátko, 483 317 041, 

777 736 980, cltkjbc@tiscali.cz 

U Tenisu 214 Tenis 

Čs. turistické 

sdružení „Přátelé 

přírody 

Ing. Drahomíra Jotovová, 

483 712 951 

Ing. Lubomír Hanč 483 320 627 

Jehlářská 13 Turistika, 

ochrana přírody, 

aj. 

FK Elitex (Jiskra 

Mšeno) 

Ladislav Čičmanec, 

602 420 770, 

cicmanec@volny.cz 

František Klíma, 724 027 499, 

Sportovní 310 Kopaná 
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janisa@volny.cz 

FK Jablonec 97, 

a.s. 

Petr Flodrman, 483 312 140, 

606 641 929, 

sekretariat@fkjablonec.cz 

U Stadionu 5 Kopaná 

FK Jablonec, o.s. 

(mládež) 

Josef Mička, 483 314 091, 

mladez@fkjablonec.cz 

U Stadionu 5 Kopaná (mládež) 

FK Břízky 

Jablonec n. N. 

Ladislav Čičmanec, 

602 420 770, 

fotbal@cicmanec.cz 

V Luzích 27 Kopaná – provoz 

a správa hřiště 

s umělou trávou 

III.generace 

Horolezecký klub 

Jiskra 

Jaroslav Kutil, 602 431 150 Klidná 7 Horolezectví, aj. 

Jezdecký klub 

„Pohoda Kynast“ 

Jana Vozáková, 607 201 080 

Zdeněk Keller, 602 482 757 

Nová Ves nad 

Nisou, 468 27 

Jezdecký sport, 

aj. 

JUDO klub Ing. František Kopačík, 

483 319 238, 

judoklub.jbc@seznam.cz 

Pavel Hořejší 602 188 351 

U Stadionu 

3280/2 

Judo, kurzy 

sebeobrany 

KČT TJ Tatran Ing. Libor Pěnička, 606 342 755  

libor.penicka@uhul.cz, 

Petr Ulbrich (ubytovna) 

483 712 123, 602 970 662 

Jungmanova 

14 

Turistika, 

orientační běh, aj. 

KIDOKAI - 

Centrum zdraví 

Mgr. Richard Jisl, 483 311 343, 

603 281 483, info@kidokai.cz 

Jasanová 256 

Jbc - Kokonín 

Relaxační 

cvičení, tai-chi, 

koloběh, aj. 

Klub biatlonu a 

lyžování při SG 

(SCM Jablonec) 

Karel Soukal, 483 711 031, 

606 689 730, 

soukal@sportgym.cz 

k.soukal@seznam.cz 

Dr. Randy 13 Klasické 

lyžování, biatlon 

(mládež, junioři) 

Klub lodních 

modelářů Admiral 

Ing. Zdeněk Tomášek, 

607 244 862, 483 711 967, 

481 357 201 (zaměstnání), 

it.model@tiscali.cz 

Střelecká 3 Modelářství 

(lodě) 
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Název Kontakty Adresa sídla Náplň 

Fitness studio 

Jablonec nad 

Nisou, o.s. (Mgr. 

Zdeňka Vitáková) 

Mgr. Zdeňka Vitáková, 

483 315 205, 602 226 089,  

zdena.vitakova@post.cz 

Vilová 11 Aerobik, fitness 

step, cvičení pro 

veřejnost, 

spining, aj. 

Organizační výbor 

biatlonu (SKP 

Jablonex) 

Ing. Jan Matouš, 483 710 253, 

602 872 671, 

biatlon.jablonec@volny.cz 

skpjablonex@centrum.cz 

Pod Skalkou 

40 

Biatlon, klasické 

lyžování 

SK Břízky Jablonec 

n. N. 

Vladimír Kopal, 602 426 725, 

483 314 417, 724 010 858, 

kopal@hlawa.cz 

Sportovní 310 Kanoistika, tenis, 

lyžování, aj. 

O.s. Muhu, 

Jablonec n. N. 

Vít Novotný, 602 446 309, 

v.novotny@atlas.cz 

Mechová 13 Cyklistické 

sporty, realizace 

sport. akcí 

SKI Klub Jablonec 

nad Nisou, o.s. 

Vladimír Kopal, 483 314 417, 

483 705 325, 602 426 725, 

skijbc@volny.cz, 

kopal@hlawa.cz 

Sportovní 310 Klasické lyžování 

SKI 

ORIENTEERING 

2002 

Ing. Jan Pecka, 483 704 857, 

cokoli@jpproduction.cz 

Sportovní 310 Klasické 

lyžování, 

lyž.orientační 

běh, aj. 

SKP Maják 

Jablonec n. N. 

Jindřich Janáček, 483 305 315, 

skp.jbc@volny.cz 

Ladova 530 Klasické 

lyžování, 

nohejbal, aj. 

SMS Enduro Vladimír Heger, 483 306 350, 

602 191 003 

Arbesova 23a Motocyklový 

sport, enduro, aj. 

Squash klub Ing. Jan Trsek ml., 607 764 855, 

483 705 473, tsc@brizky.cz  

Průběžná 22 Squash 

SSK LOYD 

 

Miroslav Loj, 606 752 264, 

sskmloyd@volny.cz 

Jungmannova 

8 

Střelectví 

SSK Projectile Jiří Valenta, 604 805 916 Ještědská 62 Střelectví 
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Ladislav Pospíšil, 483 315 870, 

pospisil@jablotron.cz 

SSK Mládí 

Jablonec n. N. (býv. 

SSK při a.s. 

Bižuterie) 

L. Drahovzalová, 773 239 386, 

lenka.drahovzalova@centrum.cz 

Karel Růžička, 724 305 306, 

KarelRuzicka@seznam.cz 

Ivana 

Olbrachta 21 

Střelectví 

(mládež) 

Školní atletický 

klub při SG 

Ivan Skácel, 483 319 175, 

skacel@sportgym.jn.cz 

Dr. Randy 13 Atletika 

Technické sporty 

„Pojizeří“ 

Ing. Zdeněk Tomášek,  

603 226 593 

Z. Šikolová, 483 710 480 

Jungmannova 

8 

Střelectví, 

kynologie 

modelářství,  

radioamatéři, aj. 

Tenis-Squash 

centrum - sportovní 

klub 

Ing. Josef Vorel, 483 705 473, 

483 737 250, 483 316 662 

sport@brizky.cz, tsc@brizky.cz 

Průběžná 22 Tenis, squash, 

badminton 

TJ Autobrzdy Ing. Jiří Petrtýl, 483 319 450 

Pavla Lanková, 483 713 802 

Na Roli 66 

(Zahradní 2) 

Stolní tenis, 

nohejbal 

kulturistika, 

šachy, aj. 

TJ Bižuterie, o.s. Ing. Pavel Bažant, 603 875 003, 

483 710 959, 483 711 292, 

info@tjbizuterie.cz 

Pražská 20 lyžování, 

basketbal, 

volejbal, box, 

bojové sporty, 

triatlon, aj. 

TJ Delfín Ing. Josef Kulhánek, 

485 226 387 (zaměstnání), 

773 963 403, tjdelfin@volny.cz 

Za Plynárnou 9 Vodní sporty, 

jachtink, 

windsurfing, aj. 

TJ Elektro-Praga, 

o.s. 

Ing. David Ziebiker, 

606 257 965, 

david.ziebiker@quick.cz 

Rudolf Ryba, 603 570 680, 

adaptajbc@quick.cz 

Resslova 3 

 

(Pionýrů 13) 

Házená, cvičení 

žen a dětí 

TJ Fit Aerobik Elán Ing. Dagmar Březinová, Jarní 42 Aerobik, cvičení 
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483 713 770, 603 812 214, 

dasa.brezinova@volny.cz 

 

pro veřejnost, aj. 

Název Kontakty Adresa sídla Náplň 

TJ Hokejový klub 

(HC Vlci Jablonec) 

Petr Cinibulk, 483 310 242, 

483 319 148, info@hcvlci.cz 

Sadová 2 Lední hokej 

TJ Jablonex, o.s. Ing. Lenka Orendášová, 

721 672 691, 

lenka.orendasova@arcada.cz 

Palackého 41 Volejbal (ženy a 

mládež) 

TJ JO NISA 

Jablonec n. N. 

MUDr. Štěpán Gall, 

606 456 061, 483 313 505, 

zgall@seznam.cz 

Jezdecká 5 Jezdectví 

TJ LIAZ Aleš Zalabák, 602 171 855, 

483300287@iol.cz, 

info@atletikajbc.cz 

Ing. Luboš Hojný, 603 816 195, 

483 319 774 

U Stadionu 1 

(stadion 

Střelnice) 

Atletika, stolní 

tenis, alpské 

lyžování, judo, 

šachy, aj. 

TJ ROMA Štefan Dunka, 720 696 556 Raisova 2 Kopaná 

TJ SOKOL 

Jablonec n. N. 

Mgr. Marta Skalická, 

483 710 782 

Ing. Karel Pilař, 

sokoljbc@gmail.com 

Fügnerova 5 cvičení pro 

seniory a rodiče 

s dětmi 

TK Břízky Arnošt Křenovský, 603 485 976, 

483 704 084, tsc@brizky.cz 

Sportovní 310 Tenis 

TRI-Club Alice Jiránková, 483 310 178 

Mgr. Pavel Kopáček, 

602 626 325 

Mgr. David Janata, 602 102 888 

Rýnovická 19 Triatlon, duatlon, 

závody handicap. 

sportovců 

VZS ČČK - místní 

skupina Jbc. 

Rudolf Rieger 

Michal Vrba, 728 551 263, 

vzs.jbc@volny.cz 

V. Nezvala 7a Vodní záchranná 

služba, 

záchranářské 

kurzy, školení, aj. 

ZKO „Cerberus“ Elena Susková, 603 211 200, ČSA 1 Kynologie, 
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Jablonec n. N. info@kynologie-lukasov.cz výcvik psů 

ZKO Proseč Veronika Křížová, 

veronika.krizova@centrum.cz 

není stálá 

poštovní 

adresa 

Kynologie, 

výcvik psů 

IMPSQUAD, 

občanské sdružení 

Pavel Novák, 724 032 844, 

pavel.novak@impsquad.cz 

Nákladní 

3/1027 

Moderní zimní 

sporty – 

freeskiing, 

snowboarding, aj. 

TJ SOKOL 

Kokonín 

Václav Zeman, 603 535 194 

 

Dalešická 50 Kopaná, cvičení 

pro ženy a 

ostatní, volejbal 

Sportovní rekreační 

kluby Jablonec n. 

N. 

RNDr. Jiřina Vargová 

603 258 954, 

jirina.vargova@seznam.cz 

Sportovní 310 ZRTV, cvičení 

dětí, aj. 

SK TULEŇ Mgr. Martin Bauer, 775 580 

381, extremcup@seznam.cz 

Tř. 1.Máje 15 Extr. sporty, 

horská kola, 

outdoor, aj 

RC Model klub 

Jablonec n. N. 

(letecké modely) 

Petr Zajíc, petrzajic@atlas.cz 

Radomír Farský 

Janov nad 

Nisou č.p. 494, 

PSČ 468 11 

Letecké modely, 

hydroplány 

TJ Sokol 

SPORTCENTRUM 

Jablonec n. N. 

Mgr. Jitka Šťovíčková, 

606 561 921, 

sokol.jbc.sc@seznam.cz 

Mírové 

náměstí 14 

Moderní 

gymnastika, 

cvičení dětí 

Oddíl cyklistiky 

Jablonec nad Nisou 

Milan Bém, 728 523 323, 

bem.tomas@seznam.cz 

 

Podlesí 12 

466 04 

Jablonec nad 

Nisou 

Cyklistika, 

cyklistický sport 

Rychlostní 

kanoistika Jablonec 

nad Nisou o.s. 

MUDr. Miroslav Adam, 

483 345 638, 

miroslav.adam@nemjbc.cz 

 

Sportovní 310, 

Jablonec nad 

Nisou 

Kanoistika, 

vodácký sport 

KRC Euroregion 

Nisa – Jablonec nad 

Tomáš Haba, 602 623 037, 

haba.t@seznam.cz 

Na Hranici 28 Cyklistika, 

cyklistický sport 
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Nisou  

D.E.A.W.S. 

Potápěčský klub, 

Jablonec n. N. 

Petr Král, 483 317 117, 

deaws@deaws.cz 

 

Opletalova 6 Potápěčský sport 
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Příloha č. 2 - Seznam žádostí a rozdělených finančních prostředků prostřednictvím 

Komise pro sport a tělovýchovu 

 

KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU (částka k rozdělení pro rok 

2008 – 1 736 000,- Kč) 

 

ORGANIZACE POŽADAVEK NÁVRH 

2008 

rok 2007 

1) Baseball club BLESK, 

Jablonec nad Nisou  

150 000,- Kč   44 000,- Kč   33 530,- Kč 

2) TJ Autobrzdy Jablonec nad 

Nisou 

  40 000,- Kč 

 

 

  10 000,- Kč   20 400,- Kč 

3) Ing. Jan Kopka (bikerový a 

cyklistický závodník), Jablonec n. 

N. 

  50 000,- Kč   10 000,- Kč nežádáno 

4) TJ ROMA Jablonec n. N.   30 000,- Kč     6 000,- Kč nežádáno 

5) 1. Florbalový klub Jablonec 

nad Nisou 

100 000,- Kč   57 000,- Kč   26 770,- Kč 

6) Sportovně střel. klub Mládí 

Jablonec nad Nisou (mládež) – 

bývalý SSK Bižuterie Jbc. 

  18 000,- Kč   15 000,- Kč   15 560,- Kč 

ORGANIZACE POŽADAVEK NÁVRH rok 2007 

7) SKI Klub Jablonec n. N. 100 000,- Kč   63 000,- Kč   72 000,- Kč 

8) SKI Klub Jablonec n. N.   50 000,- Kč   

9) ČLTK Bižuterie Jablonec nad 

Nisou (tenisový klub) 

200 000,- Kč   73 000,- Kč   28 370,- Kč 

10) TJ Elektro-Praga Jablonec 

nad Nisou 

150 000,- Kč   43 000,- Kč   39 470,- Kč 

11) TJ Bižuterie, o.s., Jablonec n. 

N. 

1 200 000,- Kč 289 000,- Kč 267 880,- Kč 

12) Tělocvičná jednota SOKOL 200 000,- Kč   80 000,- Kč   48 620,- Kč 
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Jablonec nad Nisou 

13) TJ Jezdecký oddíl NISA 

Jablonec n. N. 

100 000,- Kč   56 000,- Kč   60 430,- Kč 

ORGANIZACE POŽADAVEK NÁVRH rok 2007 

14) TJ SOKOL Jablonec nad 

Nisou - SPORTCENTRUM, o.s. 

103 000,- Kč   49 000,- Kč   28 560,- Kč 

15) FK Jablonec nad Nisou – obč. 

sdružení (mládež) 

800 000,- Kč 171 000,- Kč 151 730,- Kč 

16) TJ Delfín Jablonec nad Nisou 

o.s. 

  25 000,- Kč   23 000,- Kč   23 630,- Kč 

17) Sportovní kluby Břízky 

Jablonec n. N. 

520 000,- Kč 182 000,- Kč   88 660,- Kč 

18) TJ HC Jablonec nad Nisou 750 000,- Kč 153 000,- Kč 107 200,- Kč 

19) Pavel Richter (d-EppL music 

skate snow board club), Jablonec 

n. N. 

  45 000,- Kč     5 000,- Kč nežádáno 

ORGANIZACE POŽADAVEK NÁVRH rok 2007 

20) Sportovní rekreační kluby 

Jablonec nad Nisou 

125 000,- Kč   20 000,- Kč   24 130,- Kč 

21) JUDO Klub Jablonec nad 

Nisou 

150 000,- Kč   36 000,- Kč   31 670,- Kč 

22) Sportovně střelecký klub 

LOYD, Jablonec n. N. 

 

  50 000,- Kč   12 000,- Kč   10 250,- Kč 

23) Tělovýchovná jednota LIAZ 

Jablonec nad Nisou, o.s. 

408 000,- Kč 159 000,- Kč 178 020,- Kč 

ORGANIZACE POŽADAVEK NÁVRH rok 2007 

24) Unie rodičů ČR – Sdružení 

rodičů a přátel DDM VIKÝŘ 

Jablonec n. N. 

  15 000,- Kč   

25) Unie rodičů ČR – Sdružení 

rodičů a přátel DDM VIKÝŘ 

Jablonec n. N. 

  10 000,- Kč   10 000,- Kč   10 000,- Kč 
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26) Občanské sdružení MUHU, 

Jablonec n. N. 

  25 000,- Kč     5 000,- Kč nežádáno 

 

CELKEM 26 žádostí (0 po termínu)  5 414 000,- Kč 

  

Poznámka: Komise pro sport a tělovýchovu si ponechala rezervu ve výši 165 000,- Kč na 

řešení mimořádných žádostí, které se každoročně během roku objevují a není možné je 

uspokojit.  
 

Částka k rozdělení 1 736 000,- Kč 

Rozděleno  1 571 000,- Kč 

Rezerva     165 000,- Kč 

Rozdělení částek projednala a navrhla Komise pro sport a tělovýchovu na svém 

jednání dne 25.3. 2008. 

Členové Komise hlasovali 11-0-0. 
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Příloha č. 3 – Projekt Jablonec nad Nisou 2009 – podpořené akce 

měsíc název akce druh charakter realizátor 

typ 

org. § pol. 

příspěvek  

Měú 

leden 

Jablonecký zimní 

triatlon sport závod TRI-CLUB o.s. 3419 5222 10,000   

leden Jablonecká hala  sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 22,000   

leden 

Krajský přebor v hale II. 

- leden sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 5,000   

leden 

Mezinárodní 

republikový  

kvalifikační závod sport lyžařský závod Ski klub Jbc o.s. 3419 5222 8,000   

leden 

Žákovské závody - 

mistr.kraje sport lyžařský závod Ski klub Jbc o.s. 3419 5222 13,000   

leden 

Hledá se nová Kateřina 

Neumanová sport závod žactva Ski klub Jbc o.s. 3419 5222 10,000   

leden 

Český pohár v biatlonu  

dorostu a dospělých  sport závod v biatlonu OV biatlon o.s. 3419 5222 15,000   

leden 

Český pohár v biatlonu 

žactva sport závod v biatlonu OV biatlon o.s. 3419 5222 10,000   

leden Tříkrálové zpívání kultura 

festival dětských  

pěveckých sborů Městské divadlo o.p.s. 3311 5221 10,000   

leden Divadla malých forem kultura 

divadelní 

představení  

– cyklus JABKO o.s. 3319 5222 5,000   

                  

únor 

Grand Prix Jbc - 21. 

ročník sport závod ve střelbě SSKM Loyd o.s. 3419 5222 10,000   

únor Karnevalová paráda kultura karneval DDM Vikýř p.o. 3421 5331 6,000   

únor Zpěváčci 2009 kultura 

oblastní přehlídka  

lidových písní DDM Vikýř p.o. 3421 5331 9,000   

únor Kouzelnická show kultura akce pro veřejnost DDM Vikýř p.o. 3421 5331 5,000   

únor 

Krajský přebor v hale II. 

- únor sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 5,000   

únor MČR žactva v hale sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 20,000   

únor Malá jablonecká liga sport 

závod ve střelbě  

- mládež SSK Mládí Jbc o.s. 3419 5222 8,000   

únor 

Zimní turnaj starších 

žáků sport turnaj ve fotbale FK Jiskra Mšeno o.s. 3419 5222 6,000   

únor Jsem s tebou kultura osvětová akce 

Farní sbor 

Českobratrské  

církve 

evangelické církev 3330 5223 7,000   

únor Divadla malých forem kultura divadelní JABKO o.s. 3319 5222 5,000   



 109 

představení  

– cyklus 

únor Astronomické semináře kultura seminář JABKO o.s. 3399 5222 5,000   

                  

březen Setkávání 2009 kultura osvětová akce 

SPMP ČR - 

sekce  

Downův 

syndrom o.s. 3399 5222 10,000   

březen Sejdeme se v knihovně kultura 

besedy pro  

veřejnost- cyklus 

Městská 

knihovna p.o. 3314 5331 4,000   

březen Velikonoce v Muzeu  kultura program pro děti 

Muzeum skla a 

bižuterie s.p.o. 3421 5339 10,000   

březen Industrial Cup 2009 sport 

mezin. turnaj  

v házené 

TJ Elektropraga 

Jbc, o.s. o.s. 3419 5222 35,000   

březen Maškarní rej na ledě sport program pro děti DDM Vikýř p.o. 3421 5331 8,000   

březen Jablonecký korálek sport 

závod v moder.  

gymnastice 

TJ Sokol - 

Sportcentrum o.s. 3419 5222 15,000   

březen Slavnosti sv. Patrika kultura taneční večer Irské sestry o.s. 3399 5222 17,000   

březen 

Cena TJ Bižuterie a  

města Jbc v plavání sport plavecké závody TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 35,000   

březen 

Zlaté kladívko a Zlatá 

jehla 2009 kultura 

soutěž pro děti  

zvláštních škol 

Sdružení rodičů a 

přát.  

dětí šk. při zvl. 

škole o.s. 3421 5222 8,000   

březen Rodáci Jablonecka kultura hudební festival Městské divadlo o.p.s. 3311 5221 25,000   

březen Folkový kvítek kultura 

dětská hudební  

soutěž D. Cidlinský f.o. 3399 5212 15,000   

březen Junior cup 2009 sport lyžařský závod Ski klub Jbc o.s. 3419 5222 26,000   

březen Jeden svět kultura filmový festival JABKO o.s. 3399 5222 15,000   

                  

duben Jarní koktejl ZUŠ kultura koncert žáků ZUŠ Jbc p.o. 3231 5331 12,000   

duben Čarodějnice s Vikýřem kultura slavnosti DDM Vikýř p.o. 3421 5331 15,000   

duben Mažoreťácké show  kultura 

komponovaný 

pořad DDM Vikýř p.o. 3421 5331 5,000   

duben Dny Země kultura 

ekologický 

program  

pro děti DDM Vikýř p.o. 3421 5331 15,000   

duben Jablonecká perlička sport 

závod v moder. G 

ymnastice 

TJ Sokol - 

Sportcentrum o.s. 3419 5222 17,000   

duben Velikonoční hala žactva sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 8,000   

duben MČR v trojbandu sport 

turnaj  v 

kulečníku TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 6,000   

duben 

45. výročí FSPT 

Nisanka kultura oslava výročí FSPT Nisanka o.s. 3399 5222 10,000   
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duben Tanec srdcem 2009 kultura taneční přehlídka  L. Rellichová f.o. 3399 5212 25,000   

duben I zima tančí kultura 

taneční a hudební  

setkání Eurocentrum s.r.o. 3392 5213 15,000   

                  

květen Junior north cup-mikro sport 

fotbalový trunaj 

žáků FK Jablonec o.s. 3419 5222 18,000   

květen Výroční koncert kultura kulturní program SPS Janáček o.s. 3319 5222 10,000   

květen 14. Euroregion Nisa sport 

soutěž modelů 

lodí KLM Admirál o.s. 3421 5222 8,000   

květen Show ZUŠ kultura koncert žáků ZUŠ Jbc p.o. 3231 5331 24,000   

květen Našim maminkám kultura kulturní program DDM Vikýř p.o. 3421 5331 10,000   

květen 

Jablonecká 

šestihodinovka sport cyklistický závod DDM Vikýř p.o. 3421 5331 10,000   

květen Softbalový turnaj žen sport softbalový turnaj TJ LIAZ o.s. 3419 5222 7,000   

květen Czech Republic Futures sport tenisový turnaj  ČLTK Bižuterie o.s. 3419 5222 30,000   

květen 

Evropské fórum 

Jablonec '09 kultura 

mezinárodní 

setkání 

Evropský 

parlament  

mládeže v ČR o.s. 3421 5222 25,000   

květen 

MČR ve slalomu 

minikár sport závod minikár 

Minikár klub  

Ateso v AČR o.s. 3419 5222 12,000   

květen 

Dětský den - pohádková 

přehrada kultura akce pro veřejnost MC Jablíčko o.s. 3421 5222 12,000   

květen 

Novoveský pohár v 

crosscountry sport jezdecký závod 

JK Pohoda 

Kynast o.s. 3419 5222 5,000   

květen 

Výstava výtvarných 

prací  

žáků a studentů kultura výstava Eurocentrum s.r.o. 3392 5213 50,000   

                  

červen 

MČR v biatlonu na 

horských kolech sport závod v biatlonu OV biatlon o.s. 3419 5222 8,000   

červen Rozhledny Jablonecka sport turistický pochod KČT TJ Tatran o.s. 3419 5222 6,000   

červen Dětský den kultura akce pro rodiny DDM Vikýř p.o. 3421 5331 5,000   

červen 

Den zdravotně 

postižených kultura osvětová akce 

Asociace rod. a 

přát.  

zdrav. postiž. 

dětí v ČR o.s. 4319 5222 40,000   

červen 

MČR ve vícebojích na 

dráze sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 21,000   

červen 

Jablonecký sprint 

triatlon -  

Český pohár sport závod   TRI-CLUB o.s. 3419 5222 12,000   

červen Inline maraton  sport akce pro všechny SUNDISK s.r.o. s.r.o. 3421 5213 10,000   

červen 

MČR ve stativovém 

baseballu sport baseballový turnaj 

Baseball Club 

Blesk  o.s. 3419 5222 25,000   
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červen Outdoor cup 2009 sport závod žáků 

SK Free Time 

Activites o.s. 3419 5222 25,000   

červen 

Jablonecký hudební 

festival kultura 

festival sborového 

zpěvu DPS Vrabčáci o.s. 3319 5222 20,000   

červen Kreslíři krajináři kultura výstava 

Městská galerie 

MY o.s. 3315 5222 20,000   

červen Woodstock nad Nisou kultura festival   Eurocentrum  s.r.o. 3392 5213 25,000   

                  

červenec Junior north cup sport 

fotbalový trunaj 

žáků FK Jablonec o.s. 3419 5222 30,000   

červenec Prázdninoví umělci sport příměstský tábor 

TJ Sokol - 

Sportcentrum o.s. 3421 5222 28,000   

červenec Jablonečák 2009 sport příměstský tábor SUNDISK s.r.o. s.r.o. 3421 5213 17,000   

červenec 

TENNIS EUROPE 14  

JABLONEC CUP sport 

tenisový turnaj  

mladších žákyň ČLTK Bižuterie o.s. 3419 5222 15,000   

červenec Jablonecké prázdniny kultura akce pro rodiny MC Jablíčko o.s. 3421 5222 10,000   

červenec 

Kidokai - Jablonecká 

koloběžka sport závod 

Občanské 

sdružení  

Kidokai o.s. 3419 5222 10,000   

červenec Downtown 2009 sport akce pro veřejnost SUNDISK s.r.o. s.r.o. 3421 5213 10,000   

                  

srpen Setkání  kultura akce pro veřejnost 

Taneční škola 

DaM s.r.o. 3399 5213 15,000   

srpen 

Sportovní fotbalová 

škola sport příměstský tábor FK Jablonec o.s. 3421 5222 11,000   

srpen 

Jablonecká kotva, 

Modrá stuha sport 

soutěž modelů 

lodí KLM Admirál o.s. 3421 5222 8,000   

srpen 

Konec prázdnin s 

Vikýřem kultura příměstský tábor DDM Vikýř p.o. 3421 5331 10,000   

srpen Mladá Evropa sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 40,000   

srpen Folková ciskotéka kultura koncert D. Cidlinský f.o. 3399 5212 10,000   

srpen Letní pětidenní klub kultura 

prázdninový 

program SALEM o.s. o.s. 3421 5222 10,000   

                  

září 

Improvizace - koncert 

Iuventus,  

gaude! s J. Stivínem kultura koncert 

SRPDŠ při ZUŠ 

Jbc o.s. 3319 5222 10,000   

září MČR v letním biatlonu sport závod v biatlonu OV biatlon o.s. 3419 5222 7,000   

září Den bez aut kultura akce pro veřejnost ČSAD Jbc, a.s. a.s. 3399 5213 10,000   

září Mariánská sklářská pouť kultura slavnosti 

Muzeum skla a 

bižuterie s.p.o. 3399 5339 10,000   

září O malého Soptíka sport soutěž pro děti 

Sbor dobrovol.  

hasičů Jabl. 

Paseky o.s. 5519 5222 5,000   
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září 

Mezinárodní festival 

komorní hudby kultura hudební festival 

Sdružení přátel  

školy hudby o.s. o.s. 3319 5222 15,000   

září Zlatá korunka  sport 

basketbalový 

turnaj TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 6,000   

září 

 BIŽU-MoC-CUP 2009 

III. sport 

turnaj ve stolním 

tenisu TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 5,000   

září 

Fotografové a 

fotografické  

ateliéry na Jablonecku kultura výstava 

Spolek přátel 

města o.s. 3399 5222 20,000   

září Astronomické semináře kultura seminář JABKO o.s. 3399 5222 5,000   

                  

říjen 

Výměnná a prodejní 

výstava minerálů kultura výstava 

Minerál klub, 

o.s. o.s. 3399 5222 5,000   

říjen Literární soutěž kultura soutěž   

Městská 

knihovna p.o. 3314 5331 6,000   

říjen 

O jabloneckého 

klokánka sport 

slowpitschový 

turnaj TJ LIAZ o.s. 3419 5222 10,000   

říjen 

DJEMBE No 1 aneb  

World and Etno Jbc kultura koncert 

Sdružení přátel  

školy hudby o.s. o.s. 3319 5222 10,000   

říjen A ještě trochu swingu kultura 

taneční večer pro 

seniory Stardust o.s. o.s. 3399 5222 9,000   

říjen 

Přehlídka tance 

Podzimní fantazie kultura 

přehlídka 

scénického tance  

a pohybového 

divadla Městské divadlo o.p.s. 3311 5221 10,000   

říjen Jablíčkové posvícení kultura akce pro rodiny MC Jablíčko o.s. 3421 5222 5,000   

říjen Mšenský přespolní běh sport 

závod pro 

veřejnost Ski klub Jbc o.s. 3419 5222 6,000   

říjen Divadla malých forem kultura 

divadelní 

představení  

– cyklus JABKO o.s. 3319 5222 5,000   

říjen Astronomické semináře kultura seminář JABKO o.s. 3399 5222 5,000   

                  

listopad O Jizerskou sovu kultura 

dětská hudební 

soutěž 

Junák svaz 

skautů  

a skautek ČR o.s. 3421 5222 12,000   

listopad 

Okr. přebor škol v 

plavání sport závod v plavání 

Gymnázium U 

Balvanu p.o. 3419 5339 10,000   

listopad Evropský týden mládeže kultura 

týden plný akcí 

pro mládež DDM Vikýř p.o. 3421 5331 7,000   

listopad 

Mezinárodní víceutkání 

žactva sport atletické závody TJ LIAZ  o.s. 3419 5222 18,000   

listopad A ještě trochu swingu kultura 

taneční večer pro 

seniory Stardust o.s. o.s. 3399 5222 9,000   
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listopad 

Jablonecký pohár v 

moderní  

gymnastice sport 

závod v 

gymnastice TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 8,000   

listopad 

Memoriál Oldřicha 

Markoviče sport soutěž v boxu TJ Bižuterie o.s. 3419 5222 7,000   

listopad Společně nejen na jevišti kultura 

komponovaný 

pořad Městské divadlo o.p.s. 3311 5221 10,000   

listopad 3. koncert pro diakonii kultura benefiční koncert Diakonice ČCE  církev 3330 5223 5,000  

listopad 

České kapely - napříč 

žánry  kultura 

celovečerní pořad-

koncert JABKO o.s. 3319 5222 10,000   

listopad Posvícení v modrém kultura hudební festival Eurocentrum  s.r.o. 3392 5213 15,000   

                  

prosinec 

Vánoce s Iuventus, 

gaude! kultura vánoční koncert 

SRPDŠ při ZUŠ 

Jbc o.s. 3319 5222 5,000   

prosinec Mikulášské turnaje sport 

fotbalový trunaj 

žáků FK Jablonec o.s. 3419 5222 13,000   

prosinec 

Vánoce v Muzeu a v 

Galerii Belveder kultura program pro děti 

Muzeum skla a  

bižuterie s.p.o. 3421 5339 10,000   

prosinec Mikulášské pohlazení kultura program pro děti DDM Vikýř p.o. 3421 5331 12,000   

prosinec 

Pomerančový mítink 

mládeže sport atletické závody TJ LIAZ o.s. 3419 5222 12,000   

prosinec Vánoce s Nisankou kultura vánoční program FSPT Nisanka o.s. 3399 5222 14,000   

prosinec Jablonecká šestidenní sport 

lyžařské závody  

pro veřejnost SKP Maják o.s. 3419 5222 25,000   

prosinec Adventní koncert kultura vánoční program DPS Vrabčáci o.s. 3319 5222 10,000   

prosinec 

Veselá vánoční 

klaunyáda sport akce pro veřejnost TJ FIT Elán  o.s. 3421 5222 10,000   

prosinec 

Mikulášská besídka pro 

nejmenší kultura akce pro rodiny MC Jablíčko o.s. 3421 5222 7,000   

                1,600,000   
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Příloha č. 4 – Organizační struktura Městského úřadu v Jablonci nad Nisou 

 

 


