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1 Úvod
1.1 Výchozí informace
Spolková činnost má ve městě Chodov mnohaletou silnou tradici. Ve
městě s cca 13,5 tisíci obyvateli působí 10 sportovně zaměřených
organizací a dalších 12 neziskových organizací vykazujících pohybové
aktivity či aktivity související s ochranou životního prostředí, krajiny
a tradic (např. Dům dětí a mládeže, Junák, Klub českých turistů, rybářský
svaz, kynologický svaz, svaz chovatelů, svaz včelařů).
Sport a vůbec pohybová aktivita je součástí každodenního života
každého člověka. Silné zastoupení organizovaných sportovních spolků,
vysoká četnost sportovní infrastruktury, dotační politika města v oblasti
podpory sportu, to vše vytváří poptávku po tvorbě koncepčního
dokumentu, který bude účelně řídit tvorbu i realizaci priorit rozvoje
sportu ve městě Chodov. Tvorba koncepce je logickým důsledkem:






odpovědného nakládání s veřejnými prostředky z rozpočtu
města Chodova;
podpory sportovních a pohybových aktivit, výkonnostního
i rekreačního sportu, sportovních organizací i individuálního
přístupu;
snah o zlepšení propagace sportu a dosažených sportovních
úspěchů chodovských reprezentantů;
respektování zákonného požadavku vyplývajícího ze zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších
předpisů.

Ambicí tohoto dokumentu je reflektovat potřeby a poptávku po
tradičních i moderních sportech, zabývat se potřebami sportovních
organizací i neorganizovaných skupin a jedinců (veřejnosti). Důležité je
také neopomenout požadavky na pohyb, které se mění v průběhu života
člověka a zvážit možnosti jejich přizpůsobení dětem a mládeži, rodičům
s dětmi, široké veřejnosti, ale i seniorům či handicapovaným občanům.
Strategie podpory sportu města Chodova chápe sport jako široké
spektrum pohybových aktivit od výkonnostního sportu, po rekreační
sport, od organizovaného po individuální, od tradičních sportů po nové
trendy.
Na sport nahlíží strategie jako na veřejný statek, který vytváří
celospolečenské externality v oblasti zdraví, kondice, společenských
kontaktů, mentálního zdraví jedince, ale také je oblastí generující
pracovní příležitosti, je prostředkem propagace města a regionu.
Z tohoto důvodu sport patří k tématům, které si zaslouží podporu
z veřejných prostředků města Chodova.
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Strategie se skládá z úvodní analytické části přinášející základní
vysvětlení současného stavu zkoumané oblasti. Její výstupy jsou shrnuty
ve SWOT analýze a analýze limitů, jež vymezují hranice možností,
kterými se podpora sportu může ubírat.
Tvorba strategie je v souladu s metodikou komunitního plánování
založena na spolupráci jednotlivých skupin participujících v řešené
oblasti.
Na tvorbě samotné strategie, resp. vize, priorit a projektových záměrech,
se aktivně podílely jak odborný orgán obce: Výbor pro volný čas, tak také
výsledky dotazníkového šetření průzkumu veřejnosti v dané oblasti
(občané měli možnost hlasovat za sebe, ale také z pozice rodiče
hodnotící situaci ve sportu pro své děti). S předsedy sportovních klubů
byly vedeny řízené rozhovory a s řediteli základních škol v Chodově byla
konzultována situace technického stavu tělocvičen.
Analytická část strategie vychází mj. z poznatků odborných studií
a šetření provedených vysokými školami v České republice (např.
Fakultou tělesné kultury University Palackého v Olomouci, Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni).
Sestavení strategie probíhalo v souladu s doporučeným postupem tvorby
strategie ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Strategie je také v souladu s opatřením oborových koncepcí na
úrovní Karlovarského kraje i České republiky.
Významným dokumentem je Plán sportu Karlovarského kraje 2018-2023
„Zdravý kraj“ ze dne 30.4.2018, který definuje obecná opatření rozvoje
kraje v souladu se svou dotační politikou. Jelikož Plán sportu
Karlovarského kraje neobsahuje podrobnější vymezení strategie na
úrovni projektových záměrů, vychází Strategie podpory sportu města
Chodova 2018-2025 ze svých potřeb a možností, které se nedostávají do
konfliktu s krajskou koncepcí.
Obecná rovina krajské koncepce vnáší do procesu definování priorit
rozvoje podpory sportu ve městě Chodově určitou míru nejistoty.
Hlavním problémem je skutečnost, že ani na úrovni státu, ani na úrovni
kraje není doposud jasně definován okruh podporovaného sportu
s vymezeným objemem každoroční alokace financí. Vzhledem k existenci
významných sportovních klubů v Karlovarském kraji chybí určení těch,
které dosahují mimořádných výkonů a slouží jako dobrý propagátor
sportu i kraje. Ty by měly získat výraznější podporu ze strany kraje
a jejich rozložení v kraji by mělo být efektivně koordinováno.
Při tvorbě strategické části koncepce byly respektovány potřeby
a požadavky jednotlivých cílových skupin, ale také finanční, právní
a infrastrukturní možnosti města Chodova.
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1.2 Metodika zpracování
1.2.1 Účel zpracování
Smyslem Strategie podpory sportu města Chodova 2025 je konkretizovat oblasti podpory pohybových
aktivit ve městě Chodově pro časové období 2018-2025 financovaných z veřejných prostředků. Dokument
je určen pro potřeby vedení města, sportovních klubů, veřejnosti, sponzorů či poskytovatelů dotací apod.
Dokument obsahuje strategickou úroveň definující oblasti priorit pro sledované období, ale
i operativní (programovou) část konkretizující aktivity pro dosažení priorit ve formě Zásobníku projektů.
Zásobník projektů je tvořen souborem investičních i neinvestičních projektů, které byly vybrány na
základě odborného doporučení Výboru pro volný čas a zohledňují jejich celospolečenské i ekonomické
pozitivní efekty.
Ambicí dokumentu je nastavit konkrétní procesy pro trvalé zlepšování a vyvažování poptávky, potřeb,
ambicí a finančních možností. K významným řešeným tématům patří profilování pravidel rozdělování
dotační podpory a investic do oblasti sportu, vymezení úlohy města a sportovních klubů při podpoře
sportu, hledání cest k vyváženému využívání kapacit sportovní infrastruktury jednotlivými kluby apod.

1.2.2 Vstupní data a informace
V souladu s metodikou tvorby strategických veřejných dokumentů je základem strategie její analytická
část, která mapuje vývoj a aktuální situaci v oblasti sportu ve městě Chodov. Analytická část je v takovém
rozsahu, aby přinášela všechny klíčové informace pro následnou formulaci strategie. Je zde dána přednost
hlavně názorovému průzkumu hlavních aktérů v oblasti sportu a finanční situaci klubů a města. Cílem
dokumentu není provádět hlubší analytická šetření v oblasti socioekonomických údajů, technického stavu
majetku města či provádění detailní pasportizace sportovních zařízení.
Pro řešení jednotlivých témat byly zvoleny tyto zdroje dat:










Sociodemografické charakteristiky obyvatel města
Zdroj: Český statistický úřad
Sportovní aktivity, postoje, potřeby a preference obyvatel
Zdroj: Názorový průzkum veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření
Sportovní aktivity, postoje, potřeby a preference sportovních klubů
Zdroj: Osobní, nebo telefonické rozhovory s předsedy klubů ve městě
Nabídka sportovních zařízení, služeb a akcí
Zdroj: Webové stránky klubů, vyhledávání na internetu, Zpravodaj města Chodova, webové
stránky města Chodova
Financování sportu
Zdroj: Rozpočet města Chodova; Závěrečné účty města; dotační metodika města, data
zpracované městem, data zpracována sportovními kluby
Ostatní informace
Zdroj: Rozhovory s představiteli Krajského úřadu Krajského kraje, projektovými manažery
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci České unie sportu, vlastní šetření
zpracovatele
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2 Trendy
a preference
ve sportu
2.1 Úvod
Sport (specifická část obecnějšího pojmu „pohybové aktivity“) historicky vždy patřil ve světě
k nejvýraznějším společenským fenoménům a je dnes neoddělitelnou součástí života společnosti.
Intenzita a struktura sportu odráží široké společenské a sociokulturní trendy a zvyky.
V rámci celospolečenských a ekonomických změn došlo k významným změnám ve vnímání a pojetí sportu
a pohybových aktivit: společně s nárůstem volného času se mění potřeby a nároky obyvatel, rozšiřují se
možnosti jak, kde a s kým sport provozovat, jak kvalitně volný čas vyplnit. Roste poptávka po dostupnosti
a možnostech realizace pohybových aktivit v podobě individuálního pojetí, ale také preference vrcholově
orientovaného sportovního vyžití prostřednictvím sportovních klubů.
Tato kapitola se věnuje nejen moderním trendům a výsledkům odborných studií fakult tělesné výchovy
v České republice, ale vychází i z výsledku dotazníkového šetření mezi obyvateli města Chodova na téma
kvalita a dostupnost sportu ve městě.

2.2 Specifikace pojmu „sport“
Sport, jak je jeho podoba vnímaná v současné době, je provozován v posledních 200 letech. Jeho podoba
však díky zvyšující se dynamice společensko-kulturních a ekonomických změn zaznamenala výrazných
odlišností. Až do nedávné doby existovala v české odborné terminologii jistá konvence, která rozdělovala
pohybové aktivity na tělesnou výchovu, pohybovou rekreaci a sport.
V 90. letech však dochází ke změně ve vnímání obsahu slova „sport“. Na poli mezinárodního práva je
chápání sportovní činnosti upraveno dokumentem z roku 1992: Evropská charta sportu1,
k níž se připojila i Česká republika. Ta chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, …, které si kladou
za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních.“
Slovo „sport“ v tomto dokumentu pro město Chodov je použit jako obecnější pojem, který je synonymem
pro pohybovou aktivitu jedince i skupiny, organizovanou i individuální.

1

Evropská charta sportu (zdroj: www.cuscz.cz/files/291NjZ.pdf)
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2.3 Význam a důležitost pohybových aktivit veřejnosti
Koncentrace pozornosti na tvorbu strategie podpory a rozvoje pohybových aktivit je důsledkem
významného posilování mnoha faktorů: jak samotného nárůstu zájmu veřejnosti o sportovní činnosti, tak
také příčinou nebo důsledkem absence sportování.
Výhody sportování:


Zdravotní:
o Dobrá fyzická kondice zvyšuje kvalitu života
o Zlepšuje náladu a odbourává stres
o Přináší kvalitní a hlubší noční spánek
o Dlouhověkost



Celospolečenské:
o Vytváří zdravé životní návyky a postoje jako základů
zdravého životního stylu
o Posiluje spolkování a komunitní život
o Působí jako prevence sociálně patologických jevů
o Reprezentuje region při dobrých sportovních výkonech
(propagace města)

Důsledky absence sportování:
Zvyšování finančních, personálních, administrativních požadavků v oblasti:




Zdravotnictví
Sociální péči
Dopravy (dopravní imobilita všech věkových kategorií, problémy s ovzduším,
zátěží komunikací, parkování)

Výše uvedené položky představují pouze výběr z mnoha faktů.

Pohyb byl dříve přirozenou součástí života každého jedince. Intenzivnější zapojování veřejnosti do
sportovních aktivit se začalo objevovat v polovině 19. století společně s průmyslovou revolucí. Revoluční
vynález parního stroje nahrazující fyzickou práci měl za následek růst fondu volného času i životní úrovně
obyvatelstva. Dostatek volného času s sebou přinesl hledání způsobu, jak ho trávit. Jako nejatraktivnější se
ukázalo cestování a turistika. Vzniká celá řada spolků (nejvýznamnější postavení má Sokol a Klub českých
turistů). V tomto období dochází k rozvoji materiálně technické základny cestovního ruchu – budují se
ubytovací, stravovací, dopravní, sportovní a ostatní zařízení, zejména v rekreačních a lázeňských
střediscích.
V posledních letech v souvislosti s technologickou vyspělostí průmyslu hovoříme o průmyslové revoluci
4.0, využívající digitalizaci a robotizaci. Tyto ekonomické a tedy i celospolečenské změny mají přímý vliv na
změnu individuálních zájmů a životního stylu, potažmo na pohybovou aktivitu a zdraví jedince i celé
společnosti.
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Podpora sportu a pohybových aktivit je užitečným faktorem z hlediska rozvoje celé společnosti. Pohybové
aktivity přispívají ke kultivaci lidského potenciálu, podporují etické hodnoty a zlepšují celkovou fyzickou
i duševní pohodu jedince. Pohybové aktivity v širší rovině rozvíjí duševní, fyzické i sociální kvality. Zejména
v dětství a dospívání je pravidelná pohybová aktivita nezbytná pro zdravý vývoj kosterního systému
a funkčnosti svalového aparátu. Představuje konstruktivní využití volného času a je účinným bojem proti
některým společenským problémům, jakými jsou degradace veřejného zdraví, obezita, ale i alkoholismus,
drogová závislost, sociální vyloučení.
Podle koncepčních materiálů české vlády zanikne v tuzemsku v následujících 20 letech kvůli robotizaci více
než 400 tisíc pracovních míst2. A u dalšího milionu a půl dojde k zásadním změnám. Nejen z tohoto
důvodu je třeba aktivně podpořit snahu o zvyšování úrovně veřejného zdraví s dopady na osobní kvalitu
života, ale také nároky na zdravotnictví a sociální péči. Na tuto situaci musí patřičně reagovat jak ústřední
státní správa, tak i místní územní samospráva v rámci svých rozvojových koncepcí, mj. strategií řešení
volnočasových a sportovních aktivit svých občanů.
Město Chodov vybudovalo v roce 1995 průmyslovou zónu, která je obsazena výrobními firmami v oblasti
zpracovatelského průmyslu (např. firma SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. v oblasti výroby centrálních
mazacích systémů, firma KH Czechia s.r.o. v oblasti výroby dílů z plastu pro automobilový průmysl
a telekomunikace). Právě dělnické profese a operátoři systému patří k nejohroženějším skupinám, které
v budoucnu budou nahrazeny robotizační technologií.
Vedle vlivu sportu na kvalitu života a zdraví je také důležitým zdrojem posilování spolkové činnosti občanů
ve městě. Spolková činnost ve městě Chodov má dlouholetou tradici. Významnými spolky v oblasti sportu
jsou např. Tělovýchovná jednota Plamen, TJ Spartak a ŠAK Chodov.
Důležitou součástí spolkového života je také Sdružení dobrovolných hasičů založené již v roce 1874. Vedle
řešení živelných pohrom a součinnosti při dopravních nehodách také organizují děti a mládež v oddílech,
účastní se soutěží v dovednostech, ale také pořádá kulturní a volnočasové aktivity pro veřejnost (např.
mikulášská besídka, hasičský ples, Valpružinova noc).

2.4

Alternativní sporty

Více volného času i neustálé technické novinky zvyšují popularitu alternativních neorganizovaných sportů,
které umožňují nezávislý, individuální pohyb (např. skateboard, longboard, BMX cyklistika, in-line, buzz
power, outdoor fitness). K oblíbeným sportům také patří skialpinismus, lezectví (hiking), trekking, biking,
surfing, diving, downhill, freestyle, FMX, snowboardig, wakeboarding, kitesurfing a mnoho dalších.
Některé sporty patří k tradičním (např. trekking), nicméně se z nich v posledních desetiletích staly sporty
komerčnější.
Některé z výše uvedených sportů jsou označovány jako tzv. extrémní sporty, tedy sporty, které jsou
provozovány především jednotlivci a jsou odrazem současné společenské atmosféry. Motivačním
faktorem je často touha po mimořádných zážitcích spojených s adrenalinem, maximálním fyzickým
výkonem, psychickým vypětím, někdy až s ohrožením zdraví. Tento přístup se vymyká všeobecně
přijímanému pojetí sportu, ale většina lidí, nezávisle na tomto faktu, jej do kategorie "sport" stejně řadí.
Z celospolečenského hlediska se jedná o sporty především individuální, neorganizované, které jsou
zpravidla i finančně náročné z důvodu pořízení sportovního vybavení, cestování do lokalit (zahraničí)

2

Iniciativa práce 4.0 (více informací zde: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/prace_4_0)
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umožňující provozování sportu. Město Chodov tento trend podporuje výstavbou sportovních areálů typu
workoutových hřišť, nově vzniká Pumptrack v areálu Bílá Voda.

2.5 Nadregionální priority podpory sportu
2.5.1 Priority na úrovni Evropské unie
Základní rámec podpory rozvoje sportu definuje tzv. Bílá kniha sportu schválená Evropskou komisí
v Bruselu dne 11.07.2007. Kniha podtrhuje společenský a ekonomický přínos sportu, který přináší
solidaritu a prosperitu národů.
Bílá kniha se skládá ze tří nosných témat a zahrnuje v sobě klíčové myšlenky EU, zdůrazňuje její politické
úvahy a plány. První část je věnována zdravotní roli sportu, ale i jeho výchovné, společenské, kulturní
a rekreační roli. Sport má mnoho výhod, které však nemusí být primárně měřitelné z ekonomického
hlediska. Druhým tématem knihy je ekonomický rozměr sportu, neboť sport napomáhá k posílení a rozvoji
evropské ekonomiky, významným způsobem se též podílí na vytváření pracovních míst, kooperaci
s místními neziskovými komunitami (vč. výchovy a vzdělávání). Třetí část knihy se věnuje převážně
profesionálnímu sportu, především pravidlům přesunu hráčů mezi kluby, licenční systémy klubů, právní
ochrana mladistvých sportovců atd.

2.5.2 Priority na úrovni České republiky
Rozvoj sportu v České republice organizačně zastřešuje Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy. Základní priority rozvoje stanovuje Koncepce podpory sportu 2016-2025, kterou schválila
Vláda České republiky 27. června 2016. Koncepce si stanovuje za globální cíl snahu vytvářet podmínky pro
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického
a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.
Koncepce
poukazuje
na
řadu
nedostatků
souvisejících
se
současnými
pracovními
a socioekonomickými podmínkami společnosti, které se projevují v úbytku přirozeného
a pracovního pohybu, stárnutí obyvatelstva, vysoké ekonomické spoluúčasti rodin na sportování, nízká
členská základna v organizovaném sportu, trvalém poklesu fyzické zdatnosti populace a tím
i následně v růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob.
Koncepce definuje dvě klíčové priority, kterých je třeba dosáhnout: podpora sportu dětí
a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Koncepce je členěna do
8 oblastí rozvoje, které jsou dále rozděleny na specifické strategické cíle:

Oblast 1: Rozvoj sportu pro
všechny

Strategický cíl 1 - Podporovat rozvoj sportovních klubů,
tělovýchovných a tělocvičných jednot
Strategický cíl 2 - Posilovat roli Regionálních a místních sportovních
center
Strategický cíl 3 - Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny
v organizovaném sportu
Strategický cíl 4 - Podporovat masové propagačně-motivační
sportovní akce
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Strategický cíl 5 - Vytvářet podmínky pro využití integračního
potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže
Strategický cíl 6 - Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj
komunitního života, a to zejména na lokální úrovni
Oblast 2: Podporovat širokou
základnu výkonnostních
sportovců

Strategický cíl 1 - Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí
Strategický cíl 2 - Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na
perspektivu reprezentace
Strategický cíl 3 - Podporovat výkonnostní sport dospělých

Oblast 3: Rozvoj školního
a univerzitního sportu

Strategický cíl 1 - Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve
školním prostředí a rozvoj programu školních sportovních klubů
Strategický cíl 2 - Inovovat systém školních sportovních soutěží
Strategický cíl 3 - Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových
sportovních aktivit pro studenty
Strategický cíl 4 - Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží
univerzitního sportu přístupného všem studentům

Oblast 4: Odbornost ve sportu

Strategický cíl 1 - Vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit
přenos poznatků do praxe
Strategický cíl 2 - Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu
Strategický cíl 3 – Posílit odborné vedení dětí

Oblast 5: Obnova a budování
sportovních zařízení

Strategický cíl 1 - Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ
Strategický cíl 2 - Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury
Strategický cíl 3 - Rozvíjet univerzitní sportovní areály
Strategický cíl 4 - Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro
státní reprezentaci a regionální tréninková centra pro přípravu
talentované mládeže
Strategický cíl 5 - Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu
reprezentace a talentů

Oblast 6: Sport
handicapovaných

Strategický cíl 1 - Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Strategický cíl 2 - Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou
handicapovanou mládež a reprezentaci

Oblast 7: Konkurenceschopnost
sportovní reprezentace ČR

Strategický cíl 1 - Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu
reprezentantů ČR v resortních sportovních centrech
Strategický cíl 2 - Pokračovat v programech podpory talentované
mládeže ve spolupráci se sportovními svazy
Strategický cíl 3 - Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s
přípravou talentů a reprezentantů
Strategický cíl 4 - Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na
mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména České republiky
Strategický cíl 5 – Vytvořit systém zdravotní péče o státní
reprezentanty a talentovanou mládež
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Strategický cíl 6 - Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po
ukončení kariéry
Strategický cíl 7 - Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat
společenskou prestiž trenérů
Strategický cíl 8 - Podporovat profesionální soutěže a postavení
profesionálních sportovců
Oblast 8: Komerční sport

Strategický cíl 1 - Opakovaně pořádat významné mezinárodní i
národní sportovní události
Strategický cíl 2 - Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti

Koncepce slouží mj. jako podklad pro následnou dotační podporu k realizaci vytyčených cílů, která je
v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro zvýšení stability a predikovatelnosti cash-flow
jsou programy pro podporu spolků vyhlašovány na tříleté období. V současné době platí státní podpora na
období 2017-2019.
Dalším významným dokumentem s celorepublikovým působením je Národní strategie ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“. Dokument mj. zmiňuje nízký podíl dětí absolvující pravidelnou
pohybovou aktivitu i nutnost pohybu ve střením a pozdějším věku z důvodu boje proti obezitě
a zachování si fyzické i duševní pohody. Jednou z priorit této strategie je podpora pohybu jako nedílnou
součást životního stylu, nikoli snaha zaměřovat se pouze na podporu vrcholového sportu.

2.5.3 Krajské priority podpory sportu
Krajský úřad Karlovarského kraje vydal dne 30.4.2018 oborový dokument s názvem Plán sportu
Karlovarského kraje 2018 – 2023 „Zdravý kraj“. Dokument definuje priority, které reflektují oblasti
podpory formou dotací. Priority jsou specifikovány na úrovni oblasti a opatření. Podrobnější členění na
úrovni projektových záměrů definující konkrétní kroky k realizaci strategie dokument neuvádí.

Výstavba, údržba a provoz
sportovních zařízení
Podpora sportovních akcí
Podpora aktivně sportujících
obyvatel kraje
Všechny oblasti
Podpora sportujících dětí a
mládeže
Příprava a rozvoj sportovních
talentů

Příprava a rozvoj sportovních
talentů

Podpora zachování stávajících a vznik nových sportovních prostranství
Podpora významných sportovních akcí na území kraje, podpora akcí
pro širokou veřejnost, náborových akcí

Podpora všech oblastí sportu prostřednictvím dotačních programů
Podpora sportu dětí a mládeže všech věkových kategorií
Podpora reprezentace kraje, podpora sportovců při účastech na
akcích celostátního, mezinárodního významu

Podpora vrcholového sportu, podpora vzniku sportovních center
mládeže
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Vytváření podmínek pro
spojení vzdělávání a sportu –
rozvoj školního sportu
Příprava a rozvoj sportovních
talentů

Podporovat provedení změn v ŠVP se zaměřením na využití
disponibilních hodin k výuce TV
Zajištění dlouhodobého a pravidelného monitoringu sportujících v
kraji vč. vývoje profilu talentovaných dětí a mládeže

Podpora sportujících dětí a
mládeže
Podpora aktivně sportujících
obyvatel kraje
Podpora aktivně sportujících
obyvatel kraje

Propagace pohybu v přírodě, podpora sportovního turismu

Sport jako součást cestovního
ruchu

Důležitou částí strategického dokumentu kraje je informace, že rozpočet kraje do oblasti sportu
v letech 2018-2023 kalkuluje s alokací částky v rozsahu min. 20 000 000 Kč/ročně. V případě dobrých
výsledků hospodaření bude kraj usilovat o navýšení uvedené částky.
Cíle a opatření zmíněné v dokumentu kraj vnímá jako prioritu podpory rozvoje svého území, nicméně dále
konstatuje, že „… pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy
z rozpočtu měst a obcí, a to především v oblasti podpory místních klubů na výkonnostní úrovni a sportu
pro všechny.“.

2.5.4 Priority podpory sportu na úrovni města Chodova
Město Chodov svůj územní rozvoj vykonává v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Chodova
2015-2025. Tento dokument stanovuje priority rozvoje města ve čtyřech preferovaných oblastech,
přičemž oblast sportu je významnou složkou jedné z nich: Zkvalitnění podmínek života občanů. Podpora
sportu tvoří samostatné opatření 3.1.1., které je složeno ze souboru projektů zaměřených na obnovu
a výstavbu nové sportovní infrastruktury ve městě Chodově.
Konkrétní aktuální seznam projektových záměrů je součástí platného Akčního plánu sestaveného na
období čtyř let, který se každoročně aktualizuje.

2.5.5 Institucionální podpora sportu v Chodově
Na základě pověření zastupitelstva vykonává dohled nad rozvojem oblasti sportu v Chodově Výbor pro
volný čas. Výbor poskytuje odborné stanovisko při alokaci městských dotací mezi místní sportovní kluby
a sportovní akce pro veřejnost. Výbor mapuje a vyhodnocuje situaci v oblasti organizovaného
i neorganizovaného sportu ve městě Chodově a s ohledem na tradice, místní možnosti a vývoj poptávky
a dohlíží na pestrost sportovního vyžití.
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3 Nabídka sportovních
příležitostí ve městě
3.1 Sportovní kluby a spolky
Základ organizovaného sportu ve městě Chodov představují sportovní kluby a jejich oddíly. Sportovní
kluby jsou realizátoři tzv. institucionalizovaného sportu, neboť jsou členy příslušného oborového
sportovního svazu s působností na území České republiky. Sportovní kluby se prostřednictvím svých
reprezentantů účastní sportovních turnajů a soutěží s cílem dosažení nejlepších výsledků na úrovni
okresu, kraje, republiky či světových soutěžích.
Na území města Chodova na jaře 2018 působilo 13 sportovních klubů (vč. Sboru dobrovolných hasičů
Chodov a Fotbalového klubu Staré Chodovská). Tyto kluby k 31.12.2017 evidovaly 1 350 členů, z nichž
61 % tvořily děti a mládež.
Obrázek 1 Mapa sportovních klubů dle České unie sportu v Chodově

Zdroj: www.iscus.cz
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Sportovní kluby zastávají také významnou roli organizátorů řady sportovních akcí pořádaných v průběhu
roku, kterých se může aktivně účastnit veřejnost, nebo v nich může hrát veřejnost pasivní roli diváka.
Některé sportovní kluby s dlouhodobou tradicí působí jako správci přidělených sportovních areálů, které
jsou v majetku města.
Graf 1 Stav členské základny sportovních klubů Chodova k 31.12.2017

Zdroj: Data sportovních klubů, zpracováno Erste Grantika Advisory, a.s.
K 31.12.2017 disponovala nejvyšší členskou základnou TJ Batesta Chodov, z.s. se 309 osobami (75 % tvoří
děti a mládež), následuje pak TJ Spartak, z.s. s 242 osobami (41 % tvoří děti a mládež). K nejmenším
klubům patří např. Šachový klub Spartak Chodov, z.s. se 30 členy (77 % dětí a mládeže), nicméně se
aktivně účastní řady turnajů, pořádá akce pro veřejnost, participoval na vzdělání dětí na ZŠ.
Graf 2 Vývoj členské základny ve sportovních klubech v letech 2013-2017

Zdroj: Data sportovních klubů, zpracováno Erste Grantika Advisory, a.s.
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Počet registrovaných členů ve sportovních klubech je dlouhodobě stabilní, přičemž počet členů
v některých klubech v letech roste, v jiných klesá. Důležitá je skutečnost, že počet dětí a mládeže do 18
let, min. v posledních 4 letech, roste. Především v dětství a dospívání je totiž pravidelná pohybová aktivita
nezbytná pro zdravý vývoj kosterního systému a funkčnosti svalového aparátu. Udržení zájmu dětí
a mládeže o sport do dospělosti je častým problémem sportovních klubů. Rizikovým obdobím je věková
12-15 při ukončení základní školní docházky a nenavázání na provozování pohybových aktivit
i v následujících letech, popř. při odchodu na střední a vysokou školu mimo Chodov.

Beach volleyball club Chodov,
zapsaný spolek (BVC Chodov)
Klub plážového volejbalu.
Členská základna: 123 osob (95 dětí)

Mistroství ČR U18 (2018)
Extraliga kadetek (šestky2015)
Mistroství ČR mladších
žákyň (2015)
Mistroství ČR starších
žákyň (2015)

Bezručova
357 35 Chodov

Fotbal – krajský přebor
Basketbal – krajský přebor
Kondiční cvičení žen –
mistrovství ČR, Evropy
i světa

Tyršova 1201
357 35 Chodov

Předseda – Jiří Tureček
E:jiri.turecek@bvc-chodov.cz
M: +420 777 251 796
W: www.bvc-chodov.cz

Tělovýchovná jednota
Spartak Chodov, z. s.
Fotbalový oddíl, oddíl silového trojboje,
basketbalu, volejbalu a kondičního cvičení
žen.
Členská základna: 254 osob (106 dětí)

Školní atletický klub Chodov
(ŠAK) , z. s.
Atletický klub s historií již od roku 1949.

Mistrovství ČR žactva, D, J,
M (5x 1. místo)

Předseda – Bc. Josef Pojar
E: pojo@seznam.cz
M: +420 777 251 796
W:spartak-chodov.webnode.cz/

Husova 1094
Chodov 357 35
Předseda – Mgr. Libor Dočkal
E: atletikachodov@seznam.cz
M: +420 602 459 734
W: www.sakchodov.cz

Členská základna: 156 osob (118 dětí)

TJ Plamen Chodov, z.s.
Oddíly cyklistiky a florbalu. Tělovýchovná
jednota byla založena roku 1973.
Členská základna: 130 osob (86 dětí)

Florbal- mladší žáci vítězové florbalové ligy
Florbal- dorostenkyregionální soutěž
Cyklistika - Mistrovství ČRjunior-2. místo
v bodovacím závodě
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Jiráskova 780
357 35 Chodov
Předseda - František Nádvorník
E: : nadvornikf@seznam.cz
M: +420 721 955 924
W: plamenchodov.cz
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TJ Batesta Chodov, z. s.
Florbalový klub, stolní tenis, gymnastika
a taneční skupiny One Crew a Rytmus.
Členská základna: 309 osob (233 dětí)

Taneční skupiny - účastníky
mistrovství světa
Stolní tenis – republiková
a krajská soutěž

Pro veřejnost: tenisové kurty
Kontakt pan Kavalík tel.: 723 224 166,
U Porcelánky, Chodov
W: http://www.tenis-chodov.cz/

Fotbalový klub Stará
Chodovská, z.s.
-

Fotbalový klub. Amatérský sportovní tým.

Smetanova 732
357 35 Chodov
Předseda - Martin Voleman
E: martin.voleman@seznam.cz
M: +420 602 100 336
W: florbalbatesta.webnode.cz

Dvořákova 1089
35735 Chodov
Předseda – Martin Hejna
E: martin.hejna@centrum.cz
M: +420 603 702 221
FB: Fotbalový klub Stará
Chodovská

Champions team z.s.
Klub závodního karate. Pořadatel kurzů
sebeobrany pro veřejnost.

Účast na mistrovstvích ČR,
Ev ropy i světa

Luční 1023
Chodov 35735
Předseda – Jiří Nosál
E: info@karate-champions.cz
M: +420 606131845
W: www.karate-champions.cz

Členská základna: 104 osob (56 dětí)

SAMURAI FIGHT CLUB z.s.
Klub bojových umění: shidokan karate,
grapling, MMA, thaiboxu a kickbox.
Pro veřejnost je otevřena výuka Shido
Cross Fit Box.

Mistroství světa (10
medailí), mistrovství
Evropy (5 medailí)

Předseda – Václav Kolář
M: +420 604 965 358
E: samurai-fight-club@seznam.cz
W: www.samurai-fight-club.cz

Členská základna: 71 osob (51 dětí)

Karate klub Chodov z.s.
Karate klub pro děti a pokročilé. Účast na
mezinárodních soutěžích.

Mistroství světa,
mistrovství ČR

Členská základna: 39 osob (32 dětí)

Štěříkova louka 1146
357 35 Chodov
Předseda – Ludoslav Hronek
M: +420 603 936 015
E: kkchodov@email.cz
W: www.karate-chodov.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Chodov (SDH)
Sportovní činnost oddílů SDH. SDH má
registrované sportovce, účastní se
postupových republikových soutěží.
Organizuje řadu akcí pro veřejnost.

Účast v krajském kole hry
Plamen, Krajská liga

Starosta SDH Chodov- Petr Maxa
T: +420 352 352 170
E: info@sdhchodov.cz
W: www.sdhchodov.cz

Členská základna: 90 osob (27 dětí)

Šachový klub Spartak Chodov,
z. s.
Šachový klub. Pořádá šachový tábor
mládeže.

ČSA 689
357 35 Chodov
Mládež – I. liga
Předseda - Bc. Marcel Vlasák
E: sachychodov@seznam.cz
M: +420 602 478 792
W: www.sachychodov.cz

Členská základna: 30 osob (23 dětí)

DC Žíla Chodov
Amatérský šipkový klub bez právní
subjektivity. Každoroční účastník na
Republikových turnajích, mistrovství České
republiky a Evropy.

Husova 588
357 35 Chodov

Trojnásobný vítěz Extraligy
K.V., DC Žíla "A"

Předseda – Miloš Petrželka
M: +420 603 847 900
E: zilateam@seznam.cz
FB: DC ŽÍLA

Členská základna: 56 osob (0 dětí)

Pozn.: Informace uvedené v tabulce jsou výsledkem komunikace se sportovními kluby.
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3.2 Sportovní akce
Vedle samotných sportovišť zpestřují nabídku sportovních příležitostí organizované sportovní akce pro
veřejnost. Sportovní akce se mají vysoký potenciál oslovit nejen aktivní sportovce, ale také veřejnost,
která nesportuje organizovaně (ve spolcích či organizacích), nesportuje pravidelně, nebo nesportuje
vůbec. Předpokladem zapojení široké veřejnosti je však zajištění přiměřené propagace této akce zacílené
na veřejnost.
Sportovní akce mají dvojí rovinu. Tyto akce mohou vybízet veřejnost k účasti na pozici sportovce, resp.
aktivního účastníka akce, nebo „jen“ diváka, který povzbuzuje svůj preferovaný tým.
Divácké akce mají pravidelná konání z důvodu pořádání sportovních soutěží na různých (nad)regionálních
úrovních. Sportovní akce pro všechny věkové skupiny, primárně však pro děti a mládež, aktivně připravují
všechny sportovní kluby ve městě. Smyslem je jak možnost si zasportovat, tak i představit veřejnosti daný
typ sportu, setkávat se.
Různá frekvence pořádání sportovních aktivit, nicméně s vysokou četností, je určena pro aktivní zapojení
veřejnosti. K nejčastěji pořádaným akcím patří sportovní turnaje, atletické soutěže, cyklo výlety či soutěže
pořádané DDM Bludiště, TJ Plamen Chodov a turistické výlety Klubem českých turistů Chodov. Sportovní
akce určené pro předškolní a školní děti a mládež pořádá např. Spolek při DDM Bludiště (např. O pohár
starosty města Chodova), ale i BVC Chodov (např. Mistrovství žactva) Karate klub Chodov (Pohár ke Dni
dětí a mládeže).
Pořadateli jsou zpravidla samotné sportovní organizace a kluby, výjimečně samotné Město Chodov, které
se spíše zaměřuje na pořádání kulturních a partnerských akcí. Jen například DDM Bludiště pořádá 79 akcí
za rok + individuální turnaje, soutěže a akce jednotlivých zájmových útvarů.

K nejpopulárnějším akcím určeným (i) pro veřejnost ve městě patří:

TJ Plamen Chodov
Chodovský bike maraton, závod horských kol na Smolnickém kopci, Chodovská časovka, Chodovský
terénní triatlon v okolí Bílé vody, Medica maraton atd.

Školní atletický klub Chodov (ŠAK)
Chodovská tretra (od roku 1991), Chodovská MAXIštafeta (od roku 2001), Běh Smolnickým kopcem (od
roku 1991), Chodovská vlečka, Vánoční laťka (od roku 1986), atletické soutěže.
K tradičním akcím patří vyhlášení sportovce roku města Chodova, které se koná
každoročně v KASS Chodov. Veřejnost má možnost se do soutěže zapojit svými
návrhy. Tip na sportovce s uvedením jeho sportovních výkonů lze zaslat na Městský
úřad Chodov na e-mail: zapfova@mestochodov.cz.

3.3 Sportovní zařízení provozovaná školami
Další skupinou provozující sportovní zařízení ve městě Chodově jsou školy, příspěvkové organizace města.
Tradiční součástí výuky na základních a středních školách je tělesná výchova, z čehož vyplývá standardní
koexistence tělocvičen.
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Hodiny tělesné výchovy vytváří základy pohybových dovedností dětí a umožňují vyzkoušet různé druhy
sportovních aktivit. Obliba dětí daného sportu ve škole je pak často cestou k následnému provozování
sportu i ve volném čase. Získání obliby daného sportu je v praxi v rukou rodičů, popř. prarodičů, nebo
učitelů tělesné výchovy. Právě tyto instituce by měly mít dostatek možností a příležitostí vytvářet pozitivní
přístup ke sportu a pohybu vůbec, neboť v pozdějším věku se tyto návyky získávají obtížně. Je proto
důležité vzbudit na všech stranách zájem a vytvářet příležitosti pro kooperaci jak rodičů, školy, tak
i sportovních klubů, kteří se ve spolupráci se školou mohou snažit o nábor svých nových členů. Aktivně se
na získávání nových členů touto cestou podílí např. Beach Volleyball Club Chodov a Šachový klub Spartak
Chodov. Pokud totiž chce sportovní klub vychovávat talenty, je třeba začít se seznamovat se sportem již
od 5-6 roku.
Důležitou roli v celé situaci hraje osobní nasazení a ochota spolupracovat ze strany ředitelů škol, učitelů
tělesné výchovy a zástupců sportovních klubů. Kooperace a organizování společných akcí je důležitým
momentem pro vytváření zájmu o sportu u dětí. Součástí této strategie je proto snaha o vytváření
příležitostí a možností podpory této mezioborové spolupráce.
Na situaci ohledně nízké úrovně pohybové aktivity, především dětí a mládeže, reagovalo mj. i Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2015 odstartovalo projekt „hodina pohybu navíc“, tedy jinými
slovy třetí hodina tělesné výchovy do škol. Výsledky šetření ministerstva prokázaly, že při zapojení školy
do tohoto programu její žáci aktivněji vyhledávali pohyb i ve volném čase. Pro rok 2018 bylo na tento
projekt vyčleněno 12 mil. Kč, které by měly směřovat do 350 škol. Dotaci získala Asociace školních
sportovních klubů ČR, která tuto ověřenou metodiku bude nadále podporovat na školách.
Ve městě Chodov jsou 4 základní školy, 1 základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov.
Dále je ve městě situováno i Gymnázium a střední odborná škola Chodov, jehož zřizovatelem je
Karlovarský kraj.
ZŠ Chodov, Husova 788

Kapacita pro sportovce:

Cca 30 osob

Zpřístupnění haly pro veřejnost:

Ano

Otevírací doba pro veřejnost:

Po-Pá: 15:00-22:00
So-Ne: 08:00-22:00

Základní škola J. A.
Komenského Chodov

ZŠ Chodov, Školní 697

Gymnázium a střední
odborná škola Chodov
(příspěvková organizace
Karlovarského kraje)

Zajišťuje dohled správce hřiště?

Ne

Cena pronájmu za hodinu:

200 Kč

Cena za výpůjčku sport. náčiní:

Náčiní není k dispozici

Kapacita pro sportovce:

30-50 osob (podle sportu)

Kapacita pro diváky:

40

Zpřístupnění haly pro veřejnost:

Ne

Kapacita pro sportovce:

15-30 osob (podle sportu)

Kapacita pro diváky:

0

Zpřístupnění haly pro veřejnost:

Ne

Existence dohledu správce hřiště

Pouze na hřišti

Škola nemá vlastní tělocvičnu.
Pro výuku tělesné výchovy využívá sportovní halu města.
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3.4 Sportoviště a hřiště ve městě
Vedle městských sportovišť a tělocvičen základních škol se ve městě Chodově nachází několik dalších
sportovních areálů a sportovišť menšího charakteru. Ve městě je také řada dětských hřišť určených pro
malé děti. Jelikož tato hřiště patří pro ty „nejmenší“ a nemají přímou souvztažnost s pohybovou výukou,
nejsou do tohoto dokumentu zařazeny.
Sportovní infrastruktura je ve 100% vlastnictví města Chodova. Její výstavba a obnova je hrazena
z rozpočtu města Chodova. Případné získané dotace jsou výsledkem náročné práce zástupců Městského
úřadu Chodova. Město odpovídá za zajištění chodu zařízení a zajištění dobrého stavu k užívání veřejnosti.
Investované prostředky stejně jako pravidelná údržba zařízení jsou proto také součástí každoročních
výdajů na podporu sportu ve městě Chodově, ze které čerpá výhodu jak veřejnost, tak sportovní kluby.
Nejvýznamnější sportoviště a hřiště ve městě jsou následující:

Městská sportovní hala Chodov
Od roku 2012 slouží sportovním klubům
i veřejnosti zcela nová moderní městská
sportovní hala. Investorem bylo město
Chodov, které do výstavby investovalo 90 mil.
Kč
a
zajistilo
získání
přes
57 mil. Kč dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Severozápad.
Součástí haly je technické zázemí s toaletami,
šatnami a sprchami, technickým zázemí. Ze
vstupní haly je přístupná galerie kopírující v patře celou délku haly s dobrým výhledem a kapacitou až
200 stojících diváků.
Podlahovou plochu sportovní haly je dle typu sportu možné využít kompletně, nebo je možné ji rozdělit až
do tří samostatných sekcí. Celá plocha je nalajnována pro sporty jako fotbal, florbal, basketbal, házená či
volejbal, na 2/3 plochy je nalajnován herní prostor pro badminton.
Na dodržování provozního řádu užívání haly dohlíží správce. Vstup pro veřejnost je možné si nově zajistit
prostřednictvím elektronického portálu (v 04/2018 je v testovací verzi), vstup je na aktivovaný chip.
Sportovní hala je určena jak pro sportovní kluby, tak i pro veřejnost. Hala je často využívaná také pro
sportovní zápasy a soutěže na vyšších úrovních. Ty umožňují vedle využití sportovní haly také setkávání
kvalitních trenérů, zpestření sportovního programu pro místní obyvatelstvo, ale také podporují místní
ekonomiku (např. ubytovací kapacity, restaurace).

Správce areálu:

Město Chodov

Rezervace haly pro veřejnost:

Webová aplikace bude zveřejněna od 09/2018
https://www.mestochodov.cz/rezervacni-system/
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Sportovní areál v Bezručově ulici
V sousedství moderní Sportovní haly je
v Bezručově ulici situován venkovní sportovní
areál, který v sobě zahrnuje 2 fotbalové hřiště,
kurt, beachvolejbalové hřiště, plocha pro
petangue, minigolf, skateboardovou plochu i inline dráhu. V areálu se také nachází dráha pro
hasiče, dětské hřiště s herními prvky, venkovní
sprchy.
V letech 2014-2015 proběhla výstavba externích
šaten a hospodářského zázemí v hodnotě téměř
47 mil. Kč, na které město získalo dotaci v hodnotě 85 %.
Město Chodov zde jako vlastník areálu plánuje v budoucích letech jeho další etapu modernizace v podobě
např. rozšíření in-line dráhy, výstavby kryté haly na beach volejbal a výstavby amfiteátru.

Správce sportoviště:

BVC Chodov, TJ Spartak a SDH Chodov

Provozní doba:

14-21 hod (v zimních měsících do 18 hod)

Ceník:

http://www.bvc-chodov.cz/areal/oteviraci-doba-a-cenik.html

Sportovní areál ve Smetanově ulici
Jedná se o sportovní areál v sousedství Domu dětí
a mládeže Bludiště, Základní školy Školní a Základní
školy J. A. Komenského. Areál obsahuje 2 hřiště
s umělým povrchem, sekci pro skok daleký a vrh
koulí, kurt pro plážový volejbal, asfaltové hřiště
(tenis, nohejbal, in-line), venkovní stoly pro stolní
tenis a moderní dětské hřiště s herními prvky a
průlezkami, hřiště na street ball, lezecká stěna,
posilovací stroje.

Správce sportoviště:

DDM Bludiště, ZŠ Chodov Školní a ZŠ Chodov J. A. Komenského

Provozní doba:

14-21 hod (v zimních měsících do 18 hod)

Sportovní areál olympioniků ČR (ŠAK) v Husově ulici)
Sportovní areál je v dopoledních hodinách využíván základními školami k hodinám tělocviku. K dispozici je
areál také mateřským školám. V rámci sportování je možné si vypůjčit také sportovní náčiní (děti zaplatí
10 Kč za výpůjčku).
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Areál zahrnuje především tartanový běžecký okruh
a doskočiště, atletické sektory (dálka, tyč, koule, oštěp,
disk) fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, herní prvky
a posilovací prvky pro děti.
Správce sportoviště:

Školní atletický klub
Chodov,z.s.

Provozní doba:

15-19 hod (v době letních
prázdnin 16-20 hod)

Ceník:

Vstup zdarma

Hřiště U Porcelánky
V sousedství workoutového hřiště v lokalitě U Porcelánky se také nachází travnaté a tartanové hřiště pro
sporty typu fotbal, nohejbal apod. V samostatné části se pak nachází také 3 tartanová hřiště na tenis či
badminton.
Správce sportoviště:

Nohejbalový klub Chodov, z.s.

Zahrada ekologického centra Chodov
V září 2017 byla v Husově ulici vytvořena Zahrada ekologického centra Chodov. Zahrada vytváří prostor
pro edukativní i herní aktivity pro všechna chodovská školní zařízení i veřejnost. Zahrada v přírodě blízkém
stylu nabízí lezeckou stěnu, malý amfiteátr pro vystoupení a přednášky, skluzavku, stolky se šachovnicí,
vzduchovou trampolínu a řadu dalších herních prvků. Zahrada byla financována z dotací z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Workout hřiště v ulici U Porcelánky
V ulici U Porcelánky byl v roce 2015 zrealizován projekt
tzv. workout hřiště. Jedná se o moderní trend cvičení
založený na posilování prostřednictvím váhy svého těla.
Každý účastník sportu si volí aktivitu dle svých možností
a schopností a je tak přístupný všem věkovým
kategoriím. Vzhledem ke svému umístění hřiště
v blízkosti panelákové zástavby je hřiště hojně využíváno
především lokálními obyvateli.
Workoutová
hřiště
patří
v posledních
letech
k modernímu trendu sportování. Mapa hřišť v celé ČR
a tipy na tréninky lze hledat na specializovaných
stránkách na internetu zde: https://streetworkout.cz/.
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Multifunkční hřiště Stará Chodovská
Oplocené hřiště s umělým povrchem v místní části Stará Chodovská
vybudovala chodovská radnice za přispění dotace. Areál zahrnuje hřiště na
basketbal, volejbal, malou kopanou, tenis, florbal.

Areál koupaliště Bílá voda
Významným sportovním přírodním parkem nejen pro obyvatele
města Chodova je vodní areál Bílá voda. Areál leží necelé 2 km
z centra města severním směrem. Je dostupný pěšky, s kočárkem i na
kole či běžkách. Pro občany nejen z Chodova je atraktivním místem
odpočinku, neboť pro všechny věkové skupiny a nabízí široké
spektrum sportů. Primárně slouží k provozování vodních sportů. Pro
pohodlný vstup do vody slouží dva pontony. K dispozici jsou zde
lavičky a převlékárny, příležitostně také rychlé občerstvení.
Areál je vybaven stroji na posilování a hřištěm s cvičebními prvky,
šachovým stolkem, knihovničkou s časopisy a knihami. Kolem vodní
plochy je vyznačen pětikilometrový běžecký okruh.
V červnu 2018 byl pro veřejnost slavnostně otevřen také nový pumptrack s asfaltovým povrchem.
Pumptrack je určen pro skateboard, longboard, inline brusle, koloběžky a svou sekci najdou i nejmenší
děti na odrážedlech. Tvarované vlny a klopené zatáčky umožňují jízdu při správném pohybu těla bez
šlapání. V budoucnu město dále plánuje výstavbu cyklostezky s přístřeškem.

3.5 Sportovní možnosti seniorů
3.5.1 Aktivity seniorů v Chodově
Vzhledem k celorepublikovému postupnému stárnutí obyvatel a tím i zvyšování počtu seniorů, je důležité
také brát na zřetel tuto skupinu obyvatel se specifickými potřebami a možnostmi pohybu. Na rozdíl od
jiných věkových kategorií se osoby ve věku 65+ neúčastní sportovních utkání na úrovni vrcholového či
výkonnostního sportu, o to více je však třeba zajistit podmínky pro organizovaný i individuální pohyb.
Pohybové aktivity ve městě Chodově velice aktivně organizuje Klub důchodců Chodov ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí Městského úřadu. Oblíbenou aktivitou seniorů je plávání, které mají možnost
pravidelně absolvovat po celý rok v plaveckém bazénu v Karlových Varech (vyjma měsíce července
a srpna). Senioři mají zdarma hrazenou dopravu autobusem, vstup na plavecký bazén si hradí sami,
nicméně mají zajištěné zlevněné vstupné. Měsíc říjen patří celorepublikově seniorům. Ve městě Chodov
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tak probíhá řada sportovně kulturních akcí, zpravidla je pořádán turnaj v šipkách a turnaj v kuželkách či
bowlingu.
Senioři mají možnost se také zapojit mj. do organizovaných hodin jógy, výuky tanců taneční školy Jana
Ondera. Velký zájem je také o pořádání tanečních večerů, proto město v říjnu (měsíci pro seniory)
pořádání organizovaný ples pro seniory.

3.5.2 Dotační podpora pohybových aktivit seniorů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2017 České unii sportu, z.s. (ČUS)
neinvestiční dotaci pro účely stanovené v programu X – Projekty pro sportování veřejnosti. Celá dotace ve
výši 4 000 000 Kč je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením dvou projektů České unie
sportu: Sportuj s námi a Sportovní hry seniorů.
Sportuj s námi je sportovní projekt, jehož cílem je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do
sportovních aktivit, nejen v soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportování a pohybové
aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů.
Sportovní hry seniorů je projekt, jehož cílem je formou vhodných sportovních akcí pro seniory nabízet
kvalitní příležitosti a propagovat udržování a rozvíjení pohybových aktivit. Projekt má pomoci zvýšit
informovanost o přínosech a významu pohybových aktivit i ve vyšším věku.

3.6 Komerční sportovní organizace
Spolkovou sportovní infrastrukturu doplňují komerční sportovní organizace, které nabízí další sportovní
příležitosti pro veřejnost. Na rozdíl od sportovních a zájmových organizací jsou tyto komerční subjekty
samofinancovatelné a tedy jejich existence a cena vstupu je výsledkem reakce na lokální poptávku.
Na území města Chodova působí dle webových stránek organizace:
Elite Gym Fitness

Otevírací doba

Fitness centrum a saunový svět.

Po-Pá 08:00-21:00

Smetanova 698, Chodov

So-Ne 09:00-20:00
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4 Přístup veřejnosti ke
sportu v Chodově
4.1 Účast ve sportu
V oblasti sportu, stejně dalších odvětvích veřejného života, jsou jeho aktéry organizované
i neorganizované skupiny. Nejpočetnější cílovou skupinu „uživatelů“ sportovní nabídky ve městě Chodov
tvoří veřejnost, resp. obyvatelé města Chodova.
K 1.1.2018 ve městě žilo 13 520 obyvatel, což je 89 % obyvatel evidovaných v roce 2000. Podíl mužů a žen
ve městě je téměř vyrovnaný (51 % obyvatel tvoří ženy). Počet obyvatel ve městě dlouhodobě klesá.
Tento trend pohybu obyvatel platí i o pro samotné ORP Sokolov, okres Sokolov i okres Karlovy Vary, i když
počet obyvatel celé České republiky mírně roste. Zvýšení počtu obyvatel v České republice je dlouhodobě
podporováno přistěhováním cizinců, v některých letech i přirozeným přírůstkem obyvatel. Počet obyvatel
Česka se v roce 2016 zvýšil zhruba o 31 000 na 10 610 055 osob. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy
zaznamenána na konci druhé světové války. Zahraniční migrací loni přibylo více než 28 000 lidí, což bylo
nejvíce od roku 2010.
Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v Chodově ve srovnání s vyššími územními celky

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Změna v počtu obyvatel v podobě mírného postupného poklesu nemá žádný negativní vliv na poptávku po
sportovních příležitostech ve městě. V tomto ohledu jsou důležitější spíše změny ve věkové struktuře
obyvatel města. Ve srovnání s rokem 2010 se ku podivu nemění podíl osob ve věku 0-14 let (15 %
obyvatelstva města Chodova), nicméně klesá podíl osob v produktivním věku 15-64 let (v roce 2010 to
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bylo 73 % obyvatel, v roce 2017 to bylo 67 %), čímž se společně s růstem průměrného věku obyvatel
zvyšuje podíl věkové skupiny 65+. Ta činila v roce 2010 12 %, v roce 2017 již 18 %. Tento vývoj znamená
růst významu skupiny seniorů se specifickými nároky na nabídku sportovní infrastruktury a nabídky
sportování, což je třeba brát v úvahu při plánování nových projektů do oblasti sportu.
Odborné studie fakult tělesné kultury dokládají jasné konsekvence mezi snižující se potřebou pohybových
aktivit v důsledku negativního působení technického pokroku v oblasti dopravy a automatizace
standardních pracovních činností. Zvyšuje se tak počet osob se „sedavým“ způsobem zaměstnání a počet
osob využívající motorizovanou dopravu s negativními dopady na zdraví. Podpora sportu je tak všeobecně
prospěšnou záležitostí.
Obrázek 2 Kde obyvatelé EU nejčastěji provozují sport

Zdroj: Eurobarometr, Sport and Physical Activity, 2009
Podle dostupných údajů evropského statistického úřadu Eurostat o situaci ve sportu v Evropské unii z roku
2009 vyplývá, že celých 37 % obyvatel nesportuje (průměru EU činil 39 %). Podle údajů z roku 2014
(analýza 01/2018) se situace mírně zlepšila: z populace EU ve věku 15+ sportuje více jak 40 % žen
a téměř 50 % mužů. Ve srovnání mezi státy EU se Česká republika umísťuje na vyšších pozicích v kategorii
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sportování mimo sportoviště (v parku, v přírodě): 58 % respondentů oproti 48 % EU. Také oproti EU Češi
více praktikují pohyb při cestě mezi domovem-školou/prací/obchody: 36 % oproti 31 % v EU (především
jde o chůzi a cyklistiku).
Ke zjištění situace ve městě Chodově proběhlo na přelomu března a dubna roku 2018 dotazníkové šetření
mezi jeho občany. Průzkum byl proveden prostřednictvím tištěného a elektronického dotazníku, ve
kterém mohl respondent vyjádřit svůj osobní názor jako občan města a pak z pozice (pra)rodiče, kdy
hodnotil situaci sportovní nabídky pro děti a mládež.
Počet respondentů průzkumu byl nižší, šetření se zúčastnilo 207 respondentů. Průzkum byl propagován ve
zpravodaji města, na webových stránkách města, neoficiálním Facebooku, v tištěné podobě byl dotazník
k dispozici v recepci Městského úřadu města Chodova, v informačním centru a v knihovně. Přesto jsou
výsledky zajímavým zdrojem dat k dokreslení situace ve městě. Do budoucna by bylo určitě vhodné
provést průzkum i mezi dětmi a mládeží na téma sport a preference pohybových aktivit, který by ještě více
upřesnil priority pro tuto věkovou kategorii.

4.2 Pravidelnost sportování
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že z 207 respondentů jich 92 % alespoň párkrát do měsíce sportuje.
Tento vysoký podíl byl očekáván, protože osoby, které sport nezajímá, nemají potřebu se k tomuto
tématu vyjadřovat.
Graf 4 Četnost sportování respondentů

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Respondenti, kteří se šetření účastnili, jsou sportovci, kdy 1/3 z nich sportuje více jak třikrát týdně a další
1/3 dvakrát týdně. Žádný sport neprovozují pouze 3 % respondentů.
Respondenti, kteří prohlásili, že nesportují, měli uvést důvody, které k tomu vedou. Jelikož na tuto otázku
odpovědělo pouze 17 respondentů, nejsou odpovědi relevantní (76 % respondentů za hlavní důvod
nesportování uvedlo nedostatek času).

4.3 Oblíbené sporty
Aby byla podpora sportu a obecně pohybových aktivit smysluplně podporována, je nezbytné znát
současné preference veřejnosti.

Strategie podpory sportu města Chodova 2025

29 | Analýza

Graf 5 Srovnání nejoblíbenějších sportů v ČR a Chodově

Pozn.: Graf nezobrazuje hodnoty, protože každý průzkum byl řešen jinou metodikou. Konkrétní hodnoty tak
nelze srovnávat. Zdroj: Erste Grantika Advisory, a.s, Anketa Sport roku 2014
V prosinci 2014 proběhla celorepubliková anketa „Sport roku 2014“, které se zúčastnilo
4 443 respondentů. Dle tohoto průzkumu vyšlo jednoznačně najevo, že ačkoliv jsou Češi milovníky hokeje
a fotbalu, k nejvíce oblíbenému sportu patří cyklistika (tento druh sportu zvolilo 31,4 % respondentů
ankety Sport roku 2014), což jednoznačně potvrdily i výsledky hlasování v Chodově.
U druhého nejoblíbenějšího druhu sportu se názory mezi celorepublikovou a chodovskou anketou
rozchází. Zatímco celostátní anketa uvádí na tomto místě běh (18,3 % respondentů), v případě Chodova je
to turistika a procházky. Běh je v Chodově čtvrtý nejoblíbenější sport. V případě třetího místa se názory
opět shodují – třetí pozici zaujímá plavání.
Graf 6 Nejoblíbenější sporty v Chodově

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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U dotazníkového šetření v Chodově nebylo cílem vybrat jen jeden nejoblíbenější sport, ale respondenti
mohli volit více odpovědí (V praxi obvykle člověk v průběhu roku nepraktikuje pouze jeden druh sportu,
ale více. Vzhledem k charakteru tohoto konceptu se tato metodika jevila jako vhodnější).
Z pohledu
pohlaví
se
oblíbenost
sportu
u celorepublikového šetření shoduje. Dominuje jízda na
kole a běh. Ženy dále dávají přednost plavání, zatímco
muži fotbalu. U čtvrtého místa opět dosahují konsenzu
u lyžování.
V případě Chodova je situace rozhodně rozdílnější.
Z celkového pohledu (absolutního počtu odpovědí) je
nejoblíbenějším sportem cyklistika, u něhož se míra zájmu
mužů a žen jednoznačně shodují (42 % žen a 40 % mužů)3.
Z hlediska pohlaví je cyklistika nejoblíbenějším sportem
pouze u mužů. Pokud se podíváme na nejoblíbenější sport
žen, dominuje jednoznačně plavání (53 % žen) a turistika
(52 % žen). Tyto sporty jsou u mužů až na čtvrtém a pátém místě. Muži jako druhý nejoblíbenější sport
označili běh (33 % mužů) a třetí fotbal (29 % mužů).
Graf 7 Nejoblíbenější druhy sportu dle pohlaví

Pozn.: Tabulka obsahuje sporty, které dosáhly min. 4 hlasy a více.
Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

3

Uvedená hodnota v % je vztažena k celkovému počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Každý
respondent měl možnost volby více odpovědí, ne pouze jedné.
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K dalším sportům, které respondenti zmiňovali nad rámec nabídky, patří in-line brusle, florbal
a skateboarding.

4.4 Zájem o sportovní akce ve městě
Ve městě Chodov je evidováno na 14 sportovních organizací, které individuálně, nebo ve spolupráci
s městem nebo školami připravují různé sportovní akce, soutěže, poháry. Hlavním účelem je přiblížit sport
široké veřejnosti, umožnit jim si daný sport vyzkoušet, či povzbudit své oblíbené hráče. Sportovních akcí
se ve městě koná celá řada, po celý rok. Pozvánky na jejich pořádání město zveřejňuje jak ve Zpravodaji
města Chodova, tak v samostatné sekci na webových stránkách města.
Z celkového počtu respondentů se jich více jak 1/3 účastní sportovních akcí ve městě jako divák (36 %
respondentů). Téměř 1/3 respondentů se sportovních akcí účastní v roli sportovce. Zbývajících 32 %
respondentů se sportovních akcí neúčastní.

Graf 8 Zájem o sportovní akce ve městě

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

4.5 Spokojenost s nabídkou sportu ve městě
Nabídka sportovních příležitostí k organizovanému sportu i individuálnímu sportu ve městě Chodově je
široká. Hodnocení kvality a dostupnosti různých druhů sportu je otázkou osobního vkusu a preferencí.
Respondenti situaci ohodnotili současnou nabídku sportovních možností v Chodově pozitivně.
Spokojenost projevily téměř 3/4 z nich: naprostou spokojenost vyjádřilo 8 % respondentů, relativní
spokojenost vyjádřily téměř 2/3 respondentů (65 %).
Zásadní nespokojenost nevyjádřil ani jeden respondent. Více jak ¼ však uvedla částečnou nespokojenost
(27 % respondentů).
Smyslem strategie podpory sportu by měla být realizace takových aktivit, které povedou ke zvýšení počtu
spokojených obyvatel města Chodova na úkor těch nespokojených. Dotazník proto zjišťoval další
podrobnosti ke zlepšení situace – viz následující podkapitoly.
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Graf 9 Míra spokojenosti s možnostmi sportu ve městě

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

4.6 Oblasti podpory sportu
Základem strategie je specifikace priorit, kterých má být dosaženo. Veřejnost byla proto oslovena
s dotazem, která témata v oblasti podpory sportu vnímá jako zásadní. Respondenti měli možnost volby
z více odpovědí.
Výraznou podporu získaly z nabídky dvě témata: Nejvíce hlasů získala „obnova a budování sportovní
infrastruktury pro individuální sporty (cyklostezky, stezky pro běh / nordic walking apod.)“.
Z celkových 207 respondentů jich toto téma vybralo 57 % z nich. Druhým nejčastěji voleným tématem je
„podpora dětí a mládeže v místních sportovních klubech“. Toto téma zvolilo 53 % respondentů.
Graf 10 Priority podpory sportu

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Podpora infrastruktury pro širokou veřejnost je jedním z klíčových témat Národní strategie Zdraví 2020
Ministerstva zdravotnictví ČR. Národní strategie uvádí, že evidence občanů organizovaných ve sportovních
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spolcích se v republice dotýká cca 17% obyvatel a tedy podporu pohybových aktivit s ohledem na
zdravotní prevenci a kvalitu života je nutné zaměřit zejména na pasivnější zbývající část české populace.
Sportovní organizace v roce 2018 evidují 1 306 členů, což je téměř 10 % obyvatelstva města a při
definování priorit podpory sportu je nutné brát v úvahu jak specifické požadavky organizací, tak sportovců
bez klubové příslušnosti.
Podpora dětí a mládeže v oblasti sportu patří k prioritám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
i Karlovarského kraje. Podpora je určena výlučně na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení
práce trenérů, asistentů při práci s dětmi a mládeží. Účelem dotace je podpora sportovních klubů,
tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové
činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
Studie Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s praktickými lékaři z roku 2017 ukázala, že 42 % českých
dětí a dospívající mládeže má problém s kulatými zády, skoliózou nebo předsunutím hlavy. Nejvíce jsou
postiženi zdravotními problémy teenageři do 17 let a spíše chlapci, než dívky. Podle studie mají problémy
hlavně starší školáci od sedmé třídy výše a teenageři. V 17 letech pravidelně sportuje už jen asi 30 %
mládeže.

4.7 Sportoviště, která ve městě chybí
Přestože je ve městě velká nabídka sportovního vyžití, nemusí vždy vyhovovat současným sportovním
trendům či zájmu veřejnosti. Průzkum proto zjišťoval, jaká sportoviště obyvatelé města Chodova
postrádají.
Respondenti měli u této otázky možnost uvést jakýkoliv text, což využívali k pojmenování sportoviště,
popř. lokality s komentářem, jaké konkrétní změny by měly být provedeny.
K nejčastěji uváděným tipům pro výstavbu nových sportovišť patřily cyklostezky, hala pro míčové hry
a stezky pro in-line brusle. V případě cyklostezek bylo často zmiňováno napojení Chodova na město
Karlovy Vary a Loket, také cyklostezku na navazující na Božíčany, Jimlíkov, Novou Roli, Starou Roli. Nová
hala pro míčové hry byla spojována s výstavbou i tribuny, bufetu, popř. nafukovací halou pro zimní
sezónu.
Obrázek 3 Tipy na nová sportoviště ve městě Chodov

Tip na nová sportoviště
Cyklostezky
Hala pro míčové hry (vč. tribuny, bufetu)
In-line stezky (pro brusle, koloběžky)
Skatepark
Bazén
Vycházkové okruhy (okruhy pro běh, nordic walking, turistiku pro seniory/rodiny s dětmi)
Lezecká stěna, lanové centrum
Stolní tenis pro veřejnost
Zimní kluziště
Fotbalové hřiště
Atletický tunel
Parkour hala + trampolínový park
Zimní stadion

Počet hlasů
17
17
15
8
6
5
3
3
3
3
2
2
2

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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Několikrát se také objevil návrh výstavby skateparku s překážkami, dráhou a rampami. Tento sport byl
v roce 2016 zvolen novým sportem olympijských her a poprvé bude jejich součástí v roce 2020 v Tokiu.
V průzkumu se objevilo i neustále probírané téma plaveckého bazénu. Mnohé projekty výstavby nového
bazénu potvrdily, že se jedná jak o zásadní investici, tak i každoročně vysoké výdaje na dotování provozu
areálu. Výstavba nového plaveckého bazénu v Chodově by pro město znamenala značný zásah do výdajů
města na úkor mnoha jiných důležitých projektů. Město si je vědomo vysokého zájmu o plavání občanů
Chodova, což se snaží řešit postupnou revitalizací přírodního vodního areálu Bílá voda. Město také
zprostředkovává možnost plavání pro seniory v Karlových Varech s dopravou zdarma. Město chce tento
sport zpřístupnit i svým obyvatelům a dostupné možnosti řešení zakomponoval do Zásobníku projektů
této strategie. Další možností, která se zde nabízí, je také realizace výstavby plaveckého bazénu externím
investorem. Doposud se však žádný takový zájemce nenašel.
V návaznosti na žebříček oblíbených druhů sportu respondenti také zmiňovali možnost vyznačení
vycházkových okruhů, jak pro turistiku, ale i pro běh či nordic wallking. Trasy by měly být koncipovány dle
náročnosti. Nemělo by se zapomínat na specializované stezky pro rodiče s kočárky nebo pro
handicapované osoby, osoby na vozíku, či stezky pro seniory. Možným doplňkem této aktivity by mohl být
vznik tištěných map dostupných v informačním centru města, ale také v podobě mobilní aplikace.
Další sportoviště, která byla v dotazníkovém průzkumu několikrát zmíněna, jsou lezecká stěna, lanové
centrum, stoly pro stolní tenis pro veřejnost, zimní kluziště (popř. se zimním stadionem), atletický tunel,
parkour hala a trampolínový park.

4.8 Sportoviště vyžadující opravu
Sportoviště včetně tělocvičen jsou součástí majetku města, který je třeba udržovat, zvláště pokud se jedná
o starší objekty. Podle zprávy serveru iDnes z 18.04.2018 činí dle České unie sportu průměrné stáří
českých hřišť a sportovních areálů 48 let, přičemž až 92 % z nich bylo postaveno před rokem 1989. Dle
tohoto článku Česká obec sokolská i Sdružení sportovních svazů ČR konstatuje, že jednotná (národní)
koncepce výstavby a rozvoje sportovišť neexistuje a vše je tedy v rukou majitelů sportovišť (tedy měst).
Situaci ještě zhoršilo zrušení investičního dotačního programu: Údržba a provoz sportovních zařízení
v roce 2017. Tento program je od roku 2017 nahrazen novým titulem, „Můj klub“, ale jak uvádí zpráva
MŠMT: Pro program je připravena částka 1,2 miliardy, požadovaná výše dotace přesahuje 2,2 miliardy
korun.
Graf 11 Sportoviště vyžadující opravu

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Průzkum v Chodově zjišťoval, u kterých sportovišť veřejnost eviduje nejhorší technický stav vyžadující
opravu. Respondenti mohli vybrat z nabídky tělocvičen 2. a 3. základní školy a atletického stadionu, nebo
uvést vlastní postřeh.
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Z celkových 132 hlasů jich 56 % jako sportoviště nejvíce volající po opravě označilo tělocvičnu 2. základní
školy. Zbývající dvě nabízené možnosti jako tělocvična 3. základní školy a atletický stadion volila vždy více
jak ¼ respondentů. V rámci volné odpovědi respondenti dále často zmiňovali antukové hřiště v areálu
BVC. Několikrát byl také zmíněn TJ Spartak a jeho umělý trávník.

4.9 Hodnocení situace z pozice (pra)rodičů
Významnou cílovou skupinou pohybových aktivit jsou děti a mládež, pro které nebylo realizováno
individuální dotazníkové šetření. Základní informace byly proto zjišťovány formou dotazníku pro dospělé,
kteří měli možnost situaci za své děti posoudit z pozice rodiče či prarodiče. Tuto možnost zastupování
svých dětí využilo 56 % respondentů.
Graf 12 Podíl osob, kteří odpovídali v dotazníku v pozici (pra)rodiče

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

4.10 Sportování dětí
Graf 13 Zájem o sportu u dětí

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Z celkových 116 respondentů, kteří se rozhodli vyhodnotit situaci ohledně sportu za své děti, jich téměř
3/4 uvedlo, že děti chodí do nějakého sportovního nebo turistického kroužku. Polovina rodičů uvedla, že
děti sportují s nimi a obdobný počet rodičů zmínil, že děti si chodí i samy hrát ven.
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Skutečnost, že dítě ve svém volném čase nesportuje (protože sportuje v hodinách tělocviku ve škole),
uvedl pouze jeden respondent. Tato pozitivní situace je však ovlivněna faktem, že tematicky zaměřený
dotazník vyplňují osoby, které sport a obecně pohyb zajímá a tedy jej aplikují i u svých dětí.
Důležitým závěrem je snaha rodičů o zajištění sportovní aktivity pro své děti, ať už zapsáním dítěte do
sportovních či turistických kroužků, tak i umožnění dítěti hrát si venku s kamarády.

4.11 Oblíbený sport u dětí a mládeže
Podle celorepublikového výzkumu „Sport roku 2014“ je pro věkovou kategorii 12-19 let nejoblíbenějším
druhem sportu především jízda na kole, basketbal, florbal, běh a fotbal. Aby děti a mládež měly o sport
zájem a udržely si ho i v teenagerském věku, je jim třeba nabídnout takové druhy sportu, které budou pro
ně atraktivní. To by se mělo promítnout jak do náplně tělesné výchovy na školách, tak i do nabídky
sportovních klubů. Atraktivitou jednotlivých druhů sportů u mládeže středních škol se zabýval výzkum
Fakulty pedagogické ze Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty tělesné kultury z Univerzity Palackého
v Olomouci z roku 2016.
Graf 14 Nejoblíbenější druhy sportů u dětí (hodnoceno rodiči)

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Výzkum prokázal, že chlapci mají nejvíce v oblibě týmové sporty jako fotbal, florbal a basketbal, následně
pak i individuální sporty a kondiční aktivity. U dívek naopak zvítězily individuální sporty jako plavání,
cyklistika a sjezdové lyžování, pak týmové sporty, rytmické a taneční aktivity. Zajímavým zjištěním je také
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skutečnost, že chlapci nejvíce pohybových aktivit vyvíjeli ve volném čase a pak ve škole. Dívky naopak
nejvíce ve škole a méně pak ve volném čase.
Podle dotazníkového průzkumu v Chodově se rodiče domnívají, že nejoblíbenějším sportem jejich dětí je
plavání (39 % respondentů) a cyklistika (36 % respondentů). Tuto výraznou skupinu pak se značným
odstupem následuje celá řada sportů jako fotbal, turistika, volejbal, lyžování a běh.

4.12 Členství dětí ve sportovních klubech
Součástí výzkumu ve městě Chodově byla otázka, zda děti respondentů jsou členy sportovního nebo
turistického oddílu v Chodově. Cílem otázky bylo zjistit, zda členství bude mít, či nebude vliv na ostatní
zjišťované otázky. Odpovědi ukázaly, že polovina z respondentů má své dětí evidované ve sportovních či
turistických klubech. Zajímavým zjištěním této otázky je ale skutečnost, že téměř ¼ respondentů vůbec
nemá přehled, zda jejich děti jsou členy klubů a spolků.
Graf 15 Členství dětí ve sportovních klubech a turistických oddílech

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

4.13 Spokojenost s nabídkou sportu pro děti a mládež
Stejně jako u spokojenosti samotných respondentů s možnostmi sportování v Chodově převládla
spokojenost (vnitřní graf), stejný výsledek byl dosažen i při posuzování z pozice rodičů se sportovní
nabídkou pro své děti (vnější graf).
Z celkového pohledu dosahuje hodnocení sportovní nabídky pro děti a mládež lepších výsledků. U rodičů
převládla celková spokojenost u 73 % a u dětí 74 %, nicméně u hodnocení nabídky pro děti je oproti druhé
skupině silnější zastoupení respondentů, kteří zvolili nejlepší hodnocení (velice spokojen(a)).
V případě hodnocení rodičů je spíše nespokojeno 27 %, u dětí pouze 19 %, nicméně je zde i malá skupina
respondentů, kteří s nabídkou pro své děti jsou velice nespokojeni (2 %). Tato skupina u celkového
hodnocení zcela chybí.
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Graf 16 Míra spokojenosti s nabídkou sportu pro děti a mládež versus dospělí

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

4.14 Průzkum a respondenti
Průzkum ke zjištění situace o sportovní nabídce a formách podpory sportu a pohybových aktivit ve městě
Chodově proběhl na přelomu března a dubna 2018. Respondenti měli po dobu 3 týdnů k dispozici
dotazníky přístupné elektronicky na webových stránkách města a neformálním profilu města. Dotazníky
v tištěné podobě byly k dispozici na veřejně přístupných a často navštěvovaných místech, jako je recepce
Městského úřadu Chodov, informační centrum a Knihovna Chodov.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 207 respondentů, z nichž 48 % byly ženy, což zajišťuje názorovou
vyváženost odpovědí dle pohlaví.
Graf 17 Rozložení respondentů dle pohlaví

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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Struktura respondentů dle věku na rozdíl od třídícího prvku pohlaví vyvážená není. Průzkumu se zúčastnily
především osoby v produktivním věku. Největší skupinu tvoří osoby ve věku 35-49 let (48 % respondentů)
a pak skupina ve věku 19-34 let (45 % respondentů). Nejmladší věkovou skupinu do 18 let zastupuje
13 osob. Respondent ve věku 50 let a více se dotazníkového šetření nezúčastnil žádný.
Tato skutečnost je zohledněna při prezentaci výsledků dotazníkového šetření, kdy odpovědi nejsou
tříděny dle věkové struktury respondentů, neboť by odpovědi neměly vypovídací váhu.
Zpracovatel strategie společně s městem Chodov chtěl této nevyvážené struktuře respondentů předejít
a připravil dotazníkové šetření v elektronické, ale i tištěné podobě. Informace o sběru dat byla uvedena
jak v aktualitách na webových stránkách města, tak i na neformálním profilu města Chodova a ve
Zpravodaji města Chodova.
Graf 18 Rozložení respondentů dle věku

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Třetím třídícím znakem respondentů byla příslušnost ke sportovnímu klubu nebo turistickému oddílu
v Chodově. Cílem této otázky bylo zjistit, zda se na odpovědích nepodílí výrazná skupina respondentů
registrovaných v klubech, která by prosazovala jeho zájmy.
Graf 19 Identifikace respondenta dle příslušenství ke sportovnímu/turistickému klubu v Chodově

Zdroj: Data zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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Dle výsledků odpovědí na tuto otázku byl podíl respondentů zapsaných ve sportovních či turistických
klubech nízký (1/3 respondentů). Také s přihlédnutím na nejčastěji uvedené odpovědi dvou otázek, kde by
se společný zájem podporovatelů daného klubu projevil (jde o otázky: priority podpory sportu a výstavba
nových sportovišť), lze objektivně vyhodnotit, že případná příslušnost ke sportovnímu klubu výsledky
šetření nijak neovlivnila.
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5 Financování sportu
Pravidla financování organizovaných sportovních aktivit na území obce či města v České republice jsou
plně v kompetenci zastupitelstva v rámci přenesené působnosti. Podpůrnou složkou připravující návrhy
řešení mohou být pověřené komise sportu nebo jiné výbory, které mapují situaci v oblasti sportu
a komunikují s představiteli sportovních klubů a pohybově zájmových organizací.
Problematika veřejného financování sportu se dle podstaty věci týká pohybových aktivit realizovaných
pod záštitou sportovní organizace, výstavby a rekonstrukce sportovišť a organizovaných sportovních akcí.
Financování individuálních sportovních aktivit je pak osobní záležitostí každého jedince.
Financování sportu do roku 2012 bylo zajištěno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách (dále jen loterijní zákon). Loterijní společnosti měly povinnost část ze svých zisků distribuovat na
jasně vymezené účely: ekologické, zdravotní, sociální, kulturní či sportovní. Novelizací zákona došlo
k 1.1.2012 ke změně pravidel, výnosy z loterií jsou nyní příjmem veřejného rozpočtu měst a obcí, odkud
jsou následně přerozdělovány dle rozhodnutí zastupitelstev. Novelizace sice vyřešila problém
neprůhledných loterijních organizací a netransparentnost financí, nicméně zákon však již nyní nevyžaduje
účelové použití prostředků na jasně vymezené oblasti občanského života, mj. na sport.
Jak uvádí Koncepce financování sportu v ČR od KPMG4, Česká republika se tak v roce 2012 stala jednou ze
tří zemí EU, společně s Kyprem a Lotyšskem, kde neexistuje povinnost alokace finančních prostředků
z loterií přímo do sportu. Model s povinnou alokací výnosů přímo sportovním organizacím a sportovním
fondům uplatňuje například Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko či Rakousko.
Sportovní činnost klubů a organizací je obecně financována z veřejných i soukromých zdrojů, tento model
je označován jako vícezdrojové financování. Dle finanční analýzy KPMG se na financování sportovní
činnosti klubů podílely nejvíce domácnosti (členské příspěvky a samofinancování účasti v soutěžích) ze
42 %. Druhým nejvýznamnějším zdrojem byly příjmy ze sponzoringu a darů (19 %). Na třetím místě se
umístily dotace a příspěvky z krajských a obecních rozpočtu (17 %), ze státního rozpočtu šly pouze 2 %.
Sportovní svazy rozdělily příspěvky v rozsahu 11 % z celkových příjmů klubů. Zbytek příjmů tvořilo vstupné
na zápasy a ostatní.
Důvodem proč by měl být sport podporován z veřejných zdrojů, je především jeho schopnost vykazovat
řadu pozitivních externalit, které ovlivňují jak samotné jedince, tak i celou společnost.

5.1 Národní dotace MŠMT
Podpora sportu a jeho řízení na celonárodní úrovni spadá do kompetence Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT). Ministerstvo každoročně vyhlašuje jednotlivé dotační programy, které jsou dle
účelu použití prostředků rozděleny na investiční a neinvestiční. Národní dotace přispívají k naplňování cílů

4

Zdroj: www.olympic.cz/financovani/docs/koncepce_financovani_sportu_prezentace_v9a.pdf
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Koncepce podpory sportu na období 2016-20255 přijaté usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016
(Koncepce Sport 2025).
Alokace národních dotací MŠMT formou programů státní podpory sportu pro spolky je pro neinvestiční
dotace vyhlášena na léta 2017-2019. Plán byl schválen vedením MŠMT dne
1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Od roku 2017 jsou neinvestiční programy vyhlášeny na
období 3 let, ne pouze na 1 rok, jak tomu bylo v roce 2016. Poskytnutí dotace je však třeba vyúčtovat ke
konci každého kalendářního roku.
Investiční dotace jsou dle typu dotačního titulu vyhlašovány vždy na individuální období (např. Podpora
materiálně technické základny sportu je určena na rok 2017/2018, Hlavní směry rozvoje sportovní
infrastruktury České republiky na období 2017-2024).

5.1.1 Neinvestiční dotace
Neinvestiční dotace jsou od roku 2015 členěny do 10 tematických programů státní podpory sportu pro
spolky na léta 2017-2019. Prostředky jsou určené k zajištění sportovní činnosti
a provozu sportovních zařízení pro státní reprezentaci, pro přípravu talentované mládeže, zajišťování
pravidelného a organizovaného sportu v klubech a jednotách (dle údajů MŠMT je zde registrováno
cca 20 % obyvatel) a pro organizování a zajišťování pohybových a volnočasových aktivit neregistrovaných
sportovců (sport pro všechny).
I

Program REPRE

II

Program TALENT

III

Organizace sportu ve střešních sportovních organizacích

IV

Opravy a údržba sportovních zařízení

V

Organizace sportu ve sportovních svazech

VI

Významné sportovní akce

VII

Organizace sportu osob se specifickými potřebami

VIII

Programu MŮJ KLUB

IX

Organizace školního sportu

X

Projekty pro sportování veřejnosti

Příjemci národních dotací MŠMT jsou především sportovní svazy a ústřední sportovní organizace (např.
Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Orel), které poskytnuté prostředky dle svého uvážení dále
distribuují mezi sportovní kluby. Jedná se o téměř všechny programy.
Karlovarský kraj patří ke skupině regionů s nejvíce zastaralou sportovní infrastrukturou. Česká unie sportu
v roce
2017
usilovala
o
svolení
redistribuce
dotací
z programu
V
na
údržbu
a provoz sportovních zařízení získaných sportovními svazy a střešní sportovními organizacemi mezi další
spolky v regionech. MŠMT však tento návrh zavrhlo s argumentací, že by nemohlo

5

Zdroj: www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-20162025?highlightWords=podpora+sportovn%C3%ADch+akc%C3%AD
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u koncových příjemců, tedy sportovních spolků a klubů, dostatečně efektivně kontrolovat využití
poskytnutých peněz ze státního rozpočtu. Situaci tedy musí řešit kluby a organizace samy.
Přímá podpora regionálních tělovýchovných jednot a sportovních klubů z národních neinvestičních dotací
spočívá pouze v programu MŮJ KLUB. Možnost dosáhnout na neinvestiční národní prostředky nepřímo
prostřednictvím sportovních svazů vyplývá z domluvy mezi oběma organizačními úrovněmi. Redistribuce
prostředků je možná pouze na základě písemných smluv o odebírání služeb mezi nimi, např. trenérské
služby.
Územní samosprávné celky příjemci národní neinvestiční podpory být nemohou.
MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace,
talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. Dle plánu má alokace činit celkem téměř 2,5 mld. Kč.
Atraktivním programem pro sportovní kluby (spolky) v Chodově může být program Můj klub, který
podporuje mládež ve věku 6-23 let. Hlavním cílem je podpora mládeže ve věku 12-18 let, kdy velká část
sportovců předčasně opouští sport. Zahrnuje také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi
a mládeží.
Vzhledem k mezinárodním úspěchům Chodovských sportovních klubů je zajímavý i program REPRE,
příjemcem je však sportovní svaz nebo spolek, který zastupuje Českou republiku
v mezinárodním olympijském hnutí a na mezinárodních hrách. Podporuje přípravu a účast sportovní
reprezentace na mezinárodních soutěžích, v kategorii seniorů a juniorů ve věkové kategorii nad 15 let.
Není podpořena reprezentace veteránů. Chodovské sportovní spolky mohou podporu řešit
prostřednictvím komunikace se svými kluby.
Programy s atraktivním obsahem, ale určené pouze pro sportovní svazy a unie, jsou také program TALENT
a PROGRAM X. První program je určen pro sportovní podporu talentované mládeže. Program X –
„Projekty pro sportování veřejnosti“ podporuje akce pro veřejnost pořádané v rámci svazů a klubů.

Aktuální informace k výzvám a stavu čerpání dotací jsou dostupné zde:
https://www.cuscz.cz/novinky/prehled-programoveho-financovani-sportuz%C2%A0msmt.html
http://www.msmt.cz/sport-1

5.1.2 Investiční dotace
MŠMT dle Oddělení investic a infrastruktury ve sportu nedisponuje přehledem všech možných
investičních dotací. Programy a jejich výzvy jsou vyhlašovány dle aktuálního rozhodnutí odpovědných
orgánů. Město jako územně samosprávný celek (USC) má možnost získat dotaci z financování sportovních
akcí, které jsou však předem registrovány na MŠMT. Další možností je program 133 530.
Program 133 530 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017/2018, Podprogram 133D 531
určený pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, ale také ÚSC. Cílem programu je napomáhat
nekomerčním sportovním organizacím a ÚSC při rozvoji zejména stávajících sportovních zařízení, které
jsou v jejich majetku, případně je mají v dlouhodobém pronájmu, a dále doplňovat nabídku novými
sportovními zařízeními. Výše dotace by měla činit 60 % způsobilých výdajů projektu.
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Důležitou podmínkou je mj. fakt, že:



ÚSC je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení předmětného objektu do
trvalého užívání jeho udržitelnost.
Nemovité věci podpořené z programu nejsou zatíženy zástavním právem nebo bankovním
úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od žádného subjektu.

Vyhlášení výzvy se očekává na podzim roku 2018, kdy realizace projektu proběhne v roce 2019.
Důležitým programem je Program 133 510. Program je určen na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci
sportovní infrastruktury. Dotace ze státního rozpočtu z programu 133 510 není určena na podporu
školních hřišť a tělocvičen. Alokace pro rok 2017 však byla zrušena a v roce 2018 doposud nebyla vypsána
žádná výzva.
K dalším investičním programům, které byly v roce 2017 vyhlášeny, patří podprogram 133D 521 – Národní
sportovní centra 2017–2024, který je určen pouze pro obnovu infastruktury vybraných sportovišť
s celostátním významem.

5.2 Krajské dotace
Regionální cílenou podporu sportu ve formě dotací zajišťuje Karlovarský kraj, jehož je město Chodov
součástí. Karlovarský kraj jako instituce vypisuje sadu tematických dotačních programů, které na rozdíl od
národních dotací jsou vypisovány pravidelně, každoročně. Programy jsou tematicky zaměřené na:
Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (akce, pravidelná činnost)
Podpora sportovních aktivit mládeže - pravidelná činnost
Podpora sportovních aktivit - sportovní akce
Podpora sportovní infrastruktury profesionálního sportu
Podpora sportovní reprezentace kraje
Podpora vrcholového sportu
Dotace jsou určeny právnickým osobám (např. zapsaným spolkům), jejichž předmětem činnosti je
pravidelná systematická příprava dětí a mládeže ve sportu (maximálně do dovršení juniorského věku v
jednotlivých sportovních disciplínách). Žadatelem nemůže být územně samosprávný celek a jím zřizovaná
organizace.
Podporu sportu nabízí oborově šířeji zaměřený Program na podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Je určen pro organizace zabývající se pravidelnou systematickou prací s dětmi
a mládeží do 26 let. Z tohoto programu mohou žádat právnické i fyzické osoby, které vlastní živnostenský
list pro podnikání v oblasti volného času nebo sportu.
Jednotlivé programy určují maximální výši možné dotace. Výše dotace u všech programů činí
max. 70 % z celkového rozpočtu žadatele na daný projekt. V odůvodněných případech může být dotace
poskytnuta i v režimu podpory de minimis.
Žádosti lze podat zpravidla v měsíci únoru daného roku, ve kterém má být dotace zároveň
i využita. Výjimku tvoří Program na podporu sportovní reprezentace kraje, kde je možné žádat v měsíci
únor-říjen, neboť kvalifikace na reprezentaci probíhá v průběhu roku.
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Aktuální informace k výzvám a stavu čerpání dotací jsou dostupné zde:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/programyKK.aspx
http://programy.kr-karlovarsky.cz/

5.3 Dotace města Chodov
Město Chodov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, podporuje oblast pohybových aktivit organizací působících na území města. Pravidla podpory
jsou
upraveny
v závazném
dokumentu
„Zásady
pro
poskytování
dotací
z rozpočtu města Chodov“, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Chodov
č. 4Z-56-2017 ze dne 7. 9. 2017.
Zásady pro poskytování dotací definují 3 dotační programy:
I. Organizovaná zájmová a sportovní činnost dětí a mládeže
II. Reprezentace města v oblasti sportu a zájmové činnosti
III. Kulturní a sportovní akce
První program je určen pro subjekty zajišťující celoroční, pravidelnou sportovní činnost dětí
a mládeže do 20 let. Dotace jsou určeny na profinancování provozu i pořízení materiálu
a hmotného majetku. Výše dotace je navázána na objem uhrazených členských příspěvků členské
základny.
Druhý program je určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti sportovců na vrcholových
sportovních soutěžích národního a nadnárodního charakteru, v nichž reprezentují město Chodov.
Třetí program je určen na pořádání akcí kulturního a sportovního charakteru pro širokou veřejnost. Na
rozdíl od předchozích dvou Programů je zde vyžadována spoluúčast žadatele, min. 20 % z celkového
rozpočtu projektu.
Text Zásad společně s formuláři je dostupný na webových stránkách města.

5.4 Rozpočet města Chodova
Město Chodov hospodaří s rozpočtem pohybujícím se na úrovni 180-220 mil. Kč, především dle vývoje
sdílených daní, evropských a národních dotací a příjmů z hazardu (odvody z provozu herních automatů).
Finanční hodnoty v tabulce v letech 2014-2017 představují finální stav uvedený v závěrečném účtu,
rok 2018 představuje hodnoty schváleného rozpočtu, tedy předpokládaného vývoje, který se bude
v průběhu roku upravovat dle reálného vývoje.
Hlavní položkou běžných příjmů jsou především příjmy ze sdílených daní a příjmy z hazardu vymezené
příslušnými zákony. Vzhledem k vysokému počtu heren s automatů evidovaných na území města
Chodova, jsou pro město významným příjmem také finanční toky z hazardu. Výroční zpráva o hazardním
hraní v ČR v roce 2016 uvádí, že v roce 2016 získaly veřejné́ rozpočty z odvodů z hazardních her
10,5 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč (30 %) více než v roce 2015. Stinnou stránkou příjmů z hazardu je, že
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jejich růst je důsledkem zvyšování zájmu či závislosti na herních automatech, které mohou vést až
k osobnímu bankrotu, kriminalitě apod.

Tabulka 1 Vývoj příjmů a výdajů města Chodova 2014-2018

2014

2015

2016

2017

Schválený
rozpočet 2018

177 981 089

177 861 069

194 154 871

213 492 758

178 039 071

Z toho příjmy z hazardu

18 300 608

18 711 052

22 212 630

27 112 567

11 100 000

Přijaté neinvestiční dotace

18 737 514

12 103 508

13 223 328

17 443 392

10 234 092

161 582 136

164 669 195

163 158 623

181 392 380

188 273 163

Kapitálové příjmy

7 539 675

7 508 334

1 619 105

14 809 708

13 528 400

Přijaté inv .dotace

9 047 386

43 002 625

3 470 410

6 392 478

0

Kapitálové výdaje

65 412 767

53 479 839

33 227 680

85 588 036

58 505 000

Saldo příjmů a výdajů

41 886 723

48 272 455

55 610 651

57 482 335

0

Financování

55 575 962

25 945 954

39 529 240

72 324 415

44 976 600

Položka
Běžné příjmy

Běžné výdaje

Zdroj: Data město Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Hodnoty běžných příjmů i výdajů v pětiletém časovém horizontu let 2014-2017 rostou, přičemž v roce
2016 a 2017 činilo saldo běžného účtu více jak 30 mil. Kč. Jedná se o prostředky, které po pokrytí
mandatorních výdajů mohou být určeny k financování investičních rozvojových záměrů města.
Kapitálové příjmy i výdaje se v jednotlivých letech vyvíjí odlišně dle intenzity investiční činnosti
a úspěšnosti získání dotací na financování investičních akcí.
Graf 20 Vývoj příjmů a výdajů města Chodova v letech 2014-2018

Zdroj: Data město Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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5.5 Financování sportu
Město Chodova financuje sport v několika různých podobách, dle vlastních pravidel dotační politiky
a priorit rozvoje města. Z veřejných prostředků města jsou hrazeny tyto oblasti:
1. Sportování dětí a mládeže do 20 let věku prostřednictvím sportovních organizací formou dotací.
Prostředky je možné využít na pořízení potřebného sportovního vybavení, materiálové nákupy,
cestovné, startovné, údržba a oprava nemovitostí ve správě, provozní náklady.
2. Podpora pořádání sportovních akcí pro veřejnost formou dotací.
3. Podpora sportovních klubů na akce reprezentující města ve významných sportovních soutěžích na
národní či mezinárodní úrovni formou dotací.
4. Výdaje sportovního klubu na údržbu sportovních areálů v majetku města Chodova (sečení trávy,
náklady na zavlažování, nákup materiálu k údržbě).
5. Výdaje na provoz sportovních areálů (např. mzdy, materiál, energie).
6. Výdaje do výstavby a oprav sportovní infrastruktury, které město financuje přímo z rozpočtu
města.

Běžné výdaje do sportu
Město Chodov financuje jak organizovaný sport se zacílením na děti, tak i vytváří příležitosti pro
individuální sport prostřednictvím výstavby a obnovy sportovišť dostupných veřejnosti (vč. areálu Bílá
voda, cyklostezek).
Tabulka 2 Podíl výdajů na sport z rozpočtu města Chodova v letech 2015-2017

Indikátory
Dotace města na činnost sport. oddílů

2015

2 062 067,00

1 819 699,00

1,30 %

1,25 %

1,12 %

152

151

135

5 025 937,00

4 697 255,00

5 135 159,00

3,1 1%

2,85 %

3,15 %

161 582 135,94

164 669 195,39

163 158 622,70

4,41 %

4,10 %

4,26 %

516

494

514

Podíl dotací na sport na 1 obyvatele

Podíl provoz. výdajů na sport na běž. výdajích
Běžné výdaje města celkem

2017

2 102 100,00

Podíl dotací na sport na běž. výdajích

Provozní výdaje na sport celkem

2016

Podíl provozních výdajů vč. dotací na sport na běž. výdajích
Podíl provozních výdajů vč. dotací na sport na 1 obyvatele
Zdroj: Data město Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s

V letech 2015-2017 město Chodov poskytlo sportovním organizacím se sídlem na území města Chodova
dotace na úrovni cca 2 mil. Kč, což odpovídá cca 1,2 % běžných výdajů města. Každoročně město také
uděluje prostředky na financování provozu sportovních areálů v majetku města, jež byly předány do
správy pověřeným sportovním organizacím. Výše těchto výdajů se pohybuje v absolutní hodnotě na
úrovni cca 5 mil. Kč, což je zpravidla kolem 3 % běžných výdajů města. Z celkového pohledu tak město
vydává na zajištění chodu sportovních organizací a udržování sportovních areálů cca 7 mil. Kč, což je
kolem 4,3 % celkových běžných výdajů města. Pokud se výdaje na sport vztáhnou na počet obyvatel
města, činí výše výdajů v průměru 508 Kč na 1 obyvatele města.
Objektivní pohled na situaci města Chodova přináší srovnání s jinými městy. Každoroční výdaje státu či
Karlovarského kraje však bohužel nejsou v komplexní podobě dostupné. Částečné informace popisující

Strategie podpory sportu města Chodova 2025

48 | Analýza

situaci v Karlovarském kraji, jsou evidovány v Plánu sportu Karlovarského kraje, který provedl průzkum
o výši výdajů na sport na svém území. V kategorii „obce nad 10 tis. obyvatel“ informace uvedlo 8 obcí,
jejichž každoroční výdaj do oblasti sportu se pohybuje mezi 2,6 až 183 mil. Kč, realizované investice
provedeny v roce 2017 dosahovaly od 0 do 66 mil. Kč. Tyto hodnoty není možné se situací města Chodova
poměřit, neboť bez znalosti názvu obce není možné vytvořit souměřitelné indikátory.
Tabulka 3 Objem výdajů na sport obcí Karlovarského kraje (obce nad 10 tis. obyv.)

Zdroj: Plán sportu Karlovarského kraje (2018)
Jasné informace o výdajích města na sport ve své strategii zmiňuje např. město Mělník. Strategie města
Mělníka mj. uvádí výši běžných výdajů samotného města, ale i jiných měst v České republice, vztažených
na 1 obyvatele města. Výše běžných výdajů na sport na 1 obyvatele města se u srovnávaných měst
pohybuje od 384 Kč/obyv. u města Brandýs nad Labem až po Litoměřice, které v roce 2016 na
1 obyvatele vynaložily 1 718 Kč. Město Chodov v roce 2016 vynaložilo na 1 obyvatele 494 Kč, čímž se
zařazuje k městům s nižší úrovní výdajů na 1 obyvatele.
Tabulka 4 Běžné výdaje na sport vybraných měst v roce 2016

Zdroj: Návrh strategického konceptu podpory a rozvoje sportu pro město Mělník
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Dle zprávy ČTK v roce 2015 bylo ze státního rozpočtu vynaloženo na sport zhruba 4,3 miliardy korun6, což
při stavu 10 553,8 mil. obyvatel činí 407 Kč na obyvatele. Město Chodov ve stejném roce na sport
alokovalo o 109 Kč/obyvatele více, než činil celorepublikový průměr.
Druhým indikátorem popisující situaci v oblasti výdajů měst na sport je podíl běžných výdajů na sport na
celkových běžných výdajích veřejného rozpočtu města (viz předchozí tabulka). Město Chodov v roce 2016
vydalo na sport 4,1 % z běžných výdajů města. Ve srovnání s městy uvedenými v tabulce je vidět, že
úroveň 4 % a více je nejčastěji uváděnou hodnotou. Běžné výdaje na sport města Chodova si dlouhodobě
zachovávají hodnotu nad úrovní 4 %, čímž vytváří stabilní prostřední pro fungování sportovních klubů.

Investiční výdaje do sportu
Výdaje na výstavbu či rekonstrukci sportovní haly, zázemí, sportoviště atd. patří do investičních výdajů
města. Město Chodov dlouhodobě investuje do obnovy stávající sportovní infrastruktury, ale také sleduje
novodobé trendy a ohlasy veřejnosti a uzpůsobuje tomu výstavbu nových sportovišť.
V posledních sedmi letech město zrealizovalo několik velikých investic, především na akce: Sportovní hala
– sportovní centrum Chodov. Modernizace sportovního centra města Chodova byla pojata velkolepě tak,
aby odpovídala místním požadavkům a moderním trendům ve sportu. Tomu odpovídá i samotný
architektonický návrh ústřední sportovní haly. Motivem pro hlavní objekty se potom staly přírodní živly
charakterizující jejich podstatu - sportovní hala - vzduch, plavecký bazén - voda, zázemí letních sportů oheň, zapuštěné šatny - země. Jedná se o několika etapovou akci, první etapa výstavby byla zahájena
v roce 2011. Na ni navazovala rekonstrukce venkovních šaten a hospodářského zázemí. V roce 2018 je
plánována výstavba dalších navazujících sportovních sektorů v rámci areálu (in-line dráhy, výstavba kryté
haly na beach volejbal, amfiteátr).
Investice do sportovní infrastruktury město provádí každoročně (vyjma roku 2016, po významných akcích
v předchozím roce 2015). U finančně náročnějších akcí město Chodov vždy intenzivně usiluje o získání
externí dotační výpomoci v podobě dotací na pokrytí značného podílu výdajů na akci, což se městu velice
úspěšně daří.

Výčet nejvýznamnějších investic města Chodova do sportovní infrastruktury v letech 2010-2017:
Rekonstrukce a vybavení DDM Bludiště Chodov

Rok 2010

Rok 2010-2011

Celkové výdaje:

9.890.952,00 Kč

Dotace:

9.149.130,55 Kč

Sportovní centrum SO.05
(Sportovní areál Bezručova ulice, minigolf, zázemí, hřiště)
Celkové výdaje:

8.221.764,00 Kč

Dotace:

7.605.131,70 Kč

Dotace 92,5 %, vlastní podíl 7,5 %

6

Zdroj: ww.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/330181-cov-nebude-prerozdelovat-penize-z-hazardu-novy-zakonschvalila-snemovna
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Rok 2011-2012

Sportovní hala
Celkové výdaje:

89.836.665,32 Kč

Dotace:

57.772.483,00 Kč

Dotace 85 % ze způsobilých výdajů, vlastní podíl 15 %
Multifunkční hřiště Stará Chodovská

Rok 2012

Rok 2014-2015

Celkové výdaje:

2.700.983,00 Kč

Dotace:

1.800.000,00 Kč

Sportovní hala - Šatny a hospodářské zázemí
Celkové výdaje:

46.799.101,10 Kč

Dotace:

37.266.195,66 Kč

Dotace 85 % ze způsobilých výdajů, vlastní podíl 15 %
Workout hřiště

Rok 2015

Výdaje z rozpočtu:

549.370,00 Kč

Závlahový systém sportovní dráhy pro hasiče

Rok 2016

Výdaje z rozpočtu:
Rok 2015 a 2017

402.516,00 Kč

Venkovní posilovny
Výdaje z rozpočtu 2015:

303.219,00 Kč

Výdaje z rozpočtu 2017:

530.353,00 Kč

Z výše uvedených informací o provozních a investičních výdajích vyplývá, že město Chodov každoročně
provádí postupnou revitalizaci sportovních areálů, ve kterých bude pokračovat i v následujícím období.
Graf 21 Struktura podílu výdajů na sport v letech 2015-2017

Zdroj: Data město Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
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Výše investičních výdajů města Chodova se odvíjí jak od technického stavu budov a nemovitostí sportovní
infrastruktury, tak dotačních příležitostí, tak velkých investic do jiných oblastí občanské vybavenosti. Výše
investičních výdajů se tak každoročně liší.

Financování klubů
Financování sportovních klubů se dle dotačních pravidel odvíjí od velikosti členské základny sportovního
klubu, resp. počtu dětí a mládeže do věku 20 let a jejich sportovních úspěchů na min. krajské úrovni. Pro
rok 2018 město Chodov v hlavní vlně rozdělilo 1 mil. Kč, z nichž na činnost mládeže bylo přiděleno
669,6 tis. Kč dle evidovaných 707 dětí, z nichž se 621 účastní pravidelné soutěže.
Graf 22 Podíl dětí evidovaných ve sportovních klubech a podíl dotací rozdělených mezi sportovní kluby v roce 2018

Zdroj: Data sportovní kluby Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Podílu dětí v jednotlivých sportovních klubech přibližně odpovídá i podíl na dotacích na činnost
sportovních klubů rozdělených v daném roce. Mírné rozdíly jsou dány tím, že přidělená výše dotací na
podporu činnosti děti a mládeže ze strany města Chodova se odvíjí od velikosti členského příspěvku
vybíraného daným sportovním klubem (s jasně stanoveným stropem). Velikost členského příspěvku si
stanovuje sportovní klub sám dle náročnosti daného sportu na vybavení a počtu tréninků za týden.
Největší počet dětí a mládeže do 20 let eviduje tradičně TJ Batesta, z.s., která k 31.12.2017 zajišťovala
hodiny výuky 165 osobám do věku 20 let, na které klub získal 150 000 Kč. Druhý nejvyšší počet dětí
navštěvuje TJ Spartak Chodov, z.s. s 91 osobami, pro které klubu město přidělilo 108 200 Kč dotací. Třetím
sportovním klubem s největším počtem dětí a mládeže je ŠAK Chodov, který s evidovaným 81 dětmi získal
k dispozici 84 000 Kč.
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Graf 23 Vývoj dotací sportovním klubům na děti a mládež v letech 2015-2018

Zdroj: Data sportovní kluby Chodov, zpracovala Erste Grantika Advisory, a.s
Dotace na financování činnosti sportovních klubů ze strany města Chodova představují pouze jeden
z finančních zdrojů, byť významný. Podle údajů získaných ze strany sportovních klubů města Chodova se
podíl finanční výpomoci ze strany města pohybuje na úrovni přes 1/5 celkových příjmů klubů (bez
započtení výdajů na provoz sportovních zařízení). Nejvíce prostředků se klubům daří získat z dotací
z MŠMT a Karlovarského kraje, popř. ze strany svazu (téměř 1/3 příjmů klubu). Podíl členských příspěvků
se pohybuje zpravidla mezi 9-15 % příjmů klubu.
Graf 24 Struktura finančních zdrojů sportovních klubů

Zdroj: 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., Koncepce financování sportu v České republice

Strategie podpory sportu města Chodova 2025

53 | Analýza

Poněkud jinou situaci popisuje zatím poslední nejkomplexnější studie o financování sportu v České
republice od KPMG z roku 2012 „Koncepce financování sportu v České republice“. Dle této studie tvoří
největší podíl příjmů sportovního klubu v ČR členské příspěvky (tedy výdaje domácností na financování
sportovní činnosti svých členů), v průměru 42 % celkových příjmů klubu. Příjmy z dotací (MŠMT, kraje,
obce a sportovních svazů) tvoří dohromady 30 %.
Dle těchto výsledků lze konstatovat, že sportovní kluby ve městě Chodov úspěšně čerpají dotace na
zafinancování svých činností s cílem minimalizovat finanční zátěž domácností, neboť příjmy domácností
jsou v celorepublikovém srovnání spíše nižší. Pokud je domácnost tvořena větším počtem sportujících dětí
nebo pokud je dítě členem více jak jednoho klubu, představují pro domácnost platby členských příspěvků
sportovním klubům vysokou finanční zátěž. To by se mohlo negativně projevit v omezování sportu dětí
a mládeže. Ve snaze odlehčit domácnostem usilují kluby aktivně o získání dotace na svou činnost, přestože
příprava žádosti i následné vyúčtování čerpání dotace je pro ně administrativně náročné. Složitá operativa
dotací odvádí koncentraci klubu od samotné podstaty jejich existence - sportu. Zjednodušení systému
čerpání dotací by pro ně znamenalo velký ulehčení.
Zajímavou informací studie KPMG je podíl příjmů ze sponzorských darů. Ten v průměru činí 10 % příjmů
sportovního klubu. Výše sponzorských darů mezi sportovními kluby v Chodově se velice liší, proto by
průměr neměl vypovídací hodnotu. V tomto ohledu je nejúspěšnějším klubem Beach Volleyball Club
Chodov, z. s. s 35% podílem na celkových příjmech klubu a následně TJ Plamen Chodov, z. s. se 13 %.
Podle informací sportovních klubů je důležitým faktorem ovlivňujícím ochotu firem udělit sponzorský dar
garance budoucnosti sportovního klubu., resp. jeho udržitelnost. Dárce chce znát vizi budoucího vývoje
klubu a také oporu ze strany města, zda město bude sportovní klub podporovat i v budoucnu. Právě tuto
jistotu by sponzorům měla přinést tato strategie.
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