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STRATEGICKÝ DOKUMENT
Koncepce podpory sportu
a pohybových aktivit občanů
města Jirkov
na období 2018 až 2028

Cílem strategického dokumentu Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města
Jirkov (dále jen Koncepce) je vytvořit ve městě Jirkov vyvážený a efektivní model podpory sportu
a pohybových aktivit mládeže a obyvatel města. Model podpory sportu a pohybových aktivit, který
je ekonomicky optimální a dává prostor všem subjektům, které mají na území města Jirkov zájem
provádět a rozvíjet sportovní a pohybové aktivity. Koncepce má 3 hlavní pilíře.
1. Ekonomiku. Koncepce spojuje do synergické podpory veškeré prostředky směřované do sportu
a pohybových aktivit, které samostatně distribuuje:
• stát
programy MŠMT
• kraje
Ústecký kraj
• města a obce
Jirkov
2. Cílové skupiny podpory. Koncepce obsahuje systematickou podporou
• mládežnických sportovců, věková skupina do 18 let
• podporu nejširších vrstev obyvatel města Jirkov
3. Ocenění trenérů, funkcionářů a dobrovolníků. Koncepce zavádí formy morálního ocenění
pro trenéry, funkcionáře a další dobrovolníky zajišťující pohybové aktivity v městě Jirkov.
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Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Jirkov (na období 2018 až 2028)
Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Jirkov je střednědobý dokument
definující cíle, opatření, možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní
vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch kvality života občanů města
Jirkov.
Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov vychází z platných zákonů, ze
strategických programů státu, Ústeckého kraje a strategických dokumentů města Jirkov.

Obsah:
1. ÚVOD
1.1. Význam sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro obyvatele města Jirkov
1.2. Legislativa, Státní koncepce podpory sportu v ČR, doporučení EU
1.3. Návaznost koncepce města Jirkov na systém podpory v ose Stát – kraj – obce, města
1.4. Strategie rozvoje sportu a pohybových aktivit města Jirkov 2018 – 28, Akční plán, Flexní plán
1.5. Sociální funkce sportu a ekonomický význam pro město Jirkov
1.6. Demografická a sociologická specifika ÚK, která může podpora pohybových aktivit na úrovni
města Jirkov ovlivnit
2. SPORT VE MĚSTĚ JIRKOV
2.1. Organizovaný a neorganizovaný sport, lidské zdroje ve městě Jirkov
2.2. Sportovní infrastruktura města Jirkov
2.3. Financování sportu ve městě Jirkov do roku 2018
3. CÍLE KONCEPCE
4. FINANCOVÁNÍ SPORTU ve městě JIRKOV
4.1. Plán ekonomického krytí podpory sportu a pohybových aktivit
5. PRIORITY MĚSTA JIRKOV v podpoře sportu a pohybových aktivit obyvatel města
6. NÁVRHY INVESTIČNÍCH AKCÍ v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit pro období
2018 – 2028

1

Koncepce podpory sportu, JIRKOV, červen 2018

1.

ÚVOD

1.1. Význam sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro
obyvatele města Jirkov
Sport a pohybové aktivity občanů jsou velmi významnou součástí života společnosti, s významně
pozitivním dopadem do mnoha jeho oblastí. O jeho významu a pozitivním vlivu a vlivech na život
jedinců i celých společností je sepsáno mnoho odborných publikací.
Obecně je sport a pohybové aktivity vnímán jako nejrozšířenější zájmová a volnočasová aktivita
občanů všech věkových skupin, s výrazným vlivem na zdravotní stav populace a životní styl
populace, regeneraci pracovní síly, na sociální cítění, hrdost k regionu apod.
Vedle všeobecně přijímané a akceptované zdravotní funkce sportu je nenahraditelná jeho úloha pro
harmonický rozvoj osobnosti, sociálního vědomí a formování hodnotového systému, zvláště u
dospívající mládeže. Sport pomáhá občanům se sníženými schopnostmi, usnadňuje jim vyrovnání
se s handicapem a usnadňuje jejich zařazení do většinové společnosti. Významná role sportu je i
v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální integrace a v prevenci negativních společenských jevů.
Prokázaný je ekonomický přínos sportu. Sport např. vytváří v ČR srovnatelné DPH se
zemědělstvím, dává však významně více pracovních příležitostí než zemědělství apod. (viz materiál
Koncepce financování sportu v ČR, KPMG, 2012).
Sport v neposlední řadě vychovává jedince k sounáležitosti se skupinou, klubem, městem, krajem, vede
jedince k hrdosti na skupinu, město, region i stát. Sport zviditelňuje, vytváří image atd. atd.
Je prokázáno, zejména ve vyspělých v zemích EU, že systémová podpora sportu ve všech jeho
formách přinese již v krátkodobém horizontu výsledky ve formě posílení všech jeho výše uvedených
kladných efektů. Tyto výsledky se při systematické podpoře v čase významně zvyšují.
Zejména z tohoto důvodu se koncepční přístup ke sportu ve městě Jirkov jeví jako nanejvýš žádoucí.
Koncepční přístup k podpoře sportu a pohybových aktivit ve městě Jirkov je důležitý zejména z důvodu
významně vyšší existence potenciálu negativních až patologických sociálních jevů a zvýšeného rizika
jejich rozvoje nejen ve městě Jirkov, ale na území celého Ústeckého kraje, jehož je město Jirkov
součástí.

1.2. Legislativa, státní koncepce podpory sportu v ČR a doporučení EU
Základním legislativním dokumentem je zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. S účinností od 1.
1. 2017 upravuje podporu sportu v ČR jeho novela - zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.
Priorita státu v oblasti podpory sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky (viz Zák. č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, §1a). Hlavní
koordinační roli přisuzuje novela zákona č.230/2016 Sb. Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy, které vypracovává návrh plánu státní politiky a tento předkládá vládě ke schválení.
MŠMT koordinuje realizaci plánu, zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,
kontroluje poskytnuté prostředky, vytváří podmínky pro sport atd.
Priorita krajů - § 5 zákona o podpoře sportu definuje úkoly krajů, které spočívají ve vytváření
podmínek pro sport, kraje zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů,
včetně zdravotně postižených, zajišťují výstavbu, rekonstrukce a údržbu sportovních zařízení a
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Kraje mají ze zákona i povinnost
zpracovávat plán rozvoje sportu na území kraje, zajišťují i jeho provádění.
Priorita měst a obcí - § 6 zákona o podpoře sportu definuje úkoly měst a obcí, které dle zákona
vytvářejí podmínky pro sport, zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
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zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu,
rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní
činnost občanů. Dále dle zákona obce a města kontrolují účelné využívání svých sportovních
zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec stejně jako kraj zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.
Aktuálně je platný i vládou schválený materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT
2025“ z dílny MŠMT. Tento materiál (20 stran textu) předkládá směry rozvoje a podpory českého
sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na
předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu.
SPORT 2025 u měst a obcí mimo jiné říká: Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů
jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit problém
obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení a atypického vlastnického uspořádání
(převaha spolkových zařízení), které vychází z tradic, ale bez adekvátních prostředků na
správu rozsáhlého majetku. Kromě infrastruktury pak města a obce podporují tradičně místní
kluby na výkonnostní úrovni a sport pro všechny.
Normy EU. Evropská komise vydala v roce 2008 obecná doporučení vládám členských zemí
v oblasti sportu a zdraví podporujících pohybových aktivit (EU Physical Activity Guidelines, Brusel,
2008), která se zabývají danou problematikou na národní, regionální i lokální úrovni. Z těchto
doporučení vychází i některá ustanovení státní koncepce pro ČR. Stran EU existují další
dokumenty, které pouze doporučují, viz Bílá kniha o sportu vydaná v r. 2007 Komisí Evropského
společenství apod.
Vše výše uvedené má charaktery doporučení.
Pro město Jirkov je základní zákonnou normou zákon č 115/2001 Sb. o podpoře sportu ze dne 28.
2. 2001 v aktuálním znění novely zákona č. 230/2016 Sb. ve sbírce zákonů.
Praktické závěry legislativních rámců zejména pro město Jirkov
• Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov by měla vždy navazovat na formy
podpory sportu státem realizované MŠMT a příslušného kraje, Ústeckého kraje.
Podpora města Jirkov by měla vytvářet synergickou návaznost s MŠMT a Ústeckým krajem a
maximálně efektivně a cíleně směřovat prostředky do podpory sportu a pohybových aktivit
obyvatel města Jirkov.
• Koncepce města Jirkov by krom návaznosti na programy MŠMT a ÚK měla umět flexibilně
navazovat na aktuální krátkodobé úpravy dotačních investičních a neinvestičních programů
MŠMT a ÚK.
• Koncepce města Jirkov by měla umět flexibilně reagovat na neočekávané změny forem podpory
zejména stran MŠMT (viz situace na konci roku 2017 s programem IV. MŠMT).

1.3. Návaznost Koncepce města Jirkov na systém podpory v ose Stát –
kraj – obce, města
Z uvedeného a ze zákonem definovaného vyplývá, že nejefektivnější podpory sportu a pohybových
aktivit lze dosáhnou synergií ekonomických podpor stran státu v liniích
• programy MŠMT
• programy kraje
• programy obcí a měst na území ÚK
Tyto tři subjekty jsou dle zákona každý v samostatné působnosti příjemcem finančních prostředků
na podporu sportu a pohybových aktivit od státu.
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Cílem strategického dokumentu podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov je:
• nekumulování podpor v hladině stát, kraj, obce
• efektivní podpora nejdůležitějších segmentů sportu a pohybových aktivit ve městě Jirkov
• nalezení alespoň základních příspěvků pro minoritní pohybové aktivity
• společná kontrola poskytnutých prostředků
• společná eliminace nekorektních žadatelů

1.4. Strategie rozvoje sportu a pohybových aktivit města Jirkov 2018 –
2028, Akční plán města Jirkov, Flexní plán města Jirkov
V zájmu harmonického rozvoje města Jirkov byly přijaty a jsou postupně naplňovány dlouhodobé
strategické rozvojové plány města Jirkov. Mezi tyto dokumenty patří i strategický dokument
Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ÚK 2018 –2028, který navazuje na uvedené
koncepční a strategické materiály Státu, Ústeckého kraje, na doporučení MŠMT, EU, ap.
Strategický dokument Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov je vypracován
v časové ose 10 let doporučené MŠMT. Ale z důvodu možných aktualizací stran státu, kraje apod.
pracuje město Jirkov s materiálem ve třech časových osách.
a) Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov
2018 až 2028
b) Akční plán podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov
dva roky
c) Flexní plán podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov
aktuální změny
Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit města Jirkov
Materiál je komplexním souborem strategické vize podpory sportu a pohybových aktivit ve městě
Jirkov v časové ose 10 let. Strategický dokument vychází z prostoru vymezeným zákonem pro
město Jirkov pro podporu sportu. Město Jirkov ve svém strategickém dokumentu definuje svou
ambici propojit podporu sportu a pohybových aktivit na území města Jirkov i s podporou stran Státu
a ÚK.
Trojstranná cílená podpora v půdorysu
• MŠMT
program „Můj klub“ s alokací 1,2 MLD Kč pro ČR
• Ústecký kraj několik programů s alokací 32 milionů Kč pro ÚK
• město Jirkov stávající programy s alokací 2,6 Kč + mimořádný program 1 mil Kč
navazuje na veškerá zákonná doporučení a jeví se jako ekonomicky i systémově jako
nejefektivnější.
Akční plán podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Jirkov
Akční plán je krátkodobý dokument v navržené ose dvou let. Důvodem je možnost aktualizovat
podporu sportu na území města Jirkov v souladu s okamžitými ekonomickými parametry státu,
kraje, ale hlavně města Jirkov. Jedním z významných důvodů pro zavedení institutu Akčního plánu
je možnost vstupu do dlouhodobého plánu zejména z praktických důvodů, kterými jsou časté a
často i zásadní změny parametrů investičních a neinvestičních dotačních programů vypisovaných
MŠMT, ale i jiné „okamžité“ změny.
Institut Akčního plánu je prostředkem krátkodobého řešení, navazující na reálnou situaci.
Flexní plán podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Jirkov
Flexní plán je krizové řešení, které se nemusí v době platnosti trvání koncepce vůbec uplatnit. Flexní
plán je do strategického řešení vložen jako pojistka, která umožní řešit neočekávané ekonomické
výpadky, viz zrušení programu IV MŠMT v říjnu 2017 (program na provoz a údržbu sportovních
zařízení s hladinou 250 mil Kč). MŠMT tento program těsně před koncem roku zrušilo bez náhrady.
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1.5. Sociální funkce sportu a ekonomický význam pro město Jirkov
Sociální funkce. Sport a pohybové aktivity jsou přirozenou náplní volného času nejen pro mládež.
Sport a pohybové aktivity jsou doporučovány jako prostředek k výchově, vzdělání, formování
osobnosti a sociálních vazeb. Sport je doporučovaným a osvědčeným prostředkem k eliminaci
patologických společenských jevů atd., atd. Tato funkce sportu a pohybových aktivit není stále v ČR,
ÚK, ale ani ve městě Jirkov dostatečně, cíleně a programově využívána. V celém uváděném prostoru
chybí projekty, které cíleně prostřednictvím sportu akcelerují sociální integraci vyčleněných skupin
obyvatelstva - sociálně slabších, etnických, národnostních, či jinak odlišných skupin.
Není dostatek projektů propagujících pravidelný pohyb a sport jako přirozenou součást zdravého
životního stylu přinášející možnost seberealizace, relaxace, aktivní i pasivní zábavy. Tento stav se
snaží v krátké časové ose řešit připravovaný Akční plán.
Ekonomické přínosy sportu. Ekonomické přínosy sportu jsou prokázané domácími i zahraničními
studiemi (Analýza financování sportu v ČR realizované MŠMT a ČOV /22 stran textu/; Koncepce
financování sportu v ČR zpracovaná KPMG /40 stran textu/) atd. včetně nejznámější citace
z Davoského ekonomického fóra „jeden dolar investovaný státem do pohybových aktivit obyvatel
ušetří státu 4 dolary ve zdravotnictví“.
Ekonomické výstupy sportu spočívají
• v krátkodobých a střednědobých efektech
o výroba a prodej zboží; služby v oblasti sportu
o zaměstnanost
o návštěvnost a cestovní ruch
• v dlouhodobých přínosech:
o snížení nákladů na prevenci negativních jevů – návykové látky, kriminalita
o národnostní a rasové excesy
o snížení nákladů na zdravotní péči
o zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
o vyšší úroveň fyzické kondice mládeže
o vyšší fyzická úroveň osob v produktivním věku i seniorů
o prestiž a potenciál města Jirkov
Vzhledem k některým specifickým podmínkám Ústeckého kraje, jako je například zhoršená kvalita
životního prostředí, vyšší míra nezaměstnanosti, sociální rozdíly mezi skupinami obyvatel, potenciální
riziko sociálních konfliktů, existuje zejména na území města Jirkov reálný předpoklad návratnosti
prostředků investovaných do podpory projektů v oblasti sportu a pohybových aktivit.

1.6. Demografická a sociologická specifika Ústeckého kraje, která může
podpora pohybových aktivit na úrovni města Jirkov ovlivnit
Z velkého množství dat, charakterizujících sociální demografickou a společenskou úroveň života
obyvatel města vyplývá, bohužel, že celý region stojí v mnoha parametrických hodnotách na
negativním pólu hodnot, které definují kvalitu života. Ve veřejně dostupných datech (zejména
v datech ČSÚ, datech zdravotních pojišťoven, datech ČLK, exekutorského úřadu, v centrálních
dostupných datech střešních sportovních spolků apod.) lze exaktně konstatovat, že celý Ústecký
kraj a podobně i Jirkov stojí dokonce úplně na prvních místech negativních pólů.
V materiálu je uvedeno „jen 10“ významných negativních parametrických ukazatelů spojených
s kvalitou života v Ústeckém kraji. Všechny vybrané parametrické ukazatele jsou dle rozsáhlých a
prokázaných studií v Evropě, USA, Kanadě a dalších zemích poměrně lehce napravitelné cílenou
podporou sportovních a pohybových aktivit.
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Významné negativní parametry spojené s kvalitou života v ÚK i Jirkově:
1. Region je na prvním místě v otylosti dětí
2. Region má nejvíce občanů postižených civilizačními chorobami v produktivním věku
3. Region patří ke krajům s nejnižším průměrným věkem dožití
4. Region je na posledním místě ve stupni vzdělání obyvatel
5. Region je na prvním místě v počtu exekucí
6. Region je na předposledním místě ve výši příjmů obyvatel
7. Region je na prvním místě v odchodu obyvatel z ÚK, 600 osob ročně opouští ÚK
8. Region je na prvním místě v poklesu členské základny sportovců 2010 až 2017
9. Region je na prvním místě v poklesu členské základny sportující mládeže 2010 až 2017
10. Region standardně podporuje mládež v době školní výuky, ale nejméně podporuje
volnočasové a zejména pohybové aktivity mládeže po odchodu dětí ze školy.
Cílená podpora sportovních a volnočasových pohybových aktivit MAXIMÁLNÍHO počtu obyvatel
města Jirkova může velmi efektivně eliminovat nebo posunout řadu výše uváděných negativních
charakteristik celého regionu, zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

Snížení nadváhy mládeže
Eliminaci, částečnou eliminaci civilizačních chorob
Věk dožití
U obou zdravotních bodů citace Panelu zdraví Ekonomického fóra v Davosu „jeden dolar
investovaný do pohybových aktivit ušetří 4 dolary ve zdravotnictví“
Eliminovat odchody zejména ekonomicky silných a vzdělaných obyvatel z ÚK
Zastavit pokles obyvatel a výrazný pokles mládeže používající sport a pohybové aktivity
k aktivnímu využití svého volného času a péči o své zdraví.
Nabídnout zejména mládeži vhodnou aktivitu pro volný čas
Eliminovat zejména u mládeže provozováním sportu a pohybových aktivit kontakt
s negativními či dokonce socio-patogenními činnostmi
Atd. atd.

2. SPORT VE MĚSTĚ JIRKOV
2.1. Organizovaný a neorganizovaný sport, lidské zdroje ve městě Jirkov
Organizovaný sport ve městě Jirkov.
Na území města Jirkov vykonává vlastní sportovní činnost řada sportovních klubů nebo spolků. Město
Jirkov 9 sportovních klubů na území města poměrně zásadně podporuje formou podpory v rámci
dotačního programu č. 2 – Podpora sportovních organizací. Jedná se o tyto kluby a spolky:
Volejbalový klub Jirkov, Tenisový klub Jirkov, Klub stolního tenisu Jirkov, Karate klub Jirkov,
Sportovní klub Policie Hvězda Jirkov, Lyžařský klub Jirkov, Florbal Jirkov, 1. sportovní klub Jirkov,
Sportovní klub Ervěnice – Jirkov.
Ostatní kluby a spolky město podporuje v rámci dotačního programu č. 1 – Poskytování dotací
z rozpočtu města Jirkova na činnost a projekt. Všechny sportovní spolky (ať městem podporované
nebo nepodporované) organizují a rozvijí na území města Jirkov svou vlastní sportovní činnost.
Město Jirkov si váží úplně všech sportovních subjektů, které provozují organizovanou
sportovní činnost na území města Jirkov. Tyto sportovní kluby vytvářejí pro všechny občany
města Jirkov potenciál, zapojit se do pravidelné sportovní činnosti. Každá aktivita sportovních
spolků ve městě Jirkov zvyšuje potenciál smysluplného využívání volného času obyvatelů města,
zejména mládeže.
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Město Jirkov je ale v podpoře kompletního spektra sportovních spolků vázána zákonem a zejména
ekonomicky může podpořit jen ty sportovní spolky, které o pomoc oficiálně požádají a splní veškeré
podmínky zákona pro poskytnutí pomoci.
Celkový počet registrovaných členů ve sportovních spolcích je ve městě Jirkov ale významně pod
celorepublikovým průměrem 20% obyvatel začleněných do dlouhodobých sportovních aktivit. U
města Jirkov se aktuálně jedná o cca 12% obyvatel města zapojených do dlouhodobých sportovních
aktivit. Tento ukazatel je však ovlivněn tím, že část obyvatel města Jirkova je zcela jistě registrována
v blízkém Chomutově – zejména sporty, které nejsou v Jirkově nabízeny (plavání, hokej,
krasobruslení, basketbal, aj).
Za nejvíce alarmující se jeví zejména vývojový trend SETRVALÉHO POKLESU, registrované členské
základny ve sportovních spolcích působících ve městě Jirkov.

7
Neorganizovaný sport ve městě Jirkov.
Tato lokace je velmi těžko kvantifikovatelná nejen v Jirkově, ale celoplošně. Jedná se o dvě
identifikace sportující populace:
a) Populaci, která provozuje pohybovou aktivitu relativně pravidelně, ale není nikde registrovaná
Jedná se o obyvatele města Jirkov, kteří nejsou členy sportovních spolků, ale vykonávají nepravidelné
sportovní aktivity, většinou rekreačního, ale často i soutěžního charakteru s absencí potřeby se
kdekoli registrovat. Tato cílová skupina ale většinou alespoň konzultativně spolupracuje s odborníky
(trenéry) z registrovaných sportovních spolků. Své aktivity konzultují a se sportovními kluby udržují
kontakty. Obecně lze odhadnout, že takto sportující populace je cca 20% až 30 % vztaženo k
registrované populaci. Pro město Jirkov lze kvalifikovaně odhadnout cca 400 neregistrovaných
obyvatel města, kteří provádí relativně pravidelnou pohybovou aktivitu mimo registrované sportovní
subjekty.
b) Populace, která provozuje pohybové aktivity nárazově
Jedná se o obyvatele města Jirkov, kteří začali vnímat pohybové aktivity jako důležité pro své fyzické
a duševní zdraví, ale nemají potřebu pohybové aktivity provozovat pravidelně nebo s výkonnostním
cílem. Téměř nespolupracují se sportovními spolky. Ale v případech, kdy sportovní spolky organizují
smysluplné sportovní akce pro veřejnost, se těchto akcí zúčastňují.
Lidské zdroje.
Obecně asi největší současný problém českého sportu. Po změně financování sportu po roce 2012
došlo téměř k úplnému zastavení financování do sportovních klubů. V klubech nebyly prostředky na
platy trenérů, funkcionářů. Mezi rokem 2012 a 2018 neustále klesá členská základna, chybějí lidské
zdroje, trenéři a funkcionáři. Významně klesá kvalita zejména trenérské činnosti, zejména
mládežnické oddíly vedou rodiče bez trenérského vzdělání atd. Naprosto stejný je aktuální stav i ve
městě Jirkov.
Doporučené řešení pro město Jirkov
Jediná možná a reálná cesta změny trendového vývoje je aktivní PŘÍSTUP MĚSTA. Město Jirkov je
za současného stavu jediným subjektem, který může situaci ovlivnit.
• stát vypsal pro sportovní kluby na 2018 program Můj klub. Program je tak složitý, že na něj 80%
klubů nedosáhne.
• stát nemá na území města žádný klub, který by cíleně a významně podporoval z důvodu přípravy
reprezentace státu.
• Ústecký kraj má svou schválenou koncepci. Ta uvolňuje do sportu cca 30 milionů Kč v roce 2018,
v roce 2025 uvolní 60 milionů, ale v koncepci kraje není, logicky, plošná podpora sportu
v městech a obcích.
• město Jirkov je aktuálně jediným subjektem, který může legitimně podpořit sport na území města
Jirkov ze svých prostředků.
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•

třetí osoby, sponzoři. Malá šance, aby byl sport na území města Jirkov financován z finančních
prostředků třetích osob.

Konkrétní doporučené kroky
1. Registr sportovců.
Asi nelze realizovat okamžitě vzhledem k nevyjasněné problematice ochrany osobních údajů a
stále nevytvořeného centrálního registru MŠMT. Po vyjasnění situace by bylo vhodné realizovat.
2. Registr sportovišť
Registr lze budovat okamžitě, ideální nabídka sportovišť občanům
• Sportoviště v majetku města
• Sportoviště v majetku sportovních spolků
• Sportoviště v majetku soukromých subjektů (komerční sportoviště)
Celou kapacitu sportovišť nabízet na webu města
3. Koncepční materiál, který definuje
Cíle podpory sportu ve městě Jirkov:
• V hladině podpory registrovaných sportovních subjektů
• V hladině neregistrovaných sportovních subjektů a sportovní akce pro veřejnost
• V hladině podpory městských sportovišť
• V hladině podpory sportovišť v majetku sportovních spolků
• V hladině objemu finančních prostředků uvolňovaných v časové ose
• Definovat vztah města k profesionálnímu sportu (měl by být v koncepci naznačen – ne
jednoduché škrtnutí a nezájem města, spíš deklarovat vůli, jestli se někdo přiblíží k
„extralize“, město si toho bude vážit a zdravě tento subjekt podpoří)

2.2. Sportovní infrastruktura města Jirkov
Počet sportovních zařízení. Město Jirkov disponuje základním sportovním vybavením,
rekonstruovanou sportovní halou, lezeckou stěnou, standardními venkovními sportovišti, v okolí
města jsou cyklostezky. Chybí ale alespoň jedno větší zařízení jako je bazén (nyní pouze malý na
základní škole) nebo menší krytý zimní stadion. Obě zařízení by významně zatraktivnily podmínky
pro sportovní aktivity města Jirkova. Struktura zejména větších sportovních zařízení (bazén, ledová
plocha) je historicky limitovaná městem Chomutov, do kterého byla výstavba těchto zařízení
situována.
Kvalita sportovních zařízení. Kvalita sportovních zařízení na území města Jirkova je v průměru
střední až nízká. Město Jirkov se snaží udržovat svoje zařízení v dobrém stavu. Špatný stav zařízení
je zejména u těch, která jsou ve vlastnictví spolků a klubů. Důvodů je řada, průběžný nedostatek
financí na provoz a údržbu, střední až užší výkonnost subjektů, které zařízení využívají a tedy
absence potřeby nejkvalitnějšího zázemí. Současně může mít tento parametr pozitivní význam,
město Jirkov se nebude specializovat na velmi kvalitní sportoviště, ale svým občanům bude nabízet
střední kvalitu sportovišť a sportovních zařízení, která splňují potřeby 99% populace.
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2.3. Financování sportu ve městě Jirkov do roku 2018
Stávající stav.
V roce 2017 město Jirkov přímo (v rámci dotačních programů) financovalo sport částkou 2,8 mil Kč
(z toho částka 300 tis přidělena mimořádně – původně měla být přidělena až v roce 2018). Nepřímo
město financovalo sport jak v rámci údržby školních i sportovních zařízení, tak v rámci investic
(cyklostezky, sportoviště).
Pro rok 2018 je pro přímou podporu schválena částka 3,3 mil Kč. Dále je možná podpora z ostatních
programů, které nejsou primárně určené pro sport. Opět jsou schválené částky na údržbu a
investice.
Pro další období by podpora do sportu měla být minimálně na úrovni roku 2018.
Akční plán 2018 – 2020 ve městě Jirkov
Akční plán 2018 až 2020 je prvním reálným a systematickým krokem města Jirkov ke krátkodobému
mírnému zvýšení podpory sportu a pohybových aktivit obyvatel svého města v uvedeném čase
Akční plán města Jirkov spojuje potenciál podpory sportu
• Stát
program MŠMT Můj klub pro 2018, další programy MŠMT
• Ústecký kraj
cíleně cca jen jeden program
• Město Jirkov
schválenou podporu udržen minimálně ve výši roku 2018
Podpora MŠMT
• Program Můj klub, 2018 alokace 1,2 MLD Kč = cca 15 mil pro jeden okres ČR, velmi složitá
administrace
• Program II., talentovaná mládež, město neovlivní, distribuují střešní sportovní svazy
• Program X., projekty pro sportování veřejnosti, 80 mil. Kč pro ČR, žádají kluby
• Investiční program, 1 MLD Kč, nejasná pravidla, nejasné vypsání
Podpora Ústecký kraj
• Celkový objem podpory ÚK 30 milionů Kč
Podpora talentované mládeže
20 milionů Kč pro vybrané, kvalitně pracující kluby
Podpora sportovních akcí
5 milionů Kč
Podpora město Jirkov
• Program č. 1 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova na činnost a na projekt.
Tento program v sobě zahrnuje široké spektrum podpory. Podporuje se kultura, sport a
tělovýchova, výchova dětí a mládeže, zabezpečení volnočasových aktivit občanů, ochrana
přírody, zdravotnictví, prevence patologických jevů, rozvoj cestovního ruchu a prezentace
města, mezinárodní spolupráce a sociální péče. Žadatel může požádat o dotaci na činnost a o
dotaci na projekt. Mezi organizace, které jsou každoročně dotovány z rozpočtu města Jirkova
na svou činnost, například patří: Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Junák, Světlo
Kadaň, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český svaz zahrádkářů, ARCHA 777,
Ženský komorní sbor Jirkov, Český svaz bojovníků za svobodu, NOTA, Sbor dobrovolných
hasičů, Český kynologický svaz. V roce 2017 se uskutečnilo na území města Jirkova 40
projektů. Tento program není primárně určen pouze pro podporu sportu.
Na rok 2018 je z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 650tis. Kč.
•

Program č. 2 – Podpora sportovních organizací
Tento program podporuje sportovní a tělovýchovné organizace a jednotlivce působící ve městě
Jirkov při své činnosti. Pravidelně jsou podporovány kluby: Volejbalový klub Jirkov, Tenisový
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klub Jirkov, Klub stolního tenisu Jirkov, Karate klub Jirkov, Sportovní klub Policie Hvězda Jirkov,
Lyžařský klub Jirkov, Florbal Jirkov, 1. sportovní klub Jirkov, Sportovní klub Ervěnice – Jirkov.
Dále je možné poskytnout dotaci na opravu a rekonstrukci majetku sloužícího ke sportu (dále
jen investici). Sportovní klub, který vlastní majetek si může o investici požádat.
Na rok 2018 je z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 2 300tis. Kč na projekt (částka určená
původně pro rok 2018 na investice byla mimořádně vyčerpána na konci roku 2017).
•

•

Program č. 3 – Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let
Dotace je určená talentovaným dětem a mládeži, kterým podpoří jejich další rozvoj. Žádosti
podávají zákonní zástupci dětí, které mají trvalý pobyt v Jirkově a které mají za sebou nějaké
úspěchy. Mezi podpořené činnosti v minulosti patřily: atletika, hra na hudební nástroj, fotbal,
lyžování, dramatika, kreslení. Tento program není opět primárně vyčleněn pouze pro podporu
sportu.
V roce 2018 je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 38tis.

Program č. 4 – Mimořádná dotace na údržbu a obnovu sportovních zařízení
Dotace je určená na údržbu a obnovu stávajícího majetku sloužícího ke sportu. O dotaci mohou
žádat sportovní organizace působící ve městě Jirkov, které současně vlastní nemovitý majetek
zajišťující sportovní činnost.
V roce 2018 je z rozpočtu města schválena částka 1 mil Kč.
Jako vhodné se jeví tuto mimořádnou částku zachovat trvale a začlenit ji do dotačního
programu č. 2. Podmínky dotačního programu č. 2 upravit tak, aby umožnil finanční
prostředky vložit do údržby i investic sportovních zařízení.

Flexní plán
Institut řešení naprosto nenadálé situace, viz zrušení programu MŠMT IV 2017, který měl rozdělit
250 milionů Kč a byl zrušen těsně před koncem roku. Navíc klubům bylo na webu MŠMT cca
v dubnu sděleno, že jim MŠMT přidělilo definované částky, které jim budou přiděleny po dokončení
smluvní dokumentace. Kluby začaly s realizací a říjnu se dozvěděli, že program MŠMT zrušilo. Na
tuto situaci město Jirkov na konci roku 2017 zareagovalo tím, že Volejbalovému klubu mimořádně
přidělilo finanční prostředky ve výši 300 tis Kč, původně plánované k proplacení až v roce 2018.

3. CÍLE KONCEPCE
1.
2.
3.
4.

Pořádání sportovních akcí na území města Jirkov
Ocenění vynikajících sportovců města Jirkov a propagace sportovních úspěchů
Rozvoj a vznik sportovních zařízení ve městě Jirkov
Údržba a provoz sportovních zařízení v majetku sportovních spolků nebo města
Jirkov
5. Podpora aktivně sportujících občanů města Jirkov
Podpora sportující mládeže města Jirkov
Zapojení mládeže do jakékoli smysluplné pravidelné aktivity je hlavním cílem města Jirkova.
Zapojení mládeže do dlouhodobých pravidelných sportovních aktivit je jednou z nejpřirozenějších
forem zapojení mládeže. Pro tento krok musí město Jirkov provést analýzu aktuálního potenciálu
personální kapacity sportovních klubů. A s naprostou jistotou lze konstatovat, že ekonomická a
materiálová podpora trenérů a sportovních funkcionářů bude jedním z rozhodujících parametrů
změny trendového vývoje z dlouhodobého poklesu ke stabilizaci a vzestupu.
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Podpora sportujících obyvatel města Jirkov
Druhý nejdůležitější bod podpory sportu a sportovních aktivit na území města Jirkov. Pro naplnění
tohoto cíle je důležité
o stabilizovat kvalitu jirkovských sportovišť
o poskytnout klubům i nepravidelně sportující veřejnosti maximum z potenciálu jirkovských
sportovišť
o poskytnout sportujícím za výhodných podmínek maximum sportovišť jirkovských škol po
ukončení výuky
o systematicky budovat volnočasové areály ve městě a v okolí města
Vytváření podmínek pro pohybové aktivity obyvatel města Jirkov
Třetí významný úkol, přesvědčit obyvatele města Jirkov, aby se sami začali s alespoň rekreačními
pohybovými aktivitami, kterými
o Pečují o své fyzické i psychické zdraví
o Vedou touto aktivitou své děti svými příklady k pohybové aktivitě

4.

FINANCOVÁNÍ SPORTU ve městě Jirkov

Plán ekonomické podpory sportovních a pohybových aktivit ve městě Jirkov vychází z těchto
základních skutečností
a) Předložený materiál definuje 10 velmi negativních parametrů, ve kterých je jirkovský region a
ÚK většinou úplně na posledních místech žebříčku ČR a které lze na základě zahraničních a
domácích příkladů efektivně zlepšovat podporou sportu a pohybových aktivit
b) Předložená podpora spojuje podporu sportu a pohybových všech forem podpory státem
• Stát
programy MŠMT
• ÚK
minimální šance na finance
• Města a obce
jediná reálná cesta k financování sportu
c) Podporu stran města Jirkov nelze zvýšit skokově, ale postupně, prvním krokem je Akční plán
2018

4.1. Plán ekonomického krytí podpory sportu a pohybových aktivit
Plán 2018 / 2028 - v mil Kč
označení podporované aktivity
Program č. 1 – Poskytování dotací z rozpočtu
města Jirkova na činnost a na projekt *
Program č.
organizací

2

–

Podpora

2018

2019 2020 2022 2024 2026

2028

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

2,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

sportovních

Program č. 3 – Podpora výjimečně
talentovaným osobám města Jirkova do 18
0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
let *
Program č. 4 – Mimořádná dotace na údržbu
a obnovu sportovních zařízení

Celkem
*- není primárně určeno pouze pro sport

1,0
3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988

0,038
3,988
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5. Priority města Jirkov v podpoře sportu a pohybových aktivit obyvatel
města
•
•

•
•

Podpora pohybových aktivit mládeže města Jirkov
Podpora pohybových aktivit všech obyvatel města Jirkov
 V hladině péče o své zdraví
 v hladině aktivního využívání volného času
 v hladině regenerace pracovní síly
 V hladině podpory pohybových aktivit věkové skupiny 40+
Významné sportovní akce a sportovní aktivity pořádané na území města
Ocenění nejúspěšnějších sportovců, trenérů, funkcionářů a dalších dobrovolníků městem Jirkov
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6. NÁVRHY INVESTIČNÍCH AKCÍ v oblasti podpory sportu a pohybových
aktivit pro období 2018 – 2028:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybudování cyklostezky – propojení ul. Chomutovská a Palackého (realizace 2018)
Vybudování cyklostezky – propojení CV – Jirkov – zpracovává se PD
Rekonstrukce komunikace v ul. Dvořákova včetně cyklostezek – (realizace 2017 - 2019)
Vybudování cyklostezky u mostu č. 6, ulice Dvořákova – zpracovává s PD (realizace 2018)
Dokončení cyklostezky v Olejomlýnském parku – zpracovává se PD
Úpravy stezek v lese, okruhy pro běhání
Revitalizace parku Smetanovy sady – zpracovává se PD
Trail centrum Jirkov – hotová PD
Revitalizace areálu koupaliště Červený hrádek, rybník a okolí, in-line okruh kolem rybníka –
investiční záměr
Školní hřiště u 3. ZŠ (realizace 2018)
Sportovní hala u 3. ZŠ – investiční záměr
Náves ČH – příprava PD (zázemí pro cyklisty)

Koncepce podpory sportu byla schválena Zastupitelstvem města Jirkova, usnesení č.
22/29/ZM/2018 ze dne 26. 6. 2018.

