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1. ÚVOD
Program rozvoje sportu v Příboře je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona mají
obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj
sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné
využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého
rozpočtu.
Výrazný posun významu sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit vychází zejména z faktu,
že rozvoj lidské společnosti a vývoj pracovních technologií ve 21. století prakticky odstranil
těžkou fyzickou práci a významně omezil rozsah fyzické práce vůbec, což se logicky promítlo
do snížení obecné pohybové aktivity člověka a nezbytnosti toto snížení tělesného zatížení lidí
kompenzovat pohybovými aktivitami tak, aby nedocházelo k prudkému nárůstu zhoršování
zdravotního stavu a kvality života.
Spolková činnost a sport především jsou v současné době jedním z nejvýznamnějších
fenoménů společenského života obcí. Sport je dlouhodobě a nesporně spojen s rozvojem
občanské společnosti v České republice a má prokazatelný zásadní pozitivní vliv
na pohybovou gramotnost, sociální soudržnost, zdraví, prevenci nežádoucích jevů, brannou
připravenost, zušlechťování morálně volních vlastností jedince a kolektivu i aktivní trávení
volného času.
Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě
Příboře. Program rozvoje sportu města Příbora vychází ze Strategického plánu rozvoje města
Příbora pro období 2017 – 2025. Podpora sportu se odvíjí od potřeb města Příbora a vychází
z kulturně historických tradic.
V rámci Strategického plánu rozvoje města 2017-2025 je oblast sportu začleněna do plnění
strategického cíle SC2 Zajistit podmínky pro spokojený a aktivní život obyvatel města.
Z konkrétních záměrů pak lze jmenovat v prioritní oblasti C Kvalita života obyvatel a
spokojenost návštěvníků města opatření C.3 Rozvoj a podpora sportovních a volnočasových
aktivit a C.4 Zkvalitnění veřejných sportovišť a hřišť a podpora subjektů zaměřujících se na
sportovní aktivity.

Cíle sportovní politiky města Příbora:









budovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu,
vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu,
zlepšit podmínky pohybové relaxace a kvality života v Příboře,
spolupracovat se sportovními organizacemi a podporovat jejich činnost,
propagovat město prostřednictvím sportovních událostí,
zlepšit informovanost obyvatel Příbora o sportovním dění,
budovat městské parky jako prostředí pro relaxaci, sport a pohybovou rekreaci,
vytvářet podmínky pro bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu,
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zohlednit v územním plánování dostatek ploch pro pohyb a sport,
v rozhodovacích procesech uvažovat tak, aby přijatá opatření nevytvářela bariéry
přirozeným pohybovým aktivitám a sportu.

Program rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat
v závislosti na prioritách a potřebách města.

4

2. OBLASTI PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ
2.1. SPORT NA ŠKOLÁCH
Pojem: Někdy je používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních sportovních klubech, s pravidelnými soutěžemi v rámci
struktury základních a středních škol. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci
vzdělávacího programu.
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární
prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém
vývoji mladého člověka, prostředí pro rozvoj školní komunity (spolupráce školy, dětí a
rodičů).
Cíl podpory: Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností,
všestrannost a vytváření pozitivního vztahu dětí k pohybu, představit jim tradiční i moderní
sporty a pohybové aktivity včetně turistiky.
Na základních školách jsou v rámci povinné školní docházky věnovány tělesné výchově pouze
dvě hodiny týdně. Dále se pro žáky prvních až pátých ročníků organizují týdenní plavecké
výcviky a pro žáky sedmých až devátých ročníků týdenní lyžařské pobytové výcviky
resp. pro žáky druhých a pátých tříd týdenní lyžařské kurzy. Další sportovní aktivity probíhají
již nad rámec školních vzdělávacích programů, jako je např. kroužek Lyžáček, který
organizuje Základní škola Příbor na Jičínské ulici pro žáky I. stupně, nebo kroužek gymnastiky
a atletiky Gymnathlon, do kterého jsou zapojeni žáci ZŠ Npor. Loma. Mimoškolní aktivity
mohou probíhat spontánně (otevřené areály) nebo organizovaně (školní sportovní kuby,
kroužky, tréninky).
Níže uvádíme tabulku využívání tělocvičen na základních školách.
Využití tělocvičen na školách
Název školy
ZŠ Npor.Loma

těl. aktivity

zapojení

basketbal
kopaná
volejbal
nohejbal
jóga
Tai Chi Chuan

děti, dospělí
děti, dospělí
dospělí
dospělí
dospělí
dospělí
děti – využití kryté běžecké dráhy
v zimních měsících
dospělí
děti
děti

cvičení SDH
ZŠ Příbor, Jičínská

powerjóga
cvičení SDH
parkour

V mateřských školách jsou využívány k pohybovým aktivitám především zahrady škol a to
i mimo výuku v odpoledních hodinách a o víkendech.
Dalším školským zařízením pro volný čas dětí je Středisko volného času LUNA PŘÍBOR,
ve kterém pracuje v současnosti 24 kroužků zaměřených na různé sportovní aktivity dětí i
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dospělých. Ke své činnosti využívá organizace také tělocvičnu bývalé školy na ulici Dukelské,
ve které se nachází lezecká stěna. Děti předškolního věku se ve středisku volného
času zúčastňují sportovních aktivit v rámci Mateřského centra Zvoneček.
V soukromém středisku volného času BAV klub pracuje dalších 10 kroužků zaměřených
na různé pohybové a sportovní činnosti.
Taneční formy pohybových aktivit zastřešuje v Příboře základní umělecká škola.
Další sportovní aktivity probíhají v tělocvičně Masarykova gymnázia, které je ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje. Tělocvična umožňuje široké využití především pro míčové hry,
přičemž svými parametry splňuje také požadavky národní basketbalové soutěže. K tomu
účelu slouží také tribuna pro cca 150 diváků a veškeré zázemí. V areálu školního hřiště
gymnázia se nachází boulderovací stěna, která je využívána i žáky základních škol.
Ze sportovních kroužků funguje na gymnáziu bouldering a studentská futsalová liga.
Priorita:
 zvýšení využití stávajících volných sportovních kapacit ve sportovních areálech škol a
školských zařízení, spolupráce se sportovními organizacemi
 rozšířit nabídku školních sportovních aktivit
 monitorování zdatnosti žáků ZŠ a hledání adekvátních nástrojů na zlepšení stavu
 podpora akcí pořádaných školními sportovními kluby, kroužky apod.
2.2. SPORT PRO VŠECHNY
Pojem: Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní
volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností
sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie.
Priorita:
 modernizace a oprava stávajících dětských hřišť
 modernizace městského parku včetně rekonstrukce dopravního hřiště pro děti
 vybudování sportovního víceúčelového hřiště na ulici Vrchlického
 vybudování víceúčelového hřiště v Klokočově
 vybudování Discgolfového hřiště v oblasti Klokočova (lesopark)
 vybudování parkourového hřiště na ulici Štramberské
 vybudování dětského hřiště na ulici Fučíkova za domy (vnitroblok Švermova)
 rekonstrukce hřiště na ulici Dukelské (za bývalou základní školou)
 obnova dětského hřiště na ulici Štefánikova (u garáží)
 budování cyklostezek a jejich napojení na regionální síť, které budou vhodné
i pro in-line bruslení
 podpora údržby volně přístupných hřišť
 modernizace městského koupaliště a zázemí pro návštěvníky
 vytváření atraktivních odpočinkových zón podél řeky Lubiny - rekonstrukce parku u lávky
pro pěší a parku na Nábřeží Rudoarmějců
 vybudování sportovně-relaxačního komplexu (lokalita za Fit centrem – ulice Štramberská).
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2.3. SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Pojem: Sport dětí a mládeže koresponduje jak s oblastí sportu ve školách, tak s oblastí sportu
pro všechny. Tato věková kategorie je pojímána samostatně z důvodu jednoznačné priority
pro město Příbor, které chápe vynaložené úsilí a prostředky tímto směrem jako nejlepší
způsob prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže.
Zásadní význam: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární
prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém
vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Cílem je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu
sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou
zábavu a zároveň umožnit rozvíjet své schopnosti a dovednosti v této oblasti s možností
sportovního růstu.
Priorita:
 podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží
 podpora vzdělávání trenérů mládeže
 správa a údržba sportovišť
 podpora nevýkonnostních sportů a pohybově volnočasových aktivit mládeže
 nevýkonnostní sportovní a pohybové aktivity ve střediscích volného času LUNA PŘÍBOR a
BAV klubu.
Kolektivní sporty:
basketbal, fotbal, volejbal, ostatní kolektivní sporty.
Individuální sporty:
stolní tenis, atletika, tenis, gymnastika, vzpírání, bojové sporty, turistika, horolezectví a jiné
volnočasové pohybové aktivity.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mají v Příboře různou tradici. Na jejich chodu
se podílí množství dobrovolníků, což výrazně snižuje náklady na sportovní vyžití občanů.
V současné době vyvíjí na území města Příbora v oblasti sportu a tělovýchovy činnost více
než 16 spolků, klubů a organizací. Mnoho těchto sportovních organizací není orientováno
pouze na vlastní činnost, ale pořádá řadu akcí určených veřejnosti.
Neziskový sektor zaměřený na sportovní aktivity v Příboře
 Basketbalový klub Příbor z.s.
 Fotbalový klub Primus Příbor
 Tělovýchovná jednota Příbor, z.s.
 Sportovní klub vzpírání Příbor z.s.
 Tenisový klub Příbor z.s.
 Tělocvičná jednota Sokol Příbor
 Junák – český skaut, středisko Příbor, z.s.
 Sbor dobrovolných hasičů Hájov
 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
 Sbor dobrovolných hasičů Příbor
 Klub českých turistů Příbor
 Spolek volejbal Příbor
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Sportovní klub dráhového golfu Příbor, z.s.
Horolezecký oddíl Příbor
Kynologický klub Příbor
Sportovně střelecký klub Příbor.

2.4. VÝKONNOSTNÍ SPORT
Pojem: Výkonnostní sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch.
Jedná se o pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje většinou pod odborným
vedením. Pojmem výkonnostní sport se rozumí zájmová činnost soutěžního charakteru
se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních spolcích apod. Vychází
z příslušných lokálních podmínek.
Zásadní význam: Dlouhodobé pravidelné sportovní aktivity pro širší okruh členů zejména
z řad dětí a mládeže s cílem dosahování výkonů a vítězství nad soupeři.
Cíl podpory: Podporovat sportovní organizace při provozování těchto forem sportu a
umožnit tak účast širší divácké veřejnosti na soutěžích a utkáních za účelem zábavy a
fandovství a současně probudit zájem o aktivní sportování.
Priority: Jsou totožné a navazují na priority v oblasti podpory sportu dětí a mládeže
 podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží
 podpora vzdělávání trenérů mládeže
 správa a údržba sportovišť
 modernizace sportovních zařízení
 spolupráce se školami, podpora vzniku a činnosti sportovních tříd.

8

3. FORMY PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ
Všeobecná strategie rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě Příbor vychází z jejich postavení
a úlohy, jak jsou formulovány ve stěžejních dokumentech EU a ČR, to znamená:
• Chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho občanů,
zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v nich obsaženy.
• Vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí a
možností a podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící ve sportu a
tělovýchově.
• Podporovat sport a tělovýchovu především v jejich obsahových a organizačních
formách, které umožní účast co nejširší veřejnosti (aktivní i pasivní).
• Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat
podmínky jak města, tak regionu.
• Příbor a okolí nacházející se v podhůří Beskyd nabízí ideální podmínky pro aktivní
turistiku, cykloturistiku a další.
Souhrnný přehled možných forem podpory sportu ve městě:
3.1. PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA
 na údržbu a rozvoj sportovišť a objektů pro mládež, které nejsou v majetku města
 na sportovní akce
 na sportovní činnost dětí a mládeže v Příboře včetně úhrady nebo slev nájemného
 sleva nájemného sportovním klubům a organizacím využívajícím ke své činnosti nebytové
prostory a sportoviště v majetku města
 na zajištění drobných požadavků na akce organizované pro děti a mládež, na aktivity
základních škol (organizované nad rámec učebních osnov) a středisek volného času a
na sportovní volnočasové aktivity pořádané zájmovými organizacemi.
3.2. TECHNICKÁ PODPORA
 údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku města
Příbora
 výstavba chybějících sportovních zařízení, která splňují sportovně technické parametry
sportovišť pro potřeby konání oficiálních soutěží
 podpora při údržbě a provozu sportovních volnočasových zařízení, která nejsou v majetku
města, sloužících dětem a mládeži
 koncepční rozvoj a údržba ostatních ploch vhodných k realizaci sportovních
volnočasových aktivit (volně přístupná hřiště, cyklostezky v přírodě i ve městě apod.).
3.3. PROPAGAČNÍ FORMA PODPORY
 zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek města,
periodika města Příbora, vytvoření sportovního portálu města Příbora
 zveřejňování významných sportovních výsledků a úspěchů dosažených sportovními a
zájmovými organizacemi působících na území města Příbora (na základě informací, jež
dodají samotné sportovní a zájmové organizace)
 využívání informačních ploch v majetku města k prezentaci významných sportovních
událostí
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 vytvoření propagačních materiálů pro občany zejména rodiče o subjektech (sportovní
kluby, sportovní organizace, spolky, občanská sdružení, atd.) zabývajících se na území
města Příbora oblastí sportu (zaměření, výkonnostní úroveň, stupeň odborného vedení,
členská základna, místo působení atd.) a zajistit jejich distribuci prostřednictvím škol a
školských zařízení.
3.4. KOORDINAČNÍ A ORGANIZAČNÍ FORMA PODPORY
 podpora sportovním klubům a organizacím při pořádání významných sportovních akcí
regionálního popř. celostátního rozsahu
 možnost účasti zástupců města při jednáních sportovních klubů a organizací
se sportovními svazy
 zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních klubů a
organizací s partnerskými městy Příbora doma i v zahraničí v oblasti sportu (výměnné
tréninkové pobyty, účast na sportovních soutěžích, odborné stáže trenérů apod.)
 podpora sportovním klubům a organizacím při významných jednáních s potencionálními
sponzory
 podpora a motivace ředitelů škol pro aktivní přístup při pořádání školních sportovních
akcí a sportovních dnů
 podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů (například státní
dotace, granty kraje, EU, nadační fondy, apod.)
 spolupráce města s Moravskoslezským krajem.
3.5. SPOLEČENSKÁ FORMA PODPORY
 vyhodnocování nejlepších sportovců a trenérů za uplynulý rok, sportovní síň slávy města
Příbora
 průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovců, trenérů,
funkcionářů nebo sportovních oddílů města Příbora v oblasti sportu
 přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě představiteli města
Příbora, umožnění užívání symbolů města
 zviditelnění organizací a firem (sponzorů), které výraznou měrou podporují sport
ve městě Příboře
 organizovat přitažlivé akce a aktivity pro celé město se záměrem vytvářet návyk
provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu, akce zaměřit na rodiny s dětmi
 možnost bezplatného poskytnutí reprezentačních prostor města pro společenské události
spojené s konáním významných sportovních akcí (např. odborné semináře konané v rámci
významné sportovní akce, apod.).

10

4. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
Financování sportovních organizací, které působí na území města, je vícezdrojové. Na straně
příjmů sportovních organizací jsou zejména:
 příspěvky a dotace státního rozpočtu na podporu sportu
 členské a oddílové příspěvky
 příspěvky příslušných svazů
 výnosy z vlastní hospodářské činnosti
 výnosy ze sportovní činnosti a vstupného
 příjmy z reklamy
 podpora sponzorů
 část výnosů sportovních loterií.
Na straně výdajů sportovních organizací jsou:
 výdaje na zajištění sportovních akcí
 výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení nebo jejich pronájem
 výdaje na cestovní náhrady, atd.
 výdaje za pořízení majetku a spotřebních předmětů.
K zajištění rozvoje sportu ve městě Příboře a jeho systémové finanční podpoře, se počítá
s využitím finančních prostředků z rozpočtu města. Dle Pravidel pro poskytování veřejné
finanční podpory rozpočtu města Příbora se poskytuje:
 příspěvek na údržbu sportovišť
 příspěvek na sportovní akce
 příspěvek na činnost sportovních organizací
 příspěvek na volnočasové aktivity dětí a mládeže
 příspěvek na výkonnostní sport.
Příspěvky na výše nedefinované účely se řeší na základě žádostí.
Dalším způsobem financování sportu jsou příspěvky města na rozvoj, opravy a údržbu
sportovišť, která jsou v majetku města Příbora a spravují je příspěvkové organizace města
nebo finanční prostředky získané z dotačních titulů a grantů určené na modernizaci,
výstavbu sportovních zařízení v majetku města, apod.
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5. ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE SPORTU V PŘÍBOŘE
5.1. STRUKTURÁLNÍ A PERSONÁLNÍ OBLAST
Prosazování vytyčených cílů, plnění postupných úkolů a zajišťování úřední agendy vyplývající
z přijetí předkládaného Programu rozvoje sportu v Příboře bude podmíněno systémovými
změnami v řízení. Oblast sportu není v současné době součástí oficiální náplně žádného
odboru městského úřadu a není řízena ani politicky (např. svěření této oblasti
do kompetence člena městské rady). Na tomto úseku se v Příboře podílí několik odborů
městského úřadu (odbor finanční, odbor kultury cestovního ruchu, úsek právní a kontrolní,
odbor rozvoje města, odbor investic a správy majetku) a příspěvkové organizace města.
Má-li být tedy sportovní politika města Příbora kvalitně naplňována a předpokládané
finanční zdroje efektivněji využívány, bude nutné provést změny kompetencí odborně
zaměřených pracovníků. Na zvážení je rovněž zavedení jednotné správy sportovišť.
5.2. EKONOMICKÁ OBLAST
 příprava podkladů pro rozpočet města – zajišťování agendy spojené s poskytováním
finančních příspěvků, veřejné finanční podpory na sportovní účely, evidence žádostí
 příprava materiálů pro radu města a zastupitelstvo města
 příprava smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory apod.
 sledování a odpovědnost za čerpání a nepřekročení rozpočtu jednotlivých položek
 kontrola vyúčtování a účelnost vynaložení poskytnutých finančních prostředků
 veřejnoprávní kontrola, …
5.3. TECHNICKÁ OBLAST
Na základě informací od správců a vlastní kontrolou sportovišť, ploch pro sportovní a
volnočasové aktivity, se zpracovávají podklady o technickém stavu sportovišť, kvalitě volně
přístupných venkovních hřišť, stávajících možnostech využití, apod. Průběžně se tyto
materiály aktualizují, zajišťují se příslušné revize, navrhují potřebné opravy, způsoby údržby,
obnovy a rozvoje sledovaných zařízení.
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6. ZÁVĚR
Tento materiál analyzuje současný stav, formuluje cíle a priority pro rozvoj sportu ve městě,
aby se Příbor mohl zařadit mezi uznávaná sportovní města v krajském měřítku, která nabízejí
dětem a mládeži dostatek míst pro hru a sport, umožnují široké veřejnosti pestrou nabídku
rekreačního sportu a také přispívají k výchově mladých nadějných sportovců.

Dokument “Program rozvoje sportu v Příboře” byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Příbora č. ……………………. dne 21. června 2018.

V Příboře ………………………….

………………………………………….
Ing. Bohuslav Majer
starosta města

…………………………………………
Ing. Dana Forišková, Ph.D.
místostarostka města
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