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SLOVO ÚVODEM 

Město Plzeň je dlouhodobě známo svými sportovními úspěchy. Máme 

pravidelně vítěze nejvyšších národních lig v nejsledovanějších 

sportech jako je fotbal, hokej či házená, ale i v mnoha dalších 

sportovních odvětvích. Máme vítěze nejprestižnějších tenisových 

turnajů, medailisty olympijských her, mistry světa a Evropy. Vedení 

města přistupuje k oblasti sportu velmi svědomitě. Chceme  

i budoucím generacím umožnit tyto jedinečné úspěchy zažít, ať již 

jako hrdý obyvatel města nebo samotný sportovec.  

V poslední dekádě jsme se rozhodli unikátním systémem správy 

městských sportovišť změnit dosavadní stav a průměrné stáří areálů 

v ČR. Povedlo se nám tak realizovat modernizace klíčových stadionů 

pro hokej i fotbal. V současné době modernizujeme nejen další areály, 

ale dokonce stavíme i nové víceúčelové haly a zázemí pro sport. 

Hodláme s touto modernizací a výstavbou pokračovat i v příštích 

letech. Dále budeme podporovat sportovní oddíly na území města Plzně i významné sportovní akce. 

Chceme splnit požadavky našich občanů a nabídnout sportovní vyžití odpovídající 21. století. 

Organizovaný a vrcholový sport je ale pouze částí celé skládačky, která dává dohromady zdravý  

a spokojený život v Plzni. Pravidelně modernizujeme a rekonstruujeme školní tělocvičny a hřiště. 

Nabízíme nejmodernější vybavení pro žáky mateřských a základních škol zřizovaných městem. 

Pořádáme pro tyto děti spousty sportovních akcí, dokonce i pravidelné soutěže jako jsou Sportovní hry 

mateřských škol. 

Pro všechny naše občany připravujeme nové volnočasové sportovní plochy, zlepšujeme vyžití v oblasti 

soustavy boleveckých rybníků. V každém městském obvodě se také podařilo vybudovat workoutové 

hřiště. Snažíme se zpřístupňovat sportovní areály a školní hřiště pro Vás, naši veřejnost. 

V neposlední řadě vnímám důležitost cyklostezek a individuální dopravy jako alternativu k využívání 

automobilů. V příštích letech se zaměříme na rozvoj cyklostezek a vytvoříme cyklogenerel, který bude 

definovat klíčové nové cyklostezky i jejich oddělení od hlavních dopravních komunikací. 

Nabídka sportovišť na území města je pro mě velice důležitá. I já jsem hrdým otcem 3 dětí. Každé z nich 

sportuje, hraje fotbal, tancuje nebo jezdí na koni. Když vidíte tu radost z pohybu a jejich zdravý životní 

styl, tak je to pohled k nezaplacení. Proto jsme vytvořili tuto koncepci sportu do roku 2030 s cílem 

nabídnout každému z Vás dostatek sportovního vyžití podle individuálních potřeb, ale zároveň  

s ohledem na rozpočet města Plzně. 

Sportu zdar! 

        Mgr. Roman Zarzycký 

   1. náměstek primátora města Plzně 
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Úvod 

Tento dokument navazuje na předchozí Koncepci sportu města Plzně, která byla platná od roku 2016 

do roku 2020. Původní dokument bylo nutné přepracovat na základě pravidelného vyhodnocování 

akčních plánů i samotné koncepce, změnám ve vládní politice a přístupům společnosti ke sportu. 

Sportovní prostředí se průběžně vyvíjí a za posledních 30 let se systém vládní i samosprávní podpory 

sportu zcela změnil. V posledních 5 letech dochází k evidentní ztrátě konkurenceschopnosti českých 

reprezentantů v porovnání se stavem v devadesátých letech minulého století, zároveň naše populace 

bojuje s nadváhou a obezitou již od dětských kategorií. V tomto období se snaží vládní politika napravit 

neduhy ve sportu, které vznikly po revoluci, a to zejména silné podfinancování a rozpad funkčního 

systému přípravy sportovních talentů, ale i seniorské reprezentace. V důsledku ekonomické náročnosti 

sportu se již pravidelná sportovní činnost stává pro rodiny se středním příjmem finančně nedostupná. 

Pokles pohybové průpravy a aktivního životního stylu má zásadní dopad na obranyschopnost země, 

kdy není dostatek fyzicky připravených jedinců k výkonu zaměstnání jako jsou hasiči či policisté. 

Pravidelná spolková činnost je základem soudržnosti a sociálního vývoje obyvatelstva. 

Na aktuální problémy reaguje i vláda ČR, která sport vyčlenila mimo MŠMT a vznikla v souladu se 

Zákonem o podpoře sportu samostatná organizace Národní sportovní agentura. Ta by měla od roku 

2021 vykonávat komplexní činnost v oblasti sportu a tělovýchovy a mělo by dojít nejen k razantnímu 

navýšení finančních prostředků do sportu, ale i ke změně koncepčních dokumentů a grantové politiky. 

Národní sportovní agentura si Akčním plánem pro rok 2020 a 2021 stanovila jasné motto: „Česko žije 

sportem“. 

Ve školním prostředí je sport vnímán jako nepopulární předmět. Zarážející je narůstající počet omluv 

žáků od rodičů z tělesné výchovy, což svědčí o faktu, že je nutno celý systém nejen upravit, tj. navýšit 

počet hodin tělesné výchovy, ale i provést osvětu u žáků a rodičů s tím, že pohybová gramotnost je 

stejně důležitá jako početní či gramatická. Zároveň je nutné zlepšit podmínky školní sportovní 

infrastruktury a do sportu implementovat nové trendy, ať již z pohledu digitalizace, SMART přístupů 

nebo druhů pohybových her a aktivit. 

U populace došlo k zásadní změně životního stylu, kterou způsobily zejména moderní technologie a 

nároky „konzumní“ společnosti. Stále se snižující pohybová gramotnost a zvyšující se stresové prostředí 

vede čím dál častěji ke zdravotním problémům a dlouhodobým nemocem, které přímo souvisí 

s nedostatkem pohybu a nevhodným životním stylem. Zde hrají důležitou úlohu právě města, kraje a 

národní sportovní organizace jako Česká obec sokolská nebo Asociace sportu pro všechny, kdy musíme 

společně změnit vnímání sportu a pohybu jako nezbytné součásti denního biorytmu. 

Velmi důležitou základní občanskou vybaveností je sportovní infrastruktura. Národním problémem je 

zastaralost současné sportovní infrastruktury a nedostatečná kapacita. Při aktuální grantové politice 

nemají neziskové organizace dostatek finančních prostředků na nutné opravy areálů, natož na jejich 

celkovou rekonstrukci a modernizaci. Bez značných finančních prostředků není možné tento stav 

změnit. Zde by měla být zahájena hlubší spolupráce samosprávných celků a Národní sportovní 

agentury. Obnova sportovní infrastruktury vychází nejen z Koncepce SPORT 2025, ale také z aktuálního 

Akčního plánu, strategického cíle č. 5 – Obnova a budování sportovních zařízení či z  oblasti č. 5 – 

Koordinace sportovní politiky. 



Koncepce sportu města Plzně 

 

 

 
7 

 

Sportovní činnost přináší nemalé finanční prostředky zpět do pokladen samospráv a rozpočtu ČR. 

Přímé finanční prostředky plynou i ze zvýšeného turistického ruchu, který je spjat zejména 

s významnými národními a mezinárodními akcemi. Nepřímým přínosem jsou pak značné ušetřené 

výdaje za zdravotní léčení chronických nemocí. Dále věhlas České republiky ve světě nebo zvýšený 

zájem cizinců o konkrétní destinace v ČR, které proslavili slavní sportovní reprezentanti či kluby. 

Důležitá je i podpora vrcholového sportu a talentovaných sportovců. Úspěchy reprezentantů podporují 

národní identitu, patriotismus a vyvolávají v dětech a mládeži zájem o sport. Z tohoto pohledu je nutné 

podporovat nejen vrcholová střediska, ale také sportovní centra mládeže, školní i univerzitní sport. 

Plzeň patří mezi tradiční regionální sportovní centra v ČR. Nejpopulárnější sportovní odvětví jsou zde 

zastoupena na nejvyšší výkonnostní úrovni. Město se může díky svému dlouhodobému přístupu, 

lokalitě a velikosti pyšnit mnoha kvalitními a moderními sportovními areály, které jsou díky unikátnímu 

přístupu spravování a provozování pravidelně obnovovány a rozšiřovány. Město Plzeň vnímá i potřebu 

obnovy sportovních areálů třetích subjektů, a proto pravidelně vypisuje investiční dotační titul, který 

je určen zejména na odstranění havarijních stavů a zlepšení sportovního zázemí klubů.  

Na území města působí přes 200 sportovních klubů a organizací, které spolkovou činností rozvíjí pohyb 

u více než 35 tisíc jedinců, z čehož je téměř 20 tisíc dětí a mládeže. Dosahujeme díky práci těchto klubů 

a jejich trenérů vynikající sportovní výsledky i unikátní diváckou podporu. Vytvořili jsme sportovní 

akademie a tréninková centra mládeže v regionálně významných sportech. Sport tak posiluje místní 

patriotismus, sounáležitost, hrdost a je jedinečným integračním prvkem společnosti. Sport podporuje 

zdraví, kvalitu života, ale i ekonomiku. Sportovní události jsou jedinečnou propagací města a regionu.  

Město Plzeň bude i nadále věnovat hlavní pozornost podpoře organizovaného pravidelného sportu 

dětí a mládeže, včetně podpory trenérů. Vytvoříme vhodné podmínky pro podporu sportovních talentů 

a reprezentantů. Průběžně zlepšíme podmínky pro sport zdravotně postižených. Nejen bezbariérovost, 

slevy na vstupném do sportovních zařízení pro seniory, rodiny, ZTP ale i přímou finanční podporu 

sportovních organizací, jež pracují s hendikepovanými. Sportovní programy mohou výrazně pomoci 

zlepšit pocity sociální izolace rostoucí populace seniorů, matek s dětmi i nezaměstnaných. Plzeň bude 

hledat v budoucím období program a nástroje pro aktivní politiku v této oblasti. Zaměříme se i na 

inkluzi zahraničních pracovníků pobývajících na území města. Tito cizinci musí začít vnímat město Plzeň 

a veřejný prostor jako součást svého života a získat k němu vazbu. To vše pomůže k jejich začlenění do 

místní společnosti a sníží riziko kriminality a zároveň zvýší bezpečnost uvnitř města. Město Plzeň 

v součinnosti s městskými obvody bude podporovat rozvoj prostorových podmínek pro zdravotně 

preventivní pohybové aktivity a zejména prostřednictvím školního sportu bude věnovat pozornost 

ovlivnění zdatnosti dětí a mládeže. Promyšleným a dlouhodobým přístupem ve spolupráci s místními 

organizacemi ovlivníme přistup děti k pravidelnému pohybu a sportu. 

Můžeme se stát významným centrem přípravy olympioniků, ale můžeme též usilovat o naplnění kritérií 

pro udělení titulu Evropské město sportu. Budeme se snažit do města přivést vrcholné národní a 

mezinárodní akce. Jsme hrdi na naše reprezentanty a olympioniky, proto budeme i nadále 

spolupracovat s organizacemi jako je Nadační fond západočeských olympioniků, zajistíme besedy 

s jejich členy a také jejich finanční podporu. 
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Plzeň posílí propojení sportu a vzdělávání. Školní sport bude rozvíjen a podporován. Sledování 

studijních výsledků bude povinností pro vznik a podporu akademií a sportovních center, stejně tak při 

podpoře individuálních reprezentantů a sportovních nadějí. K podpoře individuálních mládežnických 

sportovců založilo město Nadaci sportující mládeže, která bude sledovat aktuální trendy a reagovat na 

ně. Zároveň bude pravidelně vypisovat grantové programy pro podporu individuálních talentovaných 

sportovců do 19 let. 

Město nezapomíná na to, že školní sport je především sportem pro všechny. Základem podpory je 

obnova školních sportovních areálů, jejich další rozvoj a zejména zpřístupnění veřejnosti. Stát při 

podpoře školního sportu zatím soustředil pozornost jen na malé obce, ale město Plzeň bude stále 

apelovat na potřebnou podporu i pro větší města s vědomím, že na sportovištích škol se soustředí velké 

množství dětí. Pro obnovu školních sportovišť bude město vytvářet trvalou podporu. 

Koncepce sportu je zpracována do roku 2030 s tím, že je nutné ji doplnit pro každé 2 až 3 roky akčním 

plánem, který bude reflektovat aktuální možnosti městského rozpočtu spolu se stanovením cílů a 

priorit opatření na dané období. Ke konci období budou jednotlivé cíle a opatření vyhodnoceny a 

navrženy změny či nová opaření.  
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Řízení sportu v Plzni 

Politické řízení 

Oblast sportu je v rámci politických kompetencí svěřena konkrétnímu členovi Rady města Plzně, který 

projednává návrhy s Komisí pro sport a mládež RMP. Dokumenty k dalšímu projednání jsou 

předkládány Radě města Plzně a Zastupitelstvu města Plzně. 

 

Úřad 

Sport má ve své gesci Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. Odbor 

vypisuje dotační tituly, koordinuje sportovní činnost na území města či organizuje sportovní akce pro 

veřejnost. Školní sportovní areály spravují a provozují jednotlivé základní školy. Granty určené na 

podporu školního sportu a sportovišť jsou v kompetenci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Individuální žádosti o dotace, zejména vrcholných sportovních akcí nebo významných sportovních 

úspěchů, administruje i Kancelář primátora města Plzně. 

 

Správa městského majetku 

Správa sportovního majetku města je v kompetenci Odboru správy infrastruktury Magistrátu města 

Plzně (OSI MMP). Provozovatelem městských sportovních zařízení jsou sportovní spolky.  

V případech, kde je to vhodné, jsou sportovní plochy a zázemí pronajímány dalším organizacím, a to 

nejen sportovním ale i kulturním či turistickým. 

V posledních pěti letech (2016 až 2020) bylo do sportovních zařízení v majetku města investováno více 

jak 680 mil. Kč a ještě bylo vloženo téměř 375 mil. Kč provozních prostředků. 

 

Granty a dotace 

Dotační prostředky jsou rozdělovány grantovým schématem, rozhodujícím orgánem je Rada či 

Zastupitelstvo města Plzně na základě doporučení Komise pro sport a mládež Rady města Plzně. V této 

komisi jsou zastoupeny politické strany, které nominují své odborníky pro oblast tělovýchovy a sportu. 

Komise má 16 členů. V roce 2020 bylo grantovým systémem rozděleno přes 35 milionů Kč, z toho 

téměř 14 mil. Kč na celoroční provozní výdaje a sportovní akce na území města Plzně, 11 mil. Kč na 

provoz mládežnických akademií a 10 mil. Kč na rekonstrukce, opravy a výstavby sportovních areálů a 

zařízení ve vlastnictví plzeňských sportovních subjektů. Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání 

administruje ročně jednotky individuálních dotací. Dotační politika města je nastavena v souladu 

s dotacemi Národní sportovní agentury, případně doplňuje chybějící národní dotační tituly. Objem 

schválených individuálních dotací dosahuje nízkých jednotek milionů Kč. Odbor sportu, Smart Cities a 

podpory podnikání vypracoval srovnání poskytovaných dotací různých měst v ČR. Vybrána byla nejen 

města podobné velikosti a významu (Olomouc, České Budějovice, Pardubice), ale také města, která 

dávají do oblasti sportu nejvyšší finanční prostředky v přepočtu na 1 obyvatele (Brno a Ostrava). 

Tabulka je rozdělena na neinvestiční a investiční výdaje, které jsou aktuální k 30. červnu 2020. Pro oba 

druhy výdajů dále na provozní dotace na tělovýchovnou činnost třetím subjektům, tj. sportovním 

organizacím, a neinvestiční dotace do sportovišť v majetku obce nebo majetkově ovládaných 

společností.   

Město Plzeň je v poskytování dotací na tělovýchovnou činnost třetím subjektům nejhorší 

z porovnaných měst. Jen díky dotačním titulům nejen města samotného, ale i městských obvodů, 

dosahujeme srovnatelného výsledku s dalším nejhorším v pořadí Olomoucí. V roce 2019 činila dotace 
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278 Kč / obyvatele a v roce 2020 pak 334 Kč / obyv. Lze tedy konstatovat rostoucí trend, nicméně oproti 

dalším městům jsme až čtyřikrát horší. V oblasti investičních výdajů třetím subjektům je pozice města 

slušná, kdy dotace dosahují 35 Kč / obyv. v roce 2019 a 47 Kč / obyv. v roce 2020. Jsme tak na pátém 

místě ze srovnávaných měst. To je způsobeno pravidelným dotačním titulem na opravu, rekonstrukci 

a výstavbu sportovních areálů sportovních klubů. Tento titul je svými podmínkami jedinečný v ČR. 

Město Plzeň vlastní 11 sportovních areálů, do kterých poslední roky velmi výrazně investuje. 

V investičních výdajích na vlastní sportoviště jsme s částkou 1232 Kč / obyv. v roce 2019 a 3632 / obyv. 

v roce 2020 několikanásobně lepší než ostatní města. To svědčí o výrazné modernizaci sportovišť, kdy 

se na území města staví i nové sportovní areály.  

 

TABULKA 2019 a 2020 

 
 

 
 

 

 

 

2019

Město
Počet obyvatel

(k 1. 1. 2019)

Tělovýchovná 

činnost

Sportovní zařízení 

v majetku obce

Tělovýchovná 

činnost

Sportovní zařízení 

v majetku obce

Celkem 

neinvestiční a 

kapitálové

Brno 380 681 664,5984433 183,8809922 131,3435659 165,492893 1145,315894

České Budějovice 94154 371,2752724 1246,780222 61,72865731 85,91984409 1765,703996

Karlovy Vary 48 501 1067,668708 1020,329478 0 92,8228284 2180,821014

Olomouc 100 523 268,5952469 852,5601803 0 0 1121,155427

Ostrava 289 128 557,1338646 614,3957002 75,77958551 602,9336488 1850,242799

Pardubice 90 688 1072,137438 545,364326 103,1999824 778,8571807 2499,558927

Plzeň 172 441 278,738815 511,6242657 35,4961987 1232,589697 2058,448977

Neinvestiční / 1 obyvatel Kapitálový / 1 obyvatel
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2020

Město
Počet obyvatel

(k 1. 1. 2020)

Tělovýchovná 

činnost

Sportovní zařízení 

v majetku obce

Tělovýchovná 

činnost

Sportovní zařízení 

v majetku obce Celkem

Brno 381 346 802,4208986 209,7832415 144,2259785 215,0278225 1371,457941

České Budějovice 94 463 362,5758233 1190,543599 11,64477097 120,5974826 1685,361676

Karlovy Vary 48 479 1055,096021 856,7420945 0 588,0896883 2499,927804

Olomouc 100 663 108,9402263 899,2479859 0 0 1008,188212

Ostrava 287 968 442,5561173 637,2826147 0 261,8450661 1341,683798

Pardubice 91 727 1240,561667 522,2126528 272,3625541 155,2977858 2190,434659

Plzeň 174 842 334,2617906 571,5731918 47,20833667 3632,702669 4585,745988

Neinvestiční / 1 obyvatel Kapitálový / 1 obyvatel
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Výnosy z loterií a hazardu 

Pravidla pro rozdělování výnosů v rámci města se upravovala v návaznosti na legislativní změnu 

systému rozpočtového určení těchto příjmů.  Většina příjmů z hazardu je v současnosti opět převáděna 

do rozpočtu městských obvodů bez účelového určení použití těchto prostředků. Do roku 2019 městské 

obvody přispívaly jasně danou částkou zpět do rozpočtu města, kde byla suma alokována na podporu 

sportu – spolufinancování investičního dotačního titulu na obnovu sportovišť na území města Plzně. 

V příštích letech považujeme za vhodné vyhodnotit nově nastavený systém a případně znovu usilovat 

o posílení rozpočtu výdajů do oblasti tělovýchovy a sportu prostřednictvím vázání části příjmů z 

hazardu městských obvodů. 

 

Koordinace záměrů města Plzně a městských obvodů v oblasti sportovní politiky 

V Koncepci sportu v Plzni město určuje priority a cíle sportovní politiky. Konkrétní akční plány na 

jednotlivé roky budou projednány se zástupci městských obvodů a koordinovány se záměry obvodů  

v jednotlivých letech, zvláště s ohledem na budování a obnovu sportovní infrastruktury a její 

dostupnost všem obyvatelům Plzně, sportovní akce celoměstského významu a podporu místních 

tělovýchovných jednot a spolků, jejichž činnost v některých malých obvodech je nenahraditelná. 

 

Střešní sportovní organizace v Plzni 

Plzeňská sportovní unie (PSU), která sdružuje většinu klubů, eviduje jejich členskou základnu  

a majetek. PSU sdružuje na 160 klubů a více než 28 000 členů. 

Česká obec sokolská – Župa Plzeňská – 9 tělovýchovných jednot a více než 2 700 členů. 

Plzeňská krajská rada osob se zdravotním postižením sdružuje významnější spolky a sdružení lidí se 

zdravotním handicapem. 

Významnými organizacemi jsou dále Česká asociace sportu pro všechny, která má v Plzni 18 odborů  

a více než 1200 členů a Junák – Český skaut (přes 1 800 členů) a Klub českých turistů (v Plzni působí 7 

odborů). Školní sport zastřešuje Asociace školních sportovních klubů.  

 

Nadace sportující mládeže 

Významným subjektem plzeňského sportu je Nadace sportující mládeže, která se zaměřuje na podporu 

sportovních talentů a akcí napříč sportovními odvětvími, ve spolupráci s FPE ZČU v Plzni, VOŠ 

zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií a Sportovním gymnáziem Plzeň testuje 

motorické dovednosti dětí, koordinuje vlastní projekty iniciace zájmu o sport dětí  

a propagace sportovních zařízení v Plzni – Festival sportu. Každoročně vyhlašuje anketu  

o nejlepšího sportovce Plzně s pořádáním slavnostního odpoledne a následné výstavy. Podílí se spolu 

s městem na pravidelné akci pro předškolní děti s názvem Sportovní hry mateřských škol, které se 

účastní přes 90 % mateřských škol zřizovaných městem Plzní, tj. přes 1000 předškoláků. 

  

Seznam sportovních zařízení ve vlastnictví města Plzně – Příloha č. 1.  
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Priority sportovní politiky města Plzně 

Manažerský souhrn 

Koncepce stanovuje priority pro následující období. Tyto priority by se měly stát vodítkem 

rozhodovacích procesů. Kromě věcných priorit vymezuje koncepční cíle i nástroje k jejich dosažení a 

stanovuje ekonomické cíle, u nichž je pořadí spíše logické. 

Vize města Plzně: 

Město Plzeň nabízí sportovní vyžití a aktivní způsob života všem svým 

obyvatelům v dostupném místě a čase ve zlepšující se kvalitě 

 

PRIORITY 

 KAŽDODENNÍ POHYB DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 KVALITA ŽIVOTA 

 MODERNÍ A DOSTUPNÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

 ORGANIZOVANÝ SPORT A VÝCHOVA SPORTOVCŮ 

 PROPOJENÍ SPORTU A VZDĚLÁVÁNÍ 

 MEZINÁRODNÍ A CELOREPUBLIKOVÉ AKCE 

 SPORTOVNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ INKLUZE 

Cíle sportovní politiky města Plzně 

1. Rozvíjet sportovní infrastrukturu města otevřenou a dostupnou pro veřejnost 

2. Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost 

3. Úzké propojení vzdělávání a sportu včetně sportovních talentů – rozvoj školního sportu 

4. Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni 

5. Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí 

6. Podporovat sociální inkluzi a solidaritu 

7. Využít moderní technologie k informovanosti obyvatel Plzně o sportovním prostředí 

8.  Podporovat modernizaci a výstavbu sportovních hřišť, školních sportovišť a areálů 

9. Spolupracovat s Českým olympijským výborem, Národní sportovní agenturou a dalšími 

národními sportovními autoritami 

10. Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni  
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Meziresortní přesahové cíle pro uplatnění sportovní politiky města Plzně 

1. V rozhodovacích procesech uvažovat tak, aby přijatá opatření nevytvářela bariéry 

přirozeným pohybovým aktivitám a sportu 

2. Vytvářet podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu i pro pěší 

3. Budovat městské parky a zájmová území jako prostředí pro relaxaci, sport a pohybovou 

rekreaci 

4. Zohlednit v územním plánování dostatek ploch pro pohyb a sport, včetně výstavby nové 

infrastruktury 
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SPORTOVNÍ IKONY MĚSTA PLZNĚ 

MY, PLZEŇŠTÍ SPORTOVCI, SI PAMATUJEME, ŽE V PLZNI JSME MĚLI VYNIKAJÍCÍ PODMÍNKY PRO 

TRÉNINK, BEZ NICHŽ BYCHOM NEDOSÁHLI MIMOŘÁDNÝCH SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ! 

PETR ČECH 

KATEŘINA EMMONS 

ANDREA HLAVÁČKOVÁ  

FILIP JÍCHA 

ROMAN KREUZIGER 

DAVID KŘÍŽEK 

ALEŠ RAZÝM 

KATEŘINA RAZÝMOVÁ 

JAN ŘEHULA 

MARTIN STRAKA 

BARBORA STRÝCOVÁ 

 

Město Plzeň si váží sportovců, kteří vyrostli v plzeňských klubech a dosáhli mimořádných úspěchů na 

olympijských hrách, mistrovství světa, v profesionálním sportu nebo v mládežnických soutěžích jako 

jsou Mládežnické olympijské hry, Olympiády dětí a mládeže apod. 
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Cíle a nástroje sportovní politiky města Plzně  

Cíl 1 - Rozvíjet sportovní infrastrukturu města otevřenou a dostupnou pro 

veřejnost 
Plzeň je významným vlastníkem a správcem sportovních zařízení (viz Příloha č. 1). Budováním a správou 

sportovišť vytváří město základní podmínky pro všechny formy sportu  

a pohybových aktivit a jeho role je zde jedinečná a nenahraditelná. Do této oblasti plynou dlouhodobě 

největší prostředky, zároveň je nejvíce zatížena minulostí a je nejobtížnější ji změnit.  

Je nutné nejen sledovat, ale i cíleně ovlivňovat chování obyvatel, kdy v posledních 20 letech významně 

ubylo fyzické činnosti (sedentary lifestyle). Rozvoj individuální automobilové dopravy eliminoval 

běžnou lokomoci (chůze, jízda na kole) a výrazně navyšuje požadavky na počet ploch v zástavbě 

potřebných k parkování. Tento vývoj výrazně přispěl ke zhoršení podmínek pro spontánní pohybové 

aktivity. Tento stav bude třeba postupně napravovat.  

Do vývoje sportovní infrastruktury zasáhla její transformace v první polovině 90. let, kdy kluby získaly 

majetek, ale nezískaly systémové dotace na jeho údržbu a obnovu. Některá sportovní zařízení tak do 

své správy převzalo město. Řada sportů se přesunula z přirozených podmínek venkovních hřišť 

výhradně do hal a tělocvičen (volejbal, florbal, házená). Na změnu sportovních trendů a popularitu 

sportů nemohla výstavba adekvátně rychle reagovat a zejména počet hal a tělocvičen je pro rozvoj 

sportu limitující. 

Podle průzkumu České unie sportu v roce 2020 nemá dostatek finančních prostředků na provoz a 

údržbu sportovního areálu 68 % českých sportovních klubů. Na území města Plzně je sportovních 

areálů vystavěných před rokem 1980 40 %, v letech 1981 až 2010 bylo vystavěno 10 % areálů a po roce 

2011 pouze 12 % sportovních areálů. To svědčí o nutných investicích do oprav, rekonstrukcí i 

modernizací areálů během platnosti koncepce. V roce 2020 by rekonstrukci sportoviště uvítalo přes 40 

% provozovatelů. Zajímavým faktem je, že při dostatku finančních prostředků by nové sportoviště 

chtělo vystavět 36 % sportovních klubů. To vypovídá o nedostatku sportovní infrastruktury případně 

špatné skladbě nabídky. Dochází rovněž k rozdílným potřebám vybavení pro trénink talentované 

mládeže i dospělých a sportu pro všechny v organizované i neorganizované formě. Do budoucna je 

třeba uvažovat o vyšší diferenciaci účelu sportovních areálů a zařízení, kdy podmínky pro trénink 

(oficiální rozměry hřišť, monofunkčnost, šatny, regenerace, zázemí pro kondiční trénink, videoanalýzy 

apod.) se jeví jako obtížně slučitelné se službami pro veřejnost (neoficiální rozměry, nízkonákladová 

služba, víceúčelovost). Při budování prostorových podmínek je vhodné více se zaměřit na potřeby 

cílových skupin a oddělovat tréninková centra a veřejné sportovní areály pro pohybovou rekreaci.  

SPORT provedl vlastní průzkum stáří sportovní infrastruktury u regionálních sportovních klubů, kdy  

44 % sportovišť bylo vystaveno před rokem 1990 a 12 % po roce 2010. 
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Graf: Stáří sportovní infrastruktury v Plzni dle průzkumu Odboru Sportu, Smart Cities a podpory 

podnikání MMP. 

 
 

Nově budované kapacity pro halové sporty budou zohledňovat též potřeby dynamicky se rozvíjejících 

sportovních odvětví s vysokým podílem dětí a mládeže např. badmintonu, juda a dalších úpolových 

sportů, které mají odlišné prostorové nároky než tradiční sportovní hry. 

Město směřuje své úsilí a projektovou přípravu do modernizace stávajících sportovních zařízení, neboť 

většina byla vybudována, kromě hal a tělocvičen, chybí jen několik zařízení pro nové sporty.  

Vzhledem k životnímu stylu je nedostatečná sportovní infrastruktura pro pohybovou rekreaci, která by 

více podporovala aktivní trávení volného času. Modernizace stávajících sportovních zařízení by měla 

vyjít z nových trendů ve sportu a je vhodné ji řešit v širších souvislostech celé sportovní infrastruktury 

Plzně. Z hlediska plánování je nutné u této oblasti uvažovat v delším časovém horizontu 5 – 15 let, kdy 

příprava projektů je vždy víceletá a vybudované kapacity slouží občanům desítky let.  

Při průzkumu veřejnosti realizovaném během akce Sportmanie Plzeň 2020 bylo dotázáno na 400 

respondentů ohledně nabídky sportovišť ve městě, přičemž 43 % odpovědělo, že město Plzeň má 

dostatečnou nabídku sportovišť. 
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Graf: Nabídka sportovních ploch a aktivit na území města Plzně. 
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Specifické cíle: 

SC 1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport 

• Modernizovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport a přípravu talentované mládeže 

• Modernizovat sportovní infrastrukturu sportu pro všechny 

• Vybudovat nová sportovní zařízení 

SC 2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci 

• Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví v parcích 

• Vybudovat moderní městská pohybová centra 

SC 3 - Otevřít veřejnosti modernizované školní sportovní areály  

• Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů 

• Vybudovat nové tělocvičny a haly 

• Dostupná sportovní infrastruktura 

SC 4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení 

• Ve spolupráci všech zúčastněných subjektů (SPORT MMP, OSI MMP, OŠMT MMP, Plzeňská 

sportovní unie, Plzeňská župa ČOS, ZČU v Plzni, Krajský úřad Plzeňského kraje, NSA) 

monitorovat kvalitu a počty jednotlivých sportovních zařízení v Plzni. 

SC 5 - Rozšířit rozvojová území pro sport  

• Prověřit plochy vhodné pro další rozvoj sportovišť, jak pro sporty, které zatím nemají  

ve městě vhodné podmínky, tak pro nové druhy např. veřejné rekreace. 

SC 6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých subjektů 

v Plzni při budování sportovních zařízení 

• O realizaci záměrů na rozvoj sportu a veřejné rekreace rozhodovat s využitím moderních 

digitálních a informačních technologií na základě vzájemné informovanosti s cílem dosáhnout 

efektivního využití vkládaných finančních prostředků. 

 

 

Budování sportovní infrastruktury se opírá o logické zásady: 

1. Dokončování připravených a rozestavěných projektů dle harmonogramu 

2. Dovybavení stávajících veřejných sportovních zařízení pro možnost víceúčelového využití  

a optimalizace provozního režimu 

3. Zabezpečení rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení 

4. Příprava nových projektů dle možností rozpočtu a dotací 

5. Rozšíření území blokovaných pro sport v územním plánu města  
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SC 1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport 

Modernizovat sportovní infrastrukturu sportu pro všechny 
Sportovní infrastruktura organizovaného sportu pro všechny (Sokol, základní a rekreační sportovní 

úroveň) je často ve stavu, který neodpovídá současným standardům (šatny, sprchy, sociální zařízení, 

zázemí), a tento stav je do jisté míry limitující pro práci s mládeží. Snížit ekologickou a energetickou 

náročnost sportovišť vhodnou modernizací, zejména pak v oblasti využívání dešťové a odpadové vody, 

úsporného osvětlení nebo moderních metod zateplení budov. Důraz bude kladen i na pasivní budovy. 

V rámci grantů a dotací v oblasti tělovýchovy a sportu vytvoříme adekvátní finanční zdroje pro řešení 

nejkritičtějších případů a budeme rekonstruovat především ta sportovní zařízení s vysokou 

návštěvností dětí a mládeže.  

Vybudovat nová sportovní zařízení 
V následujícím období chceme v souladu s rozpočtovými možnostmi města odstraňovat zásadní 

nedostatky zjištěné analýzou, zejména pak zlepšení podmínek pro sálové sporty, kdy současný stav 

brání jejich rozvoji. V dotazníku zodpověděly plzeňské kluby, že jim chybí multifunkční hala s kapacitou 

alespoň 5 000 návštěvníků, tréninkové haly a tělocvičny. Dále mnohým klubům chybí zázemí pro letní 

variantu běžeckého lyžování, tj. asfaltový okruh s převýšením ve velikosti minimálně 2 km.  Před 

realizací je výstavba multifunkční sportovní haly Krašovská. Ostatní dosud plánované haly a tělocvičny 

budou součástí škol. Předpokládáme postupné zlepšování podmínek pro házenou, florbal, volejbal 

nebo basketbal. Město chce zrealizovat náhradní areál pro Sportovní klub neslyšících, zrekonstruovat 

hřiště pro pozemní hokej v areálu 4. základní školy včetně realizace potřebného zázemí pro klub 

pozemního hokeje, rozšířit kapacitu zázemí hokejbalové haly o nové šatny a potřebné prostory pro 

sportovce, zmodernizovat sportovní areál Prokopávka, vč. výstavby ubytovací kapacity pro sportovce 

s možností venkovního i vnitřního sportovního vyžití. Otevírá se otázka výstavby nového plaveckého 

bazénu jako náhrady za bazén SK Radbuza v Kozinově ulici apod. V neposlední řadě je třeba dokončit 

přestavbu a modernizaci plaveckého bazénu na Slovanech a postupně zrekonstruovat plavecký bazén 

na Lochotíně. 

Modernizovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport a přípravu 

talentované mládeže 
Areály pro vrcholový sport (fotbal, lední hokej, sálové sporty, atletika, plavání) jsou většinou v majetku 

města nebo součástí škol (judo). OSI MMP průběžně ve spolupráci s kluby modernizuje  

a buduje areály. Kluby se tak mohou maximálně soustředit na sportovní činnost. Kromě samotných 

arén a stadionů bude pozornost věnována i rozvoji tréninkových podmínek pro mládežnické akademie, 

aby talentovaní sportovci mohli stejně jako v minulosti rozvíjet svůj potenciál v plzeňských klubech.  

U sportů, kde kluby vlastní sportovní zařízení (např. tenis, střelectví, cyklistika) se předpokládá nadále 

modernizace a výstavba spolufinancovaná ze státních zdrojů (NSA, MŠMT, MV, MPO, MMR). 
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SC 2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci 

Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví  

v parcích 

Výstavba nového vnitřního bazénu nebo aquaparku 
V současné době město Plzeň zvažuje možnost výstavby nového plaveckého bazénu jako náhrady za 

již technicky nevyhovující plavecký bazén SK Radbuza. Vytipována rozvojová část lokality 3_64 

Západočeská univerzita. Pro záměr realizace je tedy nutná blokace tohoto pozemku do rozhodnutí o 

realizaci. V rozpočtu města jsou vyčleněné finanční prostředky na vypracování hmotově-ekonomické 

studie. Cílem studie bude porovnat varianty výstavby bazénu o délce 25 m a 50 m, a to vč. investičních 

nákladů a nákladů provozních. Následně bude na vedení města, aby rozhodlo, kterou velikost bazénu 

preferuje a mělo by dojít k dalším krokům vedoucím k realizaci a zprovoznění nového bazénu. Časový 

horizont přípravy a realizace byl před koronavirem odhadován na cca 4–5 let.  Průběh realizace bude 

záviset na rozpočtových možnostech města, ev. získání mimorozpočtových zdrojů.  

Další variantou je výstavba samostatného aquaparku, který by sloužil pro celý region. U této varianty 

budou probíhat jednání k možnému umístění aquaparku, ekonomické studie ke zjištění investičních i 

provozních nákladů. Záměr je diskutován s Plzeňským krajem a státními orgány s cílem zajistit 

vícezdrojové financování. Při průzkumu veřejného mínění, které proběhlo při akci Sportmanie Plzeň 

2020, odpovědělo 70 % respondentů, že jim v nabídce sportovního vyžití města Plzně chybí aquapark. 

Graf: Přehled chybějí sportovní nabídky na území města Plzně. 
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Rekonstrukce plaveckých areálů Slovany a Lochotín. Rozvoj služeb pro 

veřejnost 
V současné době probíhá II. etapa přestavby plaveckého bazénu na Slovanech, která spočívá v realizaci 

nových moderních šaten včetně doplnění odbavovacího systému. Dále bude kompletně 

zrekonstruovaný prostor původních dámských šaten, který bude sloužit jako spojovací most k novému 

dětskému bazénu a část prostor bude sloužit jako zázemí pro provozovatele bazénu. Další etapou, 

která by měla navazovat je přestavba prostoru stávajících pánských šaten na prostory saunového 

světa. V posledních etapách bylo uvažováno s doplněním atrakcí do části venkovního bazénu a jeho 

celkové zastřešení, což by pomohlo zejména v zimních měsících. Po přestavbě bazén nabídne 

sportovcům i veřejnosti zázemí moderního plaveckého areálu včetně zvýšení nabídky doplňkových 

služeb v oblasti relaxace a péče o ducha. 

Pro rekonstrukci plaveckého bazénu Lochotín je zpracovaná kompletní projektová dokumentace. 

Nicméně v současné době nejsou na přestavbu v rozpočtu města vyčleněny finance na zahájení do roku 

2023. OSI MMP jako správce bazénu potřebuji začít postupně investovat do jednotlivých částí areálu, 

jako je výměna oken, rekonstrukce ochozu bazénů, úprava šaten. Cílem je tak zamezit dalšímu chátrání 

a znehodnocování městského majetku a alespoň postupné zvyšování komfortu pro návštěvníky areálu.  

Modernizace veřejných sportovních areálů 
Veřejné sportovní areály budou pravidelně procházet většími i menšími rekonstrukcemi  

či rozšiřováním nebo změnou nabízených aktivit. Předpokládáme revitalizaci a doplnění Škoda 

sportparku, rozšíření služeb umožňuje i areál Škodalandu. V současné době probíhá komplexní 

přestavba sportovního areálu Prokopávka. Po dokončení přestavby bude areálu sloužit pro sportovní 

kluby, jednotlivce, rekreační i vrcholový sport. Modernizace je rozdělena na dvě etapy. V rámci první 

etapy bude nahrazeno stávající tělocvična, zrekonstruována ubytovna pro sportovce vč. zvýšení její 

kapacity, obnovena restaurace, bude postavena nová malá tělocvična, fotbalového hřiště s umělým 

povrchem a osvětlením, zrealizovány parkovací plochy a přístupová lávka pro pěší. Součástí této etapy 

je také in-line okruh. Areál se stane bezbariérovým a přístupným pro handicapované sportovce. První 

etapa by měla být dokončena na jaře roku 2021. V rámci druhé budou zrealizována venkovní 

sportoviště, jako jsou beachvolejbalové kurty, multifunkční hřiště apod. Dojde také k výstavbě objektu 

s dalším zázemím šaten a občerstvení v zadní části areálu, vč. dětského hřiště. Na druhou etapu zatím 

není do roku 2023 v rozpočtu města zajištěno financování. Dokončením komplexní přestavby 

Prokopávky dojde k vybudování moderního multifunkčního sportovního areálu pro sport všech 

kategorií, a to v těsné blízkosti významné rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Důležitým 

sportovištěm pro město Plzeň je i cyklistický ovál na Lopatárně. Zde se již několik let řeší neúspěšně 

majetkové spory. Tento areál je unikátní zejména pro tréninky dětí a mládeže v cyklistických sportech, 

a to včetně hendikepovaných. Sportoviště je unikátní nejen v Plzni ale i celém regionu.  

Město Plzeň intenzivně jedná o vybudování nových sportovišť v rámci zelené plochy Plzeň – Litice. 

Město Plzeň dané pozemky dlouhodobě vypůjčí daným sportovním klubům, kteří zde na svůj náklad 

s využitím dotací vybudují sportovní hřiště. Vzhledem k velikosti plochy a jednáním se sportovními 

kluby a vedením města jsou nyní připravovány varianty vybudování zázemí pro baseball, americký 

fotbal, fotbalgolf či kriket.  
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Parky jako prostory relaxace, sportu a odpočinku 
V plzeňských parcích chceme pokračovat v obnově a rozvoji hřišť, dětských hřišť, budovat fit stezky 

zdraví, informovat o prospěšnosti pohybu a zásadách kondičního tréninku. Podporovat běžnou 

lokomoci a v místech, kde to bude možné, postupně oddělovat komunikace pro procházky rodin  

a seniorů od běžeckých stezek, in-line drah a cyklostezek. Pravidelné tréninky v parcích, workoutových 

hřištích a v přírodě obecně má více jak 67 % sportovních organizací. Ve vhodných prostorách parků 

budeme realizovat značení vzdálenosti nebo vhodné okruhy pro běžce. 

Modernizace a rozvoj ploch letních koupališť 
Plzeňští občané dosud pro koupání v létě využívají areálů bazénu Slovany a nově i bazénu Lochotín 

nebo přírodní koupaliště boleveckých rybníků, případně spádovou rekreační vodní plochu Hracholusky. 

Žádná z městských ploch však nesplňuje zcela nároky současné veřejnosti a v porovnání s řadou jiných 

měst jsou tak podmínky v Plzni neuspokojivé. Vytipujeme možnosti využít pro koupání alespoň část 

přehrady České údolí, zkvalitníme relaxační a volnočasové plochy v oblasti Boleveckých rybníků, 

zejména Velkého rybníku. 

Napojení sportovních areálů a škol na síť cyklostezek 
V rámci podpory aktivního životního stylu je vhodné odstraňovat některé bariéry. Možnost jít za 

sportem pěšky či jet na kole (in-line, longboard) by se mělo stávat většinovou, nikoli jen okrajovou 

záležitostí. Je proto vhodné napojit sportovní areály i školní sportovní areály na síť cyklostezek, 

vybudovat zde uzamykatelné stojany na kola a podporovat tento druh dopravy. Napojení sportovních 

areálů a škol je vhodné koordinovat s nově zadávaným cyklogenerelem. 

Prioritou města je pak i dobrá dostupnost sportovních areálů městskou hromadnou dopravou či 

systémem sdílených prostředků, např. kola a koloběžky. 

Pohybové centrum pro seniory 
Požadavky na pohybové centrum pro seniory se poměrně značně liší od obvyklých staveb. Je nutné 

klást větší důraz na bezpečnost (snížení rizik úrazu), bezbariérovost, jiný provoz (delší přestávky 

v šatnách před zahájením dalšího pronájmu). Program takovýchto center by se měl více blížit 

rehabilitačnímu, žádoucí je i další zázemí jako klubovna (klub seniorů). Město nemůže „nutit“ seniory 

věnovat se pohybovým aktivitám pouze dopoledne, tedy v době, kdy nejsou zcela vytížena některá 

sportovní zařízení. Velikost skupiny a její programová i provozní specifika si zaslouží moderní řešení 

problému. 

Pohybové centrum pro zdravotně postižené 
V současné době není na území města fitness se speciálním vybavením pro vozíčkáře a tento 

nedostatek bude prioritně odstraněn, jakmile dojde k dohodě na vhodných prostorách. 
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SC 3 - Otevřít veřejnosti modernizované školní sportovní areály  

Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů 
Ačkoli v minulém období byla většina venkovních školních sportovních areálů při ZŠ zahrnuta do 

programu revitalizace, není program stále dokončen. Navíc některé areály jsou v provozu více než 

deset let a je nutné je postupně obnovovat. 

Většina tělocvičen mimo sídlištní výstavbu vyžaduje průběžně menší či větší rekonstrukce, jejichž 

potřeba je průběžně monitorována a zařazena do plánu obnovy. 

Na základě analytické zprávy je vhodné doplnit vybudované venkovní areály o herní, dobrodružné  

a fitness prvky a další zařízení pro spontánní hry dětí. Předpokládáme vybudování u velkých 

sportovních areálů škol. 

Inspirací ze zahraniční (Německo, Švýcarsko, Dánsko) jsou i moderní řešení pro indoor pohybové 

aktivity dětí a mládeže a také netradiční pojetí tělocvičen i heren. Považujeme za žádoucí připravit 

minimálně pilotní projekt rekonstrukce hřišť při 15. ZŠ, kde je zatím zpracována studie.  

Vybudovat nové tělocvičny a haly 
Prostorové podmínky základních škol jsou pro budování velkých tělocvičen či hal částečně omezené, 

z městského rozpočtu by v následujícím období měla být vybudována minimálně velká tělocvična při 

ZŠ Božkov, kde dosud tělocvična chybí, a rovněž tělocvična při 2., 20. ZŠ a 22. ZŠ. V souvislosti 

s kulminací celkového počtu žáků na základních školách a přípravou projektů na rozšíření kapacit 

stávajících škol se v rámci projektů musí řešit doplnění zázemí pro školní sport v podobě menších 

tělocvičných sálů. 

SC 4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení 
Analytická část studie se pokusila zjistit stav sportovních zařízení v Plzni bez ohledu na vlastníka. 

Vzhledem k různosti evidence institucí a organizací jsou údaje většinou dostupné, nicméně kvalita  

a využitelnost je někdy omezená. Údaje o zařízeních eviduje SPORT MMP, OSI MMP, OŠMT MMP, dále 

pak Plzeňská sportovní unie, Plzeňská župa ČOS, ZČU, krajský úřad (střední školy). Kompletní údaje o 

soukromých sportovních zařízeních nejsou kompletní. Obtížná je i kategorizace zařízení.   

Pro kvalitu rozhodovacích procesů považujeme za vhodné sjednotit metodiku evidence zejména 

s ohledem na kategorizaci zařízení, jejich stav a využitelnost veřejností (návštěvnost, kapacity/provozní 

vytížení). 

SC 5 - Rozšířit rozvojová území pro sport  
V územním plánu Plzeň jsou definována území vhodná pro sport i jeho rozvoj. Jednotlivá území mají 

různý charakter a jsou vhodná pro umístění rozdílných sportovních aktivit. Území lze rozdělit na 

sportovní areály (Krašovská, Lopatárna, Litice, lokalita jižně od Velkého Boleveckého rybníka apod.), 

veřejná sportoviště (např. Škodaland, Špitálský les) a příměstské rekreační areály (např. Bolevecké 

rybníky s navazujícím územím kolem Krkavce a rekreační oblast Pytel). Pro některé sportovní aktivity 

lze využívat i městské parky a odpočinková místa v nivách řek. V těchto plochách je do budoucna 

možné uvažovat, po jejich podrobnějším prověření, o rozšíření pro odpovídající sportovní aktivity. 

Umisťování sportovišť v některých plochách je však limitováno (např. pozemky v záplavových územích, 

okolí řek či plochách lesa).    

Město Plzeň v současné době disponuje omezeným počtem vhodných pozemků pro rozvoj sportu. 

V případě nových ploch pro sport je nutné jednat s dalšími subjekty, případně zvažovat změnu 
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územního plánu Plzeň na současných zemědělských plochách. I v těchto případech se jedná o pozemky 

převážně v soukromém vlastnictví, kdy bude třeba dále počítat s případným majetkovým vypořádáním.  

V současnosti v Plzni nejsou vytvořeny podmínky pro některé sporty obvykle provozované v krajských 

městech či pro nové sporty. V rámci realizace projektu budou vytipována vhodná území pro tyto 

sporty.  

Dále pak budou rozvíjeny rekreační aktivity jako např. moderní spojení cyklistiky a přírody (single 

track), stále oblíbenější trasy na vrcholy kopců (rozhledny) a sjezdy na koloběžkách či long boardech, 

pro které má Plzeň vhodné geografické podmínky apod. Jako potřebné se jeví i zlepšení podmínek pro 

sport v zimním období alespoň pro děti (bruslení, lyžování na základní úrovni) vzhledem k mírným 

zimám. Projekty pro veřejnost mohou vznikat jen na základě průzkumu zájmu občanů, sportovní areály 

pro trénink či soutěže pak s podporou národních autorit (sportovních svazů). Plzeň opakovaně vyzve 

sportovní kluby ke spolupráci na nových sportovních areálech. 

Náhrady za sportoviště rušená veřejně prospěšnými stavbami 
V případě, že bude z důvodu výstavby veřejně prospěšné stavby zrušeno sportovní zařízení nebo 

sportoviště, bude jeho vlastníkovi nebo uživateli poskytnuto městem a investorem stavby přiměřené 

vyrovnání. Příkladem může zrušení sportovního areálu Sportovního klubu neslyšících Plzeň, 

Vyšehradská č. 2 z důvodu plánované výstavby přeložky komunikace I/20 a zajištění nové plochy 

v Krašovské ulici u víceúčelové sportovní haly. 

SC 6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých 

subjektů v Plzni při budování sportovních zařízení 

Koordinace záměrů a vzájemná informovanost při plánování výstavby 
Město Plzeň, Plzeňský kraj, Západočeská Univerzita v Plzni, sportovní kluby a městské části, ale i větší 

soukromí investoři mají vlastní záměry pro rozvoj sportovních zařízení, jejich případnou výstavbu i 

jejich následné využívání.  

Při analýze se ukázalo, že je velmi obtížné zjistit a zkompletovat informace o záměrech vzhledem 

k autonomii subjektů. Vzájemná informovanost o připravovaných stavbách a jejich využití pro volný 

čas občanů Plzně je jedním z nástrojů pro kvalitní rozhodování a efektivní využití veřejných prostředků. 

Město Plzeň bude iniciovat vzájemnou výměnu záměrů, při níž využije informace získané při 

pasportizaci sportovních zařízení v Plzni. 

Vymezení spolupráce se soukromými investory  
Projednáním a zveřejněním koncepce sportu město Plzeň jasně deklaruje, které oblasti bude 

podporovat z veřejných zdrojů. Dotace se týkají jak spolkové činnosti, školního sportu, tak veřejných 

sportovních zařízení, která jsou dlouhodobě nezisková (bazény, zimní stadión). V oblasti 

neorganizovaného sportu pro všechny dochází k prolínání služeb veřejného a soukromého sektoru. 

Cílem města je zajistit základní podmínky pro činnost spolků a pohybové aktivity obyvatel souvisejících 

zejména s hypokinetickým životním stylem (např. cyklostezky, veřejná hřiště), kvalitou života a pomocí 

sportu řešit některé sociální problémy.  

Soukromé aktivity směřují do oblastí wellness a fitness, ale i do trendových sportů (např. sportovní 

lezení, golf, jízda na koních apod.). Město bude podporovat dlouhodobé podnikatelské projekty, které 

souvisí se zdatností a zdravím občanů a kvalitou života nebo jsou prevencí patologického chování 
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mládeže. Město bude podporovat i unikátní sportovní projekty v souvislosti s podporou cestovního 

ruchu a propagace města. Město aktivně vyzve podnikatele se záměry pro rozvoj sportu. 

 

Využití SMART technologií 
Město Plzeň využije moderních technologií fungujících na našem území, jako je internet věcí (IoT) či 

sportovní webový portál k propojení s veřejností, a to jak odbornou, tak i laickou. Vzhledem 

k plánovanému testování sítí 5G je možné připravit vizualizace záměrů a modelovat jejich dopad do 

urbanistické či funkcionalistické stránky dané oblasti. Díky SMART technologiím je možné získat 

relevantní data s minimálním zpožděním, a to včetně zpětné vazby od spolupracujících subjektů. 

 

Vícezdrojové financování 
Plzeň bude ve spolupráci s Útvarem koordinace evropských projektů pravidelně analyzovat dotační 

tituly na národní a mezinárodní úrovni. Snahou je kofinancování koncepčních projektů z evropských 

fondů a dostatečná připravenost projektů v rámci programového období ITI. Při dostatečné 

připravenosti projektů je možno získat až 75 % financí z veřejných prostředků mimo rozpočet města 

Plzně. Pro období platnosti koncepce je důležité zaměření na pasivní budovy, ekologické a energetické 

úspory nebo využití chytrých technologií. 
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Cíl 2 Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost 
Město Plzeň si velmi váží tradice a kvality plzeňských sportovních klubů a bude nadále podporovat 

jejich činnost a pomáhat při řešení některých dlouhodobých problémů. Společným cílem je zvyšování 

členské základy k úrovni bližší evropskému průměru, což klade nové nároky na rozvoj sportovních 

programů a atraktivity pro všechny věkové kategorie. 

Plzeň bude nadále usilovat o navýšení rozpočtů pro grantové rozdělování dotací na sport  

a tělovýchovu v souladu s možnostmi rozpočtu. 

Město bude pokračovat ve spolupráci s vrcholovým sportem, který je pro Plzeň velmi dobrou vizitkou 

a propagací města i regionu. V rámci podpory vrcholového sportu bude rozvíjet mládežnické akademie 

v kolektivních i individuálních sportech.  

Na druhou stranu město očekává větší aktivitu sportovních klubů směrem k veřejnosti, rozvoj 

některých služeb v unikátních sportovních zařízeních, odvahu a ochotu pořádat významné sportovní 

akce, aktivně přispět k celkové propagaci sportu a zdravého životního stylu ve městě. Kluby ve 

spolupráci se slavnými odchovanci se mohou stát významným pořadatelem letních mezinárodních, 

národních či městských kempů, ale i aktivních víkendů pro všechny. 

Město bude rozvíjet vzájemnou spolupráci s kluby, a to zejména propagací jejich činnosti a sportovních 

akcí. Kluby budou propagovat sportovní politiku města Plzně včetně akcí se záštitou členů Rady města 

Plzně.  

Město bude spolupracovat s partnerskými městy na konání sportovních workshopů a eventů, tak aby 

se propojily plzeňské kluby s kluby partnerských měst. 

Specifické cíle: 

SC 1 – Městská sportovní zařízení jako osa pro činnost klubů 

• Město vlastní strategickou sportovní infrastrukturu, její provoz svěřuje většinou sportovním 

klubům, které tak mají zajištěny podmínky pro svoji činnost. Plzeň chce modernizovat 

sportovní infrastrukturu pro všechny sporty. 

• Spolupráce i tento osvědčený model je oboustranně výhodný, kdy potvrzením jsou jak výsledky 

klubů, tak vysoká návštěvnost zařízení. 

SC 2 – Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 

• Město Plzeň bude nadále podporovat kluby, které mají vysokou výkonnostní úroveň, nemají 

dosud profesionální statut, a to jejich zařazení do projektu Plzeňské sportovní centrum 

mládeže nebo do akademie podporované z rozpočtu města Plzně. 

• Zavazujeme se podporovat i talentované individuální sportovce. 

• Vždy bude transparentně nastaven grantový program, snahou budoucího období bude zajistit 

zejména adekvátní navýšení jeho rozpočtu. 

• Budeme pravidelně vyhodnocovat jeho podmínky a přizpůsobovat je vládní politice, ale i 

celospolečenským trendům, s ohledem na strategickou podporu pravidelné sportovní činnosti 

dětí a mládeže.  

 



Koncepce sportu města Plzně 

 

 

 
29 

 

SC 3 – Podpora soutěžního sportu základní úrovně 

• Základní či nižší výkonnostní úroveň je spojena s jiným než sportovním profesním směřováním, 

tréninkovým úsilím, někdy i nižší mírou nadání, ale i účastí v soutěžích okresní a krajské úrovně. 

Tvoří ji jak začátečníci, stejně jako sportovci, kteří jsou za vrcholem své kariéry. Tato oblast se 

týká největšího počtu organizovaných sportovců v rámci Plzně přibližně 35 tisíc občanů, a to 

jak dětí a mládeže, kterých je registrovaných téměř 20 tisíc, tak dospělých a je postavena na 

dobrovolné práci funkcionářů, trenérů a rozhodčích a aktivitě sportovců. Město podporuje 

především činnost a provoz klubů.  

 

SC 4 – Podpora nesoutěžního organizovaného sportu  
• Nenahraditelnou součástí organizovaného sportu jsou organizace a kluby, které provozují 

především tělovýchovné aktivity a sporty bez ambice soutěžit (ČOS, ČASpV, KČT, Junák a další). 

Vzhledem k nedostatku přirozeného pohybu, ale i prodlužování života a zvyšování populace 

seniorů, jejich význam roste. V těchto organizacích je v Plzni registrováno více než 6 tisíc 

občanů, avšak dopadem své činnosti oslovují daleko větší skupinu. 

• Město Plzeň bude podporovat činnost těchto organizací včetně významných akcí, jako jsou 

přehlídky či turistické akce propagující region či podporující pohybovou aktivitu. 

 

SC 5 – Rozvoj a rozšiřování členské základny  

• Cílem je rovněž navyšovat počty organizovaných sportovců z řad dětí, mládeže i dospělých 

(zacílení zejména na dobrovolnou trenérskou činnost). Jedním z nástrojů podporovaných 

městem je další rozvoj sportovních akcí jako je Sportmanie Plzeň nebo Festival Sportu.  

 

SC 6 – Komunikace se sportovním prostředím  

• Sportovní kluby dosud většinou nemají své strategické plány rozvoje. Jejich záměry ve 

sportovní činnosti, ale i provozování areálů a pořadatelství jsou důležitými informacemi pro 

vedení města Plzně a uplatnění koncepce sportu. Předpokládáme pravidelnou komunikaci 

zejména se střešními sportovními organizacemi. 

 

SC 7 – Sportovní portál města Plzně  

• Město Plzeň nabízí možnost na jednom místě nalézt kompletní informace o regionálních 

klubech, jejich tréninkových hodinách a pořádaných akcích. Zároveň na jednom místě vedeme 

databázi vypsaných dotačních titulů pro místní kluby i formy další finanční a nefinanční 

podpory na území města Plzně. Budeme usilovat, aby byl tento portál kladně vnímán nejen 

sportovními kluby, sportovci ale i nesportovní veřejností a došlo k propojení zájmu jej využívat 

všemi výše zmíněnými skupinami. 

 

SC 8 – Pořádání akce Sportmanie Plzeň  
• Město Plzeň pořádá pro své občany vícedenní sportovní park zaměřený na pohybovou osvětu 

a zdravý životní styl. Cílem akce je zpropagovat místní kluby a nabídnout jim možnost 
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prezentace své činnosti a náboru členů. Dalším z hlavních cílů akce je nabídnout veřejnosti 

smysluplné trávení volného času ke konci letních prázdnin a osvojení si specifických 

pohybových dovedností. Tato akce bude vždy pořádána s důrazem na rozvoj regionálního 

sportovního prostředí a rozvoj aktivního životního stylu, zejména u dětí a mládeže. Při 

průzkumu veřejného mínění uskutečněného v roce 2020 mezi 400 respondenty hodnotilo akci 

Sportmanie Plzeň jako potřebnou přes 98 % respondentů. 

 

SC 9 – Pravidelné eventy s partnerskými městy  

• Minimálně jednou za 2 roky budeme v kontaktu s partnerskými městy a připravíme společnou 

sportovní akci, kdy pořadatelem budou jednotlivá partnerská města. Chceme nejen zefektivnit 

spolupráci partnerských měst, ale i umožnit sportovním klubům porovnat svoji výkonnost 

v mezinárodním měřítku, potažmo i nalézt partnera.  
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Cíl 3 Úzké propojení vzdělávání a sportu včetně sportovních talentů 
Cílem je rozvíjet v Plzni podmínky pro vzdělání a sportovní přípravu na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, SŠ, 

VŠ). Díky vzniku sportovních akademií, center mládeže, ale i specifických, pravidelně se opakujících 

sportovních akcí, se staneme regionálním centrem talentovaných sportovců. Systém bude vždy ve 

spolupráci s národními agenturami v daných sportovních odvětvích a státním systémem přípravy a 

také za podpory regionálních organizací, např. Nadace sportující mládeže či krajských svazů. Město 

Plzeň tak využije svojí polohy, významu, vytvořené školní infrastruktury k výchově vzdělaných 

reprezentantů. 

Na vzdělání sportující mládeže je v poslední době kladen větší důraz i vzhledem ke změnám, kdy  

až 80 % populace studuje vysokou školu. Proto je nutné změnit obvyklé disjunktivní postoje učitelů  

a trenérů „Studuj nebo sportuj“ na konjunktivní „Studuj a sportuj!“ a vytvářet dětem podmínky pro 

realizaci jejich nadání. 

Kromě talentovaných sportovců však musí všechny stupně škol kromě tělesné výchovy rozšířit  

i nabídku školních sportovních aktivit. Školní sportovní aktivity je také vhodné specifikovat podle 

možností jednotlivých škol či počtu sportovců v daném sportu a v daném městském obvodu. Od 

nejmenších dětí předškolního věku, u dětí mladšího školního věku vytvořit prostor na školách pro 

rozvoj zájmů dětí včetně sportu, tak aby dítě ze školy neodcházelo domů k počítači či k televizi, ale dále 

bylo v kolektivu dětí a bylo mu umožněno sportovat aspoň požadovaných 60 minut denně. U starších 

dětí a mládeže více přihlížet k zájmům dětí a rozvíjet spolupráci škol a sportovních klubů. 

 

Uvědomujeme si alarmující stav zdatnosti dětí a mládeže v Plzni. Monitorování pohybových režimů 

dětí ukazuje, že většina či žádné ze čtyř sledovaných kritérií (celkový objem pohybových aktivit, 

intenzita PA, frekvence v týdenním režimu, struktura PA – pestrost) nebývá naplněna. Řada studií 

redukuje monitorování na pouhý objem (hodiny/týden; frekvence) a kvalitativní hlediska (intenzitu, 

strukturu) zmiňuje okrajově či vůbec. Pohybový režim dětí se projevuje jak na složení těla, správném 

držení těla, tak na zdatnosti. Problémem je jak obézní dítě, tak štíhlé dítě se špatným držením těla či 

nízkou zdatností, ale i zdatné dítě s bolestmi zad a skoliózou. Zdatnost sledujeme pomocí testů 

vytrvalosti, síly, rychlosti a pohyblivosti (ohebnosti) často doplněné o složení těla. 

 

Nadace sportující mládeže testuje každoročně předškolní děti v MŠ. Výsledky studie potvrzují zvyšující 

se důraz společnosti na pohyb u dětí. Statistiky ukazují, že ve srovnání s rokem 2016 v roce 2019 zvládlo 

testy 56,8 % velmi úspěšně, tj. o 13 % více než v roce 2016. Úspěšně zvládlo testy 42,6 % (oproti 54,5 

% v roce 2016). Testy nezvládlo pouze 0,6 % předškolních dětí (v roce 2016 2,5 %). Tyto děti nejsou 

pohybově připraveny pro zvládnutí tělesné výchovy na základní škole. Dle vyjádření Nadace sportující 

mládeže jsou testy uzpůsobeny tak, že v ideálním přípravě a správném přístupu k pohybovým aktivitám 

by mělo velmi úspěšně testy splnit každé dítě bez hendikepu. Přímá informovanost rodičů a jejich 

ovlivnění v den konání akce je velmi vhodným informativním kanálem k ovlivnění postoje rodičů a 

dítěte k pohybovým aktivitám. 

 

Cílem města Plzně je hledání příčinných souvislostí (vybavení škol, malé zapojení dětí do mimoškolních 

aktivit, pohybový program, způsob vedení dětí k pohybu, dostatek vzdělaných dobrovolníků, finanční 

náročnost sportu a podobně) a hledání adekvátních nástrojů pro zlepšení stavu. 
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Rozvoj školního sportu se soustředí na zlepšení stavu a zatraktivnění školních sportovišť, zpřístupnění 

školních sportovních areálů pro spontánní i organizované pohybové aktivity. Propojení škol a města při 

realizaci celoměstských sportovních akcí jako Festival sportu, Sportmanie, Sportovní hry MŠ atd. 

Popularizaci programů pro školy podporují úspěšní plzeňští sportovci. 

 

Specifické cíle: 

SC 1 – Podpora sportovních tříd 

• Spolupráce základních škol a sportovních klubů se dlouhodobě osvědčila a město Plzeň bude 

nadále podporovat model sportovních tříd, který dětem umožňuje nejlépe skloubit povinnou 

školní docházku a sportovní přípravu. Většina plzeňských základních škol, pokud k tomu má 

podmínky, rozšiřuje povinnou výuku tělesné výchovy na tři hodiny, 11. ZŠ Plzeň dokonce na 

žádoucích pět hodin týdně. Sportovní třídy při ZŠ se zaměřují na tradiční plzeňské sporty. 

 

SC 2 – Podpora vzniku sportovních akademií a tréninkových center mládeže 

• Při přechodu na střední školy se již velmi liší nároky jednotlivých sportů na tréninkové zázemí, 

ale i preference studentů směrem k typu a úrovni vzdělání. Specifické podmínky nabízí 

Sportovní gymnázium a soukromá Sportovní a podnikatelská střední škola. Plzeň je 

regionálním sportovním i vzdělávacím centrem a v úspěšných kolektivních i individuálních 

sportech podporuje vytvoření Sportovních akademií s mimořádnou koncentrací talentů, 

odborníků i zázemí. Centra mohou vzniknout pouze za široké spolupráce svazů, klubů, města 

a kraje. V současné době město finančně i koncepčně podporuje 6 sportovních akademií, 

fotbalovou, hokejovou, tenisovou, házenkářskou, triatlonovou a od roku 2020 i atletickou. 

Město se snaží akademie rozvíjet, úzce s nimi spolupracovat a monitorovat možné rozšíření  

o další strategické sporty na území města.  Kromě sportovních akademií město Plzeň rozlišuje 

i Plzeňská tréninková centra mládeže, což je mezistupeň mezi sportovními kluby a akademiemi. 

Systém PTCM běží od roku 2018, nyní SPORT monitoruje zkušenosti a výstupy a bude jej 

v případě potřeby optimalizovat.  

• Mimo rozpočet města Plzně funguje v regionu i Akademie Individuálních sportů Plzeňského 

kraje, která sdružuje 60 největších sportovních talentů mezi 14 a 20 lety. Systém této akademie 

je úhrada nadstavbových a specializovaných sportovních i regeneračních služeb, tak aby snížili 

finanční náročnost klubům, rodičům i samotným sportovcům.  

 

SC 3 – Podpora univerzitního sportu a VŠ sportovců 

• Skloubit kariéru sportovce a studium na VŠ je bez pochopení a podpory vedení VŠ u některých 

sportovních odvětví velmi obtížné. Současná nabídka studijních programů na ZČU v Plzni 

umožňuje zůstat úspěšným sportovcem a pokračovat ve sportovní kariéře i vzdělávání. ZČU 

spustila sportovní projekt Western Stars. Studentům sportovcům je nabídnuto mimořádné 

stipendium, asistovaný přístup k plnění studijních povinností, možnost zapsání si sportovního 

programu jako předmětu, ale i přístup do sportovních zařízení provozovaných univerzitou. 

Univerzita má v plánu vystavění nové sportovní infrastruktury.   
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SC 4 – Rozvoj školního sportu a mimoškolních sportovních aktivit 

• Školní sport probíhá na školních sportovištích a v současném životním stylu dětí a mládeže se 

stává základním pilířem rozvoje pohybové gramotnosti, zdatnosti, nástrojem k eliminaci 

hypokinetického životního stylu a prostředím pro rozvoj školní komunity (spolupráce školy, 

dětí a rodičů).  

• Školy ve spolupráci s rodiči by měly kromě výuky zásadním způsobem ovlivňovat i volný čas 

dětí a mládeže.  

• Hlavním úkolem školního sportu je vytvářet pozitivní vztah dětí k pohybu, představit jim 

tradiční i moderní sporty, ale i pohybové aktivity včetně turistiky. Školní sport není jen 

kroužkem či hodinou pohybu navíc, ale snahou vytvořit různorodý a pestrý každodenní 

sportovní program a zapojit do tvorby programu učitele, trenéry, cvičitele, rodiče, studenty 

pedagogických fakult VŠ i samotné děti. Do školního sportu jsou integrovány projekty MŠMT 

(např. Hodina pohybu navíc), projekty sportovních svazů (např. Basketbal do škol, Atletika pro 

děti, projekty Asociace školních sportovních klubů -Centra sportu, Sportující škola, Hry třetího 

tisíciletí), které jsou metodicky, materiálně i finančně podporovány, stejně jako vlastní činnost 

škol – sportovní kroužky, kurzy, příměstské tábory.  

• Školní sport má vlastní soutěže (včetně mezinárodních), národní i mezinárodní organizaci 

(AŠSK, ISF). Pro talentované je školní sport základnou, ze které odcházejí do klubů, ale 

nepřestávají být jeho součástí a v případě, že se ve sportu neprosadí, nemusí zcela rezignovat 

na pohyb. Školní sport tak není konkurencí pro sportovní kluby, ale jejich přirozenou základnou 

zajišťující všestranný rozvoj po celou dobu školní docházky. Zároveň je nejekonomičtějším 

nástrojem k ovlivnění pohybových návyků dětí. 

• Školní sportovní areály jsou bezpečné, snadno dostupné a prochází postupně procesem 

obnovy, aktivity jsou zpravidla odborně vedené, školní sport nevyžaduje asistenci rodičů při 

dopravě dětí. Mimoškolní aktivity mohou probíhat spontánně (otevřené areály) nebo 

organizovaně (kroužky, tréninky). 

• Město Plzeň bude podporovat rozvoj a ověřování pohybových programů k ovlivnění 

hypokinetického životního stylu dětí a eliminaci jeho důsledků. 

 

SC 5 – Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit ve školách 

• Rozšiřování možností pohybových aktivit dětí ve školách je jednou z podmínek změnit 

současný stav (vytvořit prostor). Cílem je, aby děti, které nejsou členy sportovních klubů a 

neúčastní se sportovní přípravy, mohly v rámci TV a školního sportu mít hodinu všestranného 

pohybu denně. Základní školy v Plzni mají různé podmínky pro tělesnou výchovu i mimoškolní 

pohybové aktivity a budou tedy zpravidla volit mezi režimem 3+2 (rozšířená výuka na 3 hodiny 

TV + 2 hodiny kroužků) nebo 2+3 (povinné 2 hodiny TV + 3 hodiny kroužků). Pro realizaci tohoto 

nástroje v praxi je nutné najít provozní rezervy školních sportovních areálů, vybudovat nové 

kapacity (Cíl 1) a navýšit dotace pro mimoškolní sportovní činnost. V současné době se na 

celostátní úrovni MZd a MŠMT připravují systémové dotace k podpoře školního sportu, tak aby 

byly postupně naplněny cíle EU na pět hodin pohybu dětí týdně vycházející z doporučení WHO 

a HEPA s přihlédnutím k místním podmínkám i tradicím. Důraz je mj. kladen i na aktivity 

v parcích a přírodě, nikoli jen obvyklé pojetí na sportovištích. 
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SC 6 – Monitorování zdatnosti žáků MŠ a ZŠ v Plzni ve spolupráci 

s akademickou sférou 

• Monitoring připravenosti k pohybovým aktivitám na plzeňských MŠ provádí v posledních 

letech zejména Nadace sportující mládeže. Ta ročně otestuje na 40 mateřských škol a díky 

strukturovaným testům a spolupráci s FPE ZČU je možno její statistiky a výstupy považovat za 

validní. 

• Monitorování zdatnosti na ZŠ probíhá dle EU standardu EUROFIT test, při němž jsou žáci 

testováni opakovaně (podzim/zima/jaro) a longitudinálně. Kromě zdatnosti bude u vybrané 

populace sledováno i složení těla a stav pohybového aparátu dle obvyklých standardů. 

Předpokládáme zapojení kateder a studentů z FPE ZČU v Plzni. Výsledky šetření budou 

vztaženy k aktivitám dětí i podmínkám na školách. Na základě zjištění bude docházet 

k odstranění nedostatků. 
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Cíl 4 Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni 

Tento cíl se týká tvorby podmínek pro individuální pohybové aktivity a městskou rekreaci. Ústup od 

životního stylu „pracovat ve městě a na víkendy jezdit mimo město za přírodou“ (chaty, chalupy) se  

s významnou proměnou měst, důrazem na zeleň ve městech a příměstskou krajinu, týká stále menší 

skupiny občanů. Změny v trávení volného času vedou k tomu, že lidé vyhledávají nové aktivity  

a kvalitní služby, což vede k rozmachu a vysoké návštěvnosti kulturních i sportovních akcí. Odděluje se 

denní pohybová rekreace v obydlených zónách (dostupnost) a víkendová jednodenní rekreace 

v městských rekreačních zónách. Na jedné straně se tedy jedná o dětská hřiště a hřiště v zástavbě, stále 

více jsou využívány cyklostezky, které začaly tvořit ucelenou síť pro bezpečnou dopravu na kole. U 

cyklostezek je žádoucí zpracování metodického rámce a z důvodu bezpečnosti začít budovat 

cyklostezky odděleně od silnic. Na druhé straně se jedná o rozsáhlejší areály – parky, vodní plochy, 

příměstské rekreační oblasti, ucelené sportovně volnočasové areály. Významnou roli mají i bazény a 

aquaparky, ať již pro kondiční plavání nebo jako víkendový program. Rozhodujícími faktory k využití 

vybudovaných kapacit je dostupnost (vzdálenost), otevřenost (otevírací hodiny), výše vstupného a 

úroveň služeb (vybavení areálů, nabízené pohybové aktivity, zázemí).  

Očekáváme další rozvoj služeb zajištěných soukromým sektorem, ale i vyšší aktivitu neziskových 

sportovních organizací a škol při volném využití vlastních kapacit (pronájmy, půjčovny vybavení, 

programy, akce).  

Významným nástrojem pro zlepšení pohybového režimu jsou aktivačně-motivační programy či akce, 

které kromě atraktivního programu jsou založeny na masové účasti, jednoduché aktivitě a následné 

pravidelnosti.  

 

Příklady specifických cílů: 

Fit trasy 

Na vybudovaných kapacitách cyklostezek, upravených parkových cestách a cestách v okolí vodních 

ploch označit tematicky i dle náročnosti okruhy pro kondiční běh, chůzi, jízdu na kole apod. a umístit 

zde informační cedule (trasa, převýšení, doporučené rychlosti chůze, běhu, jízdy a např. spálené 

kalorie). U aktivních prvků doplnit provozní informace tréninkovými návody. Dávat do souvislostí délku 

trasy a rychlost pohybu (energetický výdej) a energetický příjem atraktivní formou. Využít trasy pro 

další informace o životním stylu a nutnosti pohybu – bolesti zad, nespavost, bolesti hlavy, snížená 

pohyblivost – doplněno o obrázky a cvičení. 

Pro děti pak udělat trasy s dětskou tematikou a sbíráním bodů do „Karty zdatnosti“ (pohádky apod.).  

Tematické cyklotrasy 

Pokračovat v budování cyklotras, více pozornosti věnovat bezpečnosti i náročnosti (dětské trasy, trasy 

pro seniory, rodinné trasy). Při dodržení číselníků vytvořit Plzeňské mapy rodinných, dětských, 

sportovních a jiných tras dle cílových skupin. Budovat tematické trasy – kolem Plzně, po Plzeňských 

kopcích, rovinatá trasa apod. Pro cyklotrasy vytipovat vhodné lokality pro umístění cyklostojanů či 

cykloboxů, tak aby bylo možné kola bezpečně zaparkovat a využít dané dominanty. 
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Cykloškola a rozvoj cyklistiky pro všechny 

Bezpečně jezdit není jen záležitostí dětského dopravního hřiště. Naučit se správnou techniku jízdy či ji 

zlepšovat je vzhledem k variabilitě cyklistiky zajímavé pro řadu dospělých i seniorů. Programy často 

navazují na zimní indoorcycling, ale navazují i na jarní či letní zahraniční cykloturistiku. Považujeme za 

důležité budovat některý ze sportovních areálů s důrazem na potřeby cyklistiky pro všechny – od dětí 

až seniory. 

Vhodným řešením je systém sdílených jízdních kol, případně koloběžek, který již na území města Plzně 

několik let úspěšně funguje. Systém sharingu jízdních kol současně provozuje spolek Kontrolní 

skupina.cz, z. s. a projekt nese název „kolemplzne.cz“. Systém sdílených koloběžek provozuje spolek 

K světu, z. s. a systém je pojmenován „Scoobike Sharing“ Systémy jsou napojeny na bezkontaktní platby 

i předplatný systém a jsou využívány zejména studenty. 

Problémem je, kde a jak bezpečně zaparkovat kolo u veřejných sportovišť a omezovat zavedený způsob 

dopravy autem za sportem. 

Rozhledny a turistické cíle 

Posilovat smysl využití tras o cíle a rozhledny zejména ve spolupráci s KČT. Ukazuje se, že každá nová 

rozhledna přiláká o víkendu za hezkého počasí k turistickému výletu desítky až stovky lidí. Nový zájem 

získávají i naučné stezky. 

Oživení vodních ploch 

I přes protipovodňová opatření hledat nové možnosti oživení jedinečných plzeňských řek a rybníků pro 

vodní turistiku a moderní pohybové aktivity ve spolupráci s kluby vodních sportů či soukromými 

podnikateli. 

Motivačně aktivační programy a akce 

Tento nástroj bude zaměřen převážně na dospělou pohybově pasivní populaci. Spojením pohybových 

aktivit s jiným programem (poznávání, setkání s osobností, …) doplněným o cílové motivační bonusy je 

jednou z osvědčených cest, jak ukázat vhodné pohybové aktivity stále se zvětšující pasivní skupině.   
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Cíl 5 Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí 
Sportovní akce jsou jedním ze základních produktů sportu, vytvářejí nové ekonomické zdroje, slouží 

k propagaci regionu, k zábavě i relaxaci. Cestování fanoušků a hobby sportovců za sportovní událostí 

přináší nový fenomén – sportovní turismus. Právě jedinečná sportovní událost (mezinárodní soutěže, 

soutěže pro masy lidí, maratony atd.) nebo kvalitní sportovní infrastruktura (např. cykloturistické 

regiony, značené běžecké či singletrack trasy, volnočasová střediska) jsou impulsem k volbě návštěvy 

nových míst. Sportovní události mají tak zcela unikátní postavení ve sportu, jsou mediálně atraktivní, 

přitahují tisíce lidí k osobní účasti, jsou jedinečnou možností zviditelnění regionu spojenou se silnými 

emocionálními prožitky.  

Příklad úspěšného působení FC Viktorie Plzeň v evropských pohárech ukazuje nejen na přímé 

ekonomické přínosy klubu a možnost část reinvestovat v regionu, ale i celoroční naplněnost stadionu, 

zvýšení počtu zahraničních fotbalových fanoušků apod. Dalším velmi vhodným příkladem je Mistrovství 

Evropy v paralukostřelbě, které pro Plzeň znamenalo velmi kladný ohlas ve více než 24 státech Evropy. 

Pořadatel převzal dokonce ocenění za nejlepší ME v historii paralukostřelby a získal možnost pořádat 

MS v paralukostřelbě v roce 2023. 

Plzeň je z hlediska divácké podpory oblíbeným městem sportovců a je vhodné vytvářet podmínky pro 

pořadatelství vrcholných sportovních akcí. 

Významné sportovní události jsou dvojího typu: 

1. Národní a mezinárodní vrcholné sportovní soutěže. 

2. Masové sportovní akce. 

Ve druhé oblasti převládají v Plzni tradiční akce regionálního významu. Řada měst ve spolupráci 

s regiony vytvořila podmínky pro jedinečné akce (Nové Město na Moravě – biatlon, horská kola, 

běžecké lyžování; Bedřichov – Jizerská 50, Praha-maraton). Plzeň ve spolupráci s krajem bude 

podporovat sportovní masové akce celostátního i mezinárodního významu. 

Specifické cíle: 

SC 1 – Spolupráce s profesionálním sportem na propagaci města, regionu, 

sportu v regionu 

• Profesionální sport je charakterizován nejen vysokou sportovní výkonností a s tím spojenou 

medializací. Plně profesionálními kluby v Plzni jsou FC Viktoria Plzeň, HC Škoda Plzeň a Talent 

tým Plzeňského kraje. Dále pak v Plzni působí několik profesionálních sportovců i trenérů 

v individuálních sportech zařazených do reprezentačních juniorských i dospělých výběrů 

(střelectví, tenis, plavání, atletika, triatlon, moderní pětiboj, jachting, cyklistika, golf). Pro 

podporu juniorských reprezentantů v individuálních sportech vznikla na území kraje Akademie 

individuálních sportů Plzeňského kraje. 

• Profesionální sport díky velkému zájmu fanoušků a médií může zásadně ovlivnit zájem dětí o 

sport, nábor členské základny, sportovci jsou živou inspirací talentovaným dětem. Významní 

plzeňští odchovanci i management klubů chtějí pomoci městu Plzni zlepšit situaci ve sportu a 

pomoci při propagaci i realizaci některých záměrů strategie. 
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• V rámci spolupráce má město Plzeň uzavřené memorandum o spolupráci s kluby FC Viktoria 

Plzeň, HC Škoda Plzeň, DHC Plzeň a Talent tým Plzeňského kraje. Ti odvedou část příjmů 

z prodeje hráčů zpět do městské rozpočtové kapitoly sportu zejména na podporu mládeže a 

hendikepovaných. 

• Město Plzeň úzce spolupracuje s Nadačním fondem západočeských olympioniků, který 

sdružuje desítky medailistů z olympijských her nebo mistrovství Evropy a světa. 

 

SC 2 – Pořadatelství školních akcí 

• Školní sportovní akce mají nezastupitelný význam při propojování MŠ a ZŠ zejména ve městě. 

Jsou ale akce, kde školy jako pořadatelé přesáhnou rámec regionu jako je memoriál Karla Šulce 

mini a mladších žaček v házené pořádaný 31. ZŠ, který je celorepublikový. Školy se též osvědčily 

jako pořadatelé celostátních akcí jako Mc Donald cup. V rámci školních akcí na úrovni státu je 

nutné podpořit školy v organizační i finanční rovině. Do budoucna je stále největší důraz kladen 

na místní školní sportovní akce a slavnosti jako nástroj propagace sportu a budování zdravé 

rivality mezi plzeňskými školami. Cílem je podporovat místní akce s tradicí, které kladou důraz 

na zapojení většího množství dětí a žáků jako jsou Olympijské hry neúplných škol nebo obvodní 

sportovní soutěže mateřských škol. Neméně významné jsou i sportovní akce, které propojují 

základní  a mateřské školy. Pro podporu těchto akcí je vhodné využívat podpory grantů OŠMT 

a spolupráci s městskými obvody.  

 

SC 3 – Nabídka sportovním svazům a federacím 

• Město Plzeň připraví nabídku pořadatelství některých sportovních akcí, pro které má vhodné 

podmínky (sportovní infrastruktura, vhodné ubytovací kapacity, doprava). Akce pak mohou 

propagovat město a přispět k rozvoji cestovního ruchu. Podmínky v Plzni se jeví jako vhodné 

pro soutěže dorosteneckých a juniorských kategorií na evropské i světové úrovni. Velkou 

výhodou ve srovnání s řadou jiných lokalit v ČR je opakovaná podpora fanoušků a vysoká 

návštěvnost akcí. Vzhledem k plánování národních i mezinárodních kalendářů nelze očekávat 

změny v krátkém termínu. 

• Zajištění víceletého dotačního titulu na pořádání vrcholných národních a mezinárodních akcí, 

spolupráce se svazy k pořádání mezinárodních akcí, např. Mistrovství Evropy, Mistrovství 

světa, Evropský pohár, Světový pohár, kvalifikační závody na dříve zmiňované. Mezinárodní 

charakter akce, vysoký zájem médií i potenciální zájem komerčních subjektů přinese městu 

mezinárodní renomé a zároveň posílí turistiku. Vzhledem ke strategickému umístění města 

s dojezdovou vzdáleností nejen od letiště v Praze, ale i v Mnichově či Norinberku je 

atraktivnost místa předurčena. Zároveň na území města existuje spousta klubů, které by byly 

schopny s pořádáním takovéto akce pomoci či ji přímo s daným svazem realizovat, příkladem 

může být Mistrovství Evropy v paralukostřelbě v roce 2018, které proběhlo přímo na náměstí 

Republiky. Pro pořádání takovýchto akcí je nutné zažádat daný svaz o pořadatelství minimálně 

1-2 roky dopředu, a proto je nutné nastavit dotační podmínky, které by umožňovaly žadatelům 

žádat již při podání žádosti o pořádání akce, a nikoliv až v roce, v kterém ji budou pořádat.  
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SC 4 – Zajištění víceletého dotačního titulu na pořádání vrcholných 

národních a mezinárodních akcí 
 

SC 5 – Udělování Záštity města Plzně 

• Město Plzeň bude udělovat záštitu nad sportovními akcemi podle předem vytvořených  

a schválených pravidel. 

 

SC 6 – Program spolupráce s Nadačním fondem západočeských olympioniků 

a sportovními legendami 

• Město Plzeň si velmi váží svých občanů, kteří reprezentovali opakovaně Plzeň a Českou 

republiku, mimořádně přispěli k vysoké sportovní úrovni ve městě a jeho propagaci. Do 

budoucna předpokládá vyšší vzájemnou spolupráci při propagaci sportu u dětí a mládeže 

formou besed, autogramiád, čestných hostů apod. Město Plzeň bude pravidelně přispívat na 

činnost místního Nadačního fondu západočeských olympioniků. 
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Cíl 6 Podporovat sociální inkluzi a solidaritu 

Programové využití sportu a pohybových programů pro řešení sociálních problémů nebylo v minulosti 

akcentováno, byly průběžně zlepšovány podmínky pro sport zdravotně postižených  

- bezbariérovost, poskytovány slevy na vstupném do sportovních zařízení seniorům, rodinám, ZTP  

a podporovány sportovní organizace a akce pro cílové skupiny. Sportovní programy mohou výrazně 

pomoci zlepšit pocity sociální izolace rostoucí populace seniorů, ale i matek s dětmi či 

nezaměstnaných.  

 

Specifické cíle: 

SC 1 – Program pro zdravotně postižené 

• Zájmy sportovců se zdravotním postižením jsou zastoupeny v Plzeňské krajské radě, která jak 

s krajem, tak s Plzní vyjednává podmínky rozvoje sportu handicapovaných.  Plzeň bude 

navazovat na spolupráci z minulých let, kdy byly postupně odstraňovány bariéry pro návštěvu 

sportovních zařízení (např. bazény, haly), a to nejen sportovců, ale i diváků.  

• V následujícím období budou realizovány nejméně dvě významné investiční akce – speciální 

posilovna pro vozíčkáře a bezbariérová sportovně vycházková trasa v okolí sídlišť Vinice a 

Sylván. Současně bude podporována i činnost klubů pracujících s handicapovanými sportovci. 

• Město Plzeň pak bude preferovat integraci soutěží a ukázky sportu postižených do svých akcí  

a městských slavností. 

 

SC 2 – Program pro seniory 

• Na rozdíl od programů kvality života, které jsou zaměřeny na rozvoj podmínek a individuální 

možnost pohybových aktivit, v tomto cíli hledáme integrující prvky pro setkávání seniorů, a to 

nejen se svými vrstevníky, ale i s jinými generacemi. Poměrně důležité je začít pracovat 

s osobami odcházejícími do důchodu a nabídnout jim zapojení do pravidelných akcí. Limitující 

pro účast seniorů v programech je často cena. Uvědomujeme si velikost cílové skupiny, 

různorodost zdravotních omezení a obtížnosti propagovat a organizovat program pomocí 

moderních komunikačních technologií. Považujeme za žádoucí zastřešit programy jednou 

organizací (podobně jako je to u zdravotně postižených), která by informovala o sportovním 

dění pro seniory v Plzni a umožnila i sdílení zkušeností a výměny názorů účastníků akcí. Město 

Plzeň bude pořádat pravidelné sportovní aktivity i pro seniory. Jedná se zejména o sporty jako 

plavání či stolní tenis, které jsou touto věkovou kategorií kladně vnímány. Akce budou probíhat 

v součinnosti s ČOS a PKASpV. 

 

SC 3 – Program pro matky s dětmi 

• Rodičovská dovolená a odluka od pracovního prostředí a kolegů vede k jistému typu sociální 

izolace, ale i poklesu pohybových aktivit rodičů v péči o děti (tradičně více matek). Řada 

programů pro matky s dětmi je realizována v komerčním režimu (plavání kojenců, cvičení 

s dětmi) a zasahuje pouze některé sociální vrstvy. Matky se při péči o dítě většinou nemohou 
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zapojit do vhodného programu pro ně samotné. Je tedy žádoucí vytvořit programy, které zajistí 

např. hlídaní dětí či samostatné cvičení dětí v malých skupinách a cvičení matek.  

SC 4 – Program pro nezaměstnané 

• Nezaměstnanost je pro většinu lidí těžkou životní situací, kdy volný čas a případně výdaje s ním 

spojené prochází prvotní redukcí. Osoby se nejen dostávají do izolace od pracovního kolektivu, 

ale ztrácí i sociální kontakty ve sportovním prostředí. Na druhou stranu právě sportovní 

prostředí, kde se setkávají lidé z různých sfér, může být ideální platformou pro zisk informací 

vedoucí k získání nového pracovního poměru. Na jednu stranu je žádoucí sdílení zkušeností i 

vzájemné podpory nezaměstnaných a organizovat tedy akce jen pro tuto skupinu, na druhou 

stranu je důležitý i jejich kontakt se zaměstnanými. Vhodné se jeví i zapojení do různých 

komunit např. work-out, box. 

• Město Plzeň se pokusí více využít nezaměstnaných pro správu a údržbu sportovní 

infrastruktury. 

 

 

SC 5 – Program pro menšiny 
• Plzeň není multikulturním centrem a dosud není ani vystavena hromadnější migraci obyvatel 

za prací a problém menšin má tedy menší rozměr. Hlavními skupinami jsou Romové, Vietnamci 

a Číňané nebo dělníci z východoevropských zemí. Některé menšiny pobývají na území 

dlouhodobě a trvale a mají snahu přijmout místní zvyklosti, jiní s obtížemi, někteří přicházejí 

pouze dočasně za prací a právě jejich vykořeněnost i jiné kulturní zvyklosti mohou být zdrojem 

sociopatologického chování. Programy podporující sportovní soutěžení a společné trávení 

volného času pomohou přirozenější spolupráci s většinovou společností a účinnějšímu 

začleňování. 
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Cíl 7 Využít moderní technologie k informovanosti obyvatel Plzně o 

sportovním prostředí 
Plzeň je sportovním městem a není snadné přehlednou formou informovat veřejnost o všech 

aktivitách. Soukromé subjekty daleko lépe propagují vlastní programy a služby a užívají nástroje, které 

jsou pro městská sportovní zařízení či kluby méně obvyklé. Město Plzeň z těchto důvodů provozuje 

vlastní sportovní portál, kam může jakákoliv organizace pořádající sportovní akci přidat tuto akci do 

kalendáře. Dále je zde databáze sportovišť a sportovních klubů. V neposlední řadě jsou zde aktuální 

informace klubům od města Plzně a základní dokumenty Odboru sportu, Smart Cities a podpory 

podnikání. Město Plzeň musí hledat další vhodné kanály k propagaci. K tomu je vhodné využít 

zkušenosti jiných měst nebo komerčního sektoru, ale i využití SMART technologií a celkové digitalizace 

  

Specifické cíle: 

SC 1 – Sportovní portál 

• Město Plzeň podpoří rozvoj sportovního portálu na internetu, posléze vznik mobilní aplikace. 

Vhodné je hledat i nové funkcionality, a to na základě zájmu klubů a veřejnosti.   

 

SC 2 – Reklamní plochy 
• Město Plzeň využije vlastní reklamní plochy k propagaci veřejných sportovních zařízení  

a sportovních událostí. Propojí propagaci sportovních zařízení s ostatními městskými 

organizacemi (ZOO, Techmania a další). 

 

SC 3 – Označení veřejných sportovišť 

• Město Plzeň sjednotí design a označení sportovních zařízení ve svém vlastnictví s využitím loga 

Sportovní Plzeň. Městská sportoviště jsou zárukou kvalitních služeb a do budoucna je vhodné 

i této oblasti věnovat více pozornosti. Všechna veřejná sportoviště ve vlastnictví města včetně 

školních areálů budou jasně identifikovatelná, společně propagovaná. Ke sjednocení dojde i na 

sportovištích vlastněných kluby čerpajících dotační prostředky na rekonstrukci, výstavbu  

a údržbu svých areálů. 

 

SC 4 – Propagační kampaně – Plzeň žije zdravě 

• Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání se s úřední péčí stará o ochrannou známku 

„Plzeň žije zdravě“. Ve spolupráci s osobnostmi sportovního života v Plzni budou připravovány 

propagační kampaně s cílem zvýšení pohybových aktivit obyvatel, propagace činnosti klubů, 

informování o sportovních zařízeních v Plzni a o rizicích hypokineze. Tyto akce budou 

systematicky během celého roku a na různých místech města pro různé skupiny obyvatel, tak 

abychom pokryli co největší počet obyvatel města. Ochrannou známkou budeme propagovat 

zdravý životní styl a aktivní pohyb nad rámec běžné agendy odboru a účelně přímo 

k obyvatelům města.  
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SC 5 – Podporovat náborové a propagační akce o sportovních zařízeních a 

činnosti klubů 

• Město Plzeň bude realizovat a rozvíjet podle požadavků klubů a společnosti projekt 

Sportmanie Plzeň. Budeme podporovat komerční náborové a propagační sportovní akce se 

zapojením regionálních klubů pro plzeňské děti a mládež.  
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Cíl 8 Podporovat modernizaci a výstavbu sportovních hřišť, školních 

sportovišť a areálů 
Výzkumy a studie posledních let ukazují, že značně zastarává sportovní infrastruktura klubů. I v Plzni 

areály stárnou a vlastníci a provozovatelé jen stěží hledají vlastní prostředky na nákladné rekonstrukce 

a údržbu. Ve městě Plzni budeme pokračovat s nastaveným systémem správy vlastních městských 

sportovišť, což se velmi osvědčilo. V porovnání s rokem 2015 se podařilo všechny městské sportovní 

areály alespoň částečně rekonstruovat nebo vystavět nové funkční celky. Aktuálně město Plzeň vlastní 

9 sportovních areálů. Alokovaný rozpočet města Plzně narostl oproti roku 2015 v roce 2020 o cca 500 

milionů korun. I v budoucnu budeme tento systém rozvíjet a budovat nové funkční areály  

a rekonstruovat a udržovat ty stávající. Město Plzeň se řadí mezi jedno z mála měst, které poskytuje 

investiční dotační prostředky na rekonstrukci a opravu i třetím subjektům nebo regionálním 

neziskovým organizacím. Tento dotační titul hodláme rozvíjet a na základě zpětné vazby od klubů 

upravovat. Hlavním smyslem podpory bude i nadále participovat na údržbě a modernizaci stávající 

sportovní infrastruktury plzeňských organizací. 

Specifické cíle: 

SC 1 – Vlastní správa městských sportovišť 

• Odbor správy infrastruktury bude i nadále rozvíjet dlouhodobou spolupráci s provozovateli 

svých sportovišť a poskytovat jim finanční prostředky na provoz, a to vždy v závislosti na 

schváleném rozpočtu ZMP. Zároveň budeme vlastní areály modernizovat a rekonstruovat 

podle možností rozpočtu města. Preferovanými nájemci budou vždy plzeňské sportovní kluby 

a organizace. V neposlední řadě zajistíme dostatek finančních prostředků na stavbu nových 

areálů. 

 

SC 2 – Dotační titul pro kluby 

• Město Plzeň bude i nadále vypisovat investiční dotační titul na rekonstrukce, výstavbu a opravy 

sportovních zařízení a areálů místních sportovních klubů a organizací se snahou navýšení 

alokovaných finančních prostředků. 

 

SC 3 – Kofinancování výstavby a rekonstrukcí významných projektů 

• Budeme spolupracovat s kluby, Národní sportovní agenturou a dalšími vládními a 

mezinárodními organizacemi při vypsání dotačních titulů do oblasti sportovní infrastruktury se 

snahou zajistit co nejvíce finančních prostředků do plzeňských sportovních areálů. Zároveň se 

budeme snažit úspěšným žadatelům kofinancovat jejich projekty v případě, že budou 

v souladu s touto koncepcí a v možnostech rozpočtu města. 

 

SC 4 – Monitoring stavu sportovišť na území města 

• Budeme pravidelně monitorovat stav všech sportovních zařízení, tj. jak městských, tak 

soukromých. Při zjištění havarijního stavu budeme nápomocni organizacím s informacemi a 
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možnými opatřeními. Nabídneme veřejnosti databázi sportovišť včetně otevírací doby a 

informací potřebných k jejich navštívení. 
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Cíl 9 - Spolupracovat s Českým olympijským výborem, Národní 

sportovní agenturou a dalšími národními sportovními autoritami 
Město Plzeň musí, jako významné sportovní centrum, rozvíjet i vnější vztahy s významnými sportovními 

autoritami v ČR zejména s ohledem na výchovu mládeže a reprezentantů, a zároveň je třeba rozvíjet 

také významné sportovní akce. Český olympijský výbor a sportovní svazy mají celou řadu projektů 

k popularizaci sportu a zapojení mládeže, sportovních akcí nejrůznějšího významu.  Ne vždy a včas však 

dojde k přenosu informací přes kluby představitelům města či střešních sportovních organizací. 

Velkou výzvou do budoucích let bude spolupráce s nově vzniklou Národní sportovní agenturou, která 

převzala veškerou sportovní agendu od MŠMT. Město Plzeň se bude snažit skrze tuto spolupráci 

významně navýšit státní finanční prostředky alokované na sportovní infrastrukturu, ale i spolupráci na 

vládní úrovni. 

Plzeň bude prostřednictvím sportovních akcí propagovat aktivní životní styl, olympijské ideály  

a hodnoty. Jsme hrdí na reprezentanty ČR, kteří se připravovali v našem městě nebo žili v něm. Město 

Plzeň jim vždy rádo poděkuje a bude i nadále podporovat jejich činnost.  

Plzeň bude usilovat o zařazení do sítě center olympijské přípravy, kdy pro některé sporty má již dnes 

unikátní podmínky v ČR (sportovní střelba, plavání, házená, fotbal). Budeme se snažit o splnění 

požadavků ze strany klubů a chceme podporovat záměry svazů tak, aby se mohly v Plzni rozvíjet i nové 

sporty (kriket, rugby, parkour) na nejvyšší úrovni.  

Budování kapacit pro vrcholový sport nebo pořádání mezinárodních akcí musí být v součinnosti měst 

a krajů, sportovních autorit i NSA a MŠMT a město Plzeň v tomto smyslu pověří oficiálním jednáním 

své zástupce.  

Jednou z hlavních priorit sportovní politiky v Plzni je podpora organizovaného sportu a výchova talentů. 

Plzeň chce být významným sportovním centrem jihozápadní oblasti ČR a být vzorem pro celou Českou 

republiku. 
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Cíl 10 - Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni 

Specifické cíle: 

SC 1 - Zabezpečit investiční prostředky k naplnění plánu vyplývajícího 

z koncepce sportu 
Pro naplnění investičního plánu vyplývajícího z koncepce sportu by měl sloužit jednak speciální fond 

města zřízený pro kumulaci finančních prostředků. Jedná se o Fond pro kofinancovaní dotovaných 

projektů města (FKD). Zdroje FKD pak slouží k dofinancování projektů města, které jsou realizovány  

s podporou dotačních titulů, nebo je pro ně využit projektový úvěr Evropské investiční banky. Rozpočet 

města je do určité míry limitován vývojem inkasa daňových příjmů, které tvoří až 75 % veškerých příjmů 

města, a není vždy jednoznačné, že investice do oblasti sportu získají dostatečnou prioritu a je zařazena 

k realizaci pouze s finančním krytím v rámci schváleného rozpočtu.  

Druhou cestou vhodnou pro některé projekty je žádost klubů, které jsou v dlouhodobém nájmu,  

o dotace MŠMT ČR z investičního programu. Poslední z vhodných variant je dostatečná připravenost 

projektu v souladu s některým z operačních programů fondů Evropské unie. Zde je však nutnost 

dostatečných prostředků ke kofinancování projektu již před jeho zahájením. 

 

SC 2 - Zvýšit objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na 

činnost klubů 
Objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na podporu sportu a tělovýchovy byl 

v minulých letech velmi poddimenzovaný a neumožňoval rozvoj sportu a klubů jako takových. 

V současné době, kdy k problémům nízkého zapojení dětí a mládeže do sportu dorůstají silné populační 

ročníky dětí, je nutné reagovat na tuto skutečnost a navýšit finanční zdroje tak, aby umožnily uspokojit 

alespoň základní potřeby dětí a mládeže v oblasti sportu. 

SPORT v průběhu roku 2020 zjistil pomocí analýzy, do které se zapojilo téměř 100 klubů, že většina 

z nich nemá dostatečné finance na provozní výdaje. Navýšení o více než 100 % by potřebovalo téměř 

30 % respondentů. Se současnou výší podpory je spokojeno necelých 20 % klubů. 
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Graf: O kolik by se podle průzkumu mezi plzeňskými sportovními kluby měla zvýšit finanční podpora 

ze strany města. 

 

 

SC 3 - Podporovat soukromé investice do sportu 
V Plzni se dosud podařilo realizovat pouze malé a střední soukromé investice do sportu. V současné 

době roste zájem nejen významných českých investičních skupin o sport, ale přicházejí i zahraniční 

investice zejména do sportovně zábavních a relaxačních areálů. Plzeň uvítá jakékoliv soukromé 

investice do sportu, významnější investice pak bude aktivně vyhledávat. 

SC 4 – Monitorovat finanční zdroje mimo region a zvýšit aktivitu v čerpání 

externích zdrojů 
Při plánování městských investic je vhodné nejprve vyčerpat všechny možnosti externího financování. 

Především jde o financování soukromé či jde o prostředky z rozpočtů nadřazených správních celků 

(kraj, stát, EU). Plzeň bude při detailním plánu zvažovat, pro které investiční akce je možné získat 

externí kofinancování.  
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Příloha č. 1 – Sportovní infrastruktura  
 

Městská sportovní infrastruktura 
Město Plzeň vlastní a spravuje sportovní zařízení prostřednictvím OSI MMP. Město sportovní areály 

neprovozuje, ale pronajímá je sportovním klubům nebo jde o sportovní areály ve výpůjčce, kdy 

vypůjčitelem je také sportovní klub. 

SPORTOVNÍ AREÁL ŠTRUNCOVY SADY A AREÁLY V LUČNÍ ULICI 

Doosan aréna – fotbalový stadion 

Tréninkové fotbalové centrum v Luční ulici 

Tenisová hala v Luční ulici 

Hokejbalové hřiště vč. zázemí 

Beachvolejbalové kurty vč. zázemí 

Střelnice pro lukostřelbu 

Kuželna vč. zázemí 

Relax centrum Štruncovy sady: In-line dráha, fitness prvky, lezecká stěna, skate park 

HOKEJBALOVÁ HALA VE ŽLUTICKÉ ULICI 

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY 

Vnitřní 50m bazén 

Venkovní 50m bazén 

Dětský bazén 

Relaxační centrum 

Sauna, pára 

Zrcadlový sál (malá tělocvična) 

 

PLAVECKÝ BAZÉN LOCHOTÍN 

Vnitřní 25m bazén 

Venkovní bazén vč. dětského brouzdaliště 

Dětský bazén 

Sauna 

Cvičební plocha pro zdravotní cvičení 

 

ZIMNÍ STADION 

LOGSPEED CZ Aréna 

Tréninková ledová plocha 

Venkovní hřiště s umělým osvětlením 

MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION MĚSTA PLZNĚ 

Atletický stadion 

Atletický tunel 

Posilovna 
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MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA SLOVANY 

Sportovní hala 

3 tréninkové haly 

Atletický tunel 

Tělocvična 

Tenisový areál 

Beach areál 

Lezecká stěna 

Squash 

Bowling 

Posilovna 

Zrcadlový sál pro aerobic 

Venkovní víceúčelové hřiště 

Rehabilitační centrum 

Sauna a wellness 

 

SPORTOVNÍ AREÁL PROKOPÁVKA – v kompletní rekonstrukci 

V rámci I. etapy bude realizováno: 

Ubytovna 

Tělocvična o rozměru 20 x 37 m 

Malá tělocvična vč. zázemí 

Fotbalové hřiště s UMT povrchem a umělým osvětlením 

In-line dráha 

Restaurace 

Malé wellness 

 

SPORTOVNÍ AREÁL SKVŇANY 

Fotbalové hřiště s přírodní trávou 

Tréninkové plochy vč. pevných prvků 

 

TENISOVÝ AREÁL BORY 

Tenisové kurty vč. zázemí 

Tenisové haly 

 

FOTBALOVÝ AREÁL SK SMÍCHOV – ŠEŘÍKOVA ULICE 

Fotbalová hřiště vč. zázemí  

 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AREÁLY 

Město dále vlastní školní sportovní areály při základních školách, které spravují jednotlivé základní 

školy. V rámci základních škol, které zřizuje město Plzeň, je 59 krytých sportovních zařízení 

v následujícím složení:  

2 vnitřní 25m bazény  

2 sportovní haly nad 1200 m2 
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1 tělocvična mezi 600 a 1200 m2 

25 tělocvičen mezi 200 a 600 m2 

17 tělocvičen do 200 m2 

3 posilovny  

9 pohybových sálů 

Plzeňský kraj zřizuje na území města Plzně střední školy, vyšší odborné školy a dětské domovy. V rámci 

těchto zařízení je nabízeno 60 krytých sportovních zařízení v následujícím složení: 

5 tělocvičen mezi 600 a 1200 m2 

16 tělocvičen mezi 200 a 600 m2 

31 tělocvičen do 200 m2 

4 posilovny  

4 pohybové sály 

Sportovní infrastruktura městských obvodů 

Veřejné volnočasové sportovní areály: 

Škoda Sport Park 

Škodaland 

Božkovský ostrov 

 

Městské obvody spravují dětská hřiště a „městské plácky“.  
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Příloha č. 2 - Vybrané závěry analýzy stavu sportu v Plzni 
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání zpracoval dotazník, který měl za úkol zjistit stav 

sportovní infrastruktury sportovních klubů na území města Plzně a spokojenost s prostředím na území 

města Plzně. Dotazník obsahoval 21 otázek včetně možnosti volného vyjádření. Dotazník byl v březnu 

2020 odeslán 194 plzeňským klubům. Z oslovených odpovědělo 85 respondentů. Z odpovědí provedl 

odbor analýzu, jejíž výsledky je možno shrnout v následujících grafech a odpovědích. 
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Příloha č. 3 – Nejvýznamnější sportovní odvětví v Plzni 

 (velikost základny, výsledky, podíl mládeže) 

 

Přehled sportovních odvětví v Plzni včetně členské základny a výkonnosti podle výsledků do roku 

2020. Přehled je pouze informativního charakteru a sportovní odvětví zahrnují i hendikepované 

sportovce. 

KATEGORIE 
SPORTU 

SPORT POČET 
ČLENŮ 

POŘADÍ 
DLE 

POČTU 
ČLENŮ 

VÝSLEDKY PODÍL 
MLÁDEŽE 

% PODÍL 
MLÁDEŽE Z 
CELKOVÉHO 

POČTU 
ČLENŮ 

ST
R

A
TE

G
IC

K
É 

 

Fotbal 3783 1. Vynikající 2117 56 

Atletika 1676 5. Vynikající 1017 60 

Futsal 1552 6. Vynikající 410 26 

Volejbal 1492 7. Velmi dobré 710 47 

Tenis 1340 8. Vynikající 669 49 

Plavání 1162 9. Vynikající 800 69 

Lední hokej 1155 11. Vynikající 618 53 

Házená 1094 12. Vynikající 522 47 

Basketbal 789 15. Velmi dobré 398 57 

Hokejbal 757 16. Vynikající 219 29 

Lyžování 558 18. Vynikající 308 55 

Judo 519 19. Vynikající 477 91 

Pozemní hokej 480 21. Vynikající 246 51 

  Badminton 479 22. Vynikající 242 50 

  Golf 433 23. Vynikající 231 53 

  Lukostřelba 342 26. Vynikající 168 49 

  Triatlon 168 41. Vynikající 30 18 

V
ÝZ

N
A

M
N

É 

Všestrannost 
(Sokol) 2931 2. Dobré 1758 60 

Skauting 2009 3. Dobré 1290 64 

Tanec 1869 4. Vynikající 1235 66 

Florbal 1156 10. Velmi dobré 901 77 

Sportovní 
gymnastika 484 20. Velmi dobré 270 56 

Šachy 390 25. Vynikající 250 64 

Cyklistika 328 27. Vynikající 180 55 

Sportovní střelba 312 28. Vynikající 137 44 

Automobilové 
závody 309 29. Vynikající 29 9 

Kanoistika 294 30. Vynikající 158 54 

Moderní 
gymnastika 272 31. Vynikající 199 73 

Jezdectví 203 37. Velmi dobré 50 42 
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Orientační běh 158 43. Vynikající 68 43 

Aeroklub 147 46. Vynikající 77 52 

Stolní hokej 101 50. Vynikající 24 24 

Jachting 100 51. Vynikající 24 24 

Box 90 53. Vynikající 47 52 

Cheerleaders 90 54. Velmi dobré 88 97 

Aerobic 61 59. Vynikající 45 74 

Koloběh 58 60. Vynikající 14 24 

Moderní pětiboj 44 62. Velmi dobré 33 75 

Biatlon 24 66. Velmi dobré 21 88 

Frisbee 32 64. Vynikající 30 94 

Plochá dráha 11 70. Vynikající 10 91 

O
ST

A
TN

Í 

Horolezectví 1024 13. Dobré 990 96 

Bojové umění 925 14. Dobré 458 49 

Nohejbal 584 17. Dobré 301 51 

Šipky 400 24. Velmi dobré 21 8 

Hasiči 248 32. Dobré 43 93 

Stolní tenis 230 33. Dobré 111 48 

Karate 229 34. Dobré 135 59 

Taekwon - Do 224 35. Dobré 30 13 

Billiard 206 36. Dobré 21 10 

Turistika 196 38. Dobré 6 3 

Softball 194 39. Dobré 101 52 

Aikido 193 40. Dobré 112 58 

Bowling 162 42. Dobré 19 12 

Rugby 157 44. Dobré 128 81 

Vodní sporty 152 45. Dobré 94 62 

Potápění 144 47. Dobré 32 22 

Krasobruslení 116 48. Dobré 92 79 

Americký fotbal 103 49. Dobré 35 34 

Otužování 96 52. Dobré 3 3 

Baseball 87 55. Dobré 70 80 

Rekreační sport 76 56. Dobré 20 26 

Kulturistika 64 57. Dobré 6 9 

Lezectví 63 58. Dobré 57 90 

Kuželky 53 61. Dobré 6 11 

Beachtenis 40 63. Dobré 36 90 

Parkour 25 65. Dobré 20 80 

Paintball 16 67. Dobré 10 62 

Softtenis 15 68. Dobré 0 0 

Minigolf 11 69. Velmi dobré 0 0 

 

 


