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ÚVOD 

Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec je dokumentem, který na období 2020 až 2030 

definuje prioritní osy, strategické cíle a opatření, jejichž realizací má dojít k rozvoji sportu a sportovní 

infrastruktury na území města Liberce. Záměrem tohoto plánu je efektivním a transparentním způsobem rozvíjet 

sport, a to s ohledem na hospodářskou situaci města. Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj sportovních aktivit 

pak město považuje za klíč, jakým způsobem zvládnout výzvy spojené s demografickým stárnutím populace 

a jak zůstat atraktivní lokalitou nejen pro občany České republiky.  

Statutární město Liberec je Evropským městem sportu roku 2012. Tím se stalo součástí elitní společnosti 

evropských metropolí, ve kterých je sport důležitou součástí života jejich občanů. Tuto skutečnost si město 

Liberec uvědomuje a vnímá jako svůj závazek usilovat o zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj pohybových 

aktivit. Cílem je pak rozvíjet sportování široké veřejnosti (vč. dětí, seniorů nebo zdravotně handicapovaných 

osob), organizovaný sport a sportovní infrastrukturu. 

Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec je koncepčním dokumentem, který vznikl na 

základě § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o podpoře sportu“). Dle § 6 zákona o podpoře sportu má statutární město Liberec ve své samostatné působnosti 

za cíl vytvořit následující podmínky pro rozvoj sportovních a volnočasových aktivit: 

• zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež; 

• zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů; 

• zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato 

zařízení pro sportovní činnost občanům; 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení; 

• zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu; 

• zajistit provádění plánu rozvoje sportu. 

Dokument byl konstruován s ohledem na soulad se stávajícími platnými dokumenty národní (Koncepce podpory 

sportu 2016-2025 – SPORT 2025), krajské i regionální správy. 
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1. SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Strategický plán rozvoje sportu města Liberec byl vypracován s ohledem na stávající platné dokumenty, které 

byly vypracovány jak orgány vrcholné státní, tak krajské a regionální správy. Tyto strategické dokumenty mají 

přímý i nepřímý vliv na sportovní prostředí a zároveň reflektují potřeby aktivní veřejnosti a sportovních 

organizací. Níže uvedené dokumenty jsou jednak zastřešujícími strategickými materiály, nebo byly vytvořeny 

přímo za účelem podpory a rozvoje sportu. Ty pak vytyčují strategické cíle a uvádějí opatření zaměřená za 

účelem rozvoje sportu. Na tyto dokumenty je nutné nahlížet s ohledem na časový rámec, kdy byly vytvořeny, 

a zohlednit aktuální trendy současnosti. 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 

Státní sportovní politika je primárně obsažena v dokumentu Koncepce podpory sportu 2016–2025 - SPORT 

2025 (schválena na základě usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 27. června 2016) a v navazujících 

dvouletých akčních plánech, které zajišťují plnění hlavních strategických cílů koncepce – zlepšení podmínek 

pro sport a státní reprezentaci České republiky (dále také „ČR“). Naplnění těchto globálních cílů je podmíněno 

posílením institucionálního zajištění sportu v ČR a následně transparentním a efektivním dotačním 

mechanismem. Úkolem sportovní politiky ČR všeobecně na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové 

aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního 

statusu, a to pro organizované i neorganizované sportovce.  

Koncepce podpory sportu 2016–2025 pracuje se základními determinanty, jako je výchozí situace (legislativa, 

studie, existující dokumenty apod.), společenská prospěšnost tvořící pilíře koncepce, horizontální priority 

(např. boj s obezitou dětí, nižší ekonomická spoluúčast rodičů na sportovní aktivitě dětí, spolupráce státní 

správy a regionálních či místních samospráv atd.) a vede k následujícím strategickým cílům: 

• 3.1.1 Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. 

• 3.1.2 Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center. 

• 3.1.3. Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu. 

• 3.1.4 Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce. 

• 3.1.5 Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni. 

• 3.2 Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců. 

• 3.3 Rozvoj školního a univerzitního sportu. 

• 3.4 Odbornost ve sportu. 

• 3.5 Obnova a budování sportovních zařízení. 

• 3.6 Sport handicapovaných. 

• 3.7 Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR. 

• 3.8 Komerční sport. 

Koncepci uzavírá soubor implementačních nástrojů vedoucích k zajištění potřebných podmínek pro sport v ČR, 

kdy je cílem zásadním způsobem účelně navyšovat objem finančních prostředků u dotačních programů na 

úroveň obvyklou v EU. Bez vícezdrojového financování a kofinancování to však nelze, proto koncepce zmiňuje 

jako zdroje státní rozpočet, financování prostřednictvím krajů, měst a obcí. 

II. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020-2021 

V gesční odpovědnosti nově vzniklé Národní sportovní agentury (dále také „NSA“) je realizace priorit 

představených v druhém akčním plánu zahrnující celkem šestnáct konkrétních opatření, která korespondují 

s definovanými základními prioritami a potřebami na zajištění podpory sportu z pozice NSA v daném časovém 

období. Vznik NSA jako ústředního správního úřadu ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu 

byl schválen zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v aktuálním znění ze 31. 7. 2019. 
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Opatření jsou rozdělena formálně na průřezová (déletrvající) a jednorázová (aktuální). Z oblasti opatření se 

regionální samosprávy týká zejména bod 3.2 Transparentnost státní podpory sportu, kde jsou prostřednictvím 

Rejstříku sportů vykazovány mj. přesné počty členů sportovních organizací, na jejichž základě se udělují dotace. 

Neméně důležitou položkou na seznamu opatření je bod 3.3 Rozvoj sportovní infrastruktury, která je z velké 

části zastaralá. Většina sportovišť vznikla před rokem 1989 a v průměru slouží již 49 let. Úkolem NSA je jasně 

definovat oblasti, které podporují rozvoj materiálně technické základny sportu, modernizují a doplňují regionální 

sportovní infrastrukturu, budují infrastrukturu národních sportovních center určených pro přípravu státní 

sportovní reprezentace, vytvářejí podmínky pro vznik sportovních zařízení pro přípravu talentovaných sportovců 

a sportovišť určených pro univerzitní sport. Zajištění této oblasti bude realizováno prostřednictvím investičních 

programů vyhlašovaných NSA. Akční plán si dává za úkol mimo jiné koordinovat sportovní politiku ČR 

s jednotlivými regiony. Plán se také zabývá myšlenkou kategorizace sportovních odvětví a disciplín za účelem 

diferenciace podpory s cílem zajistit jak rozvoj masového sportu a sportu pro všechny, tak adekvátní podporu 

pro konkurenceschopnost reprezentace ve sportech, které dlouhodobě přinášejí České republice mezinárodní 

renomé. 

Plán rozvoje sportu v  Libereckém kraji 2018-2021 

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji vznikl v návaznosti na Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2021, 

který v rámci opatření B4b Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel – oblast 

sport, definuje celkem čtyři cíle: vytvořit optimální podmínky pro sport dětí a mládeže (osoby mladší 19 let), 

vytvořit optimální podmínky pro sport pro všechny, vytvořit funkční, bezpečnou a moderní infrastrukturu, 

realizovat nadregionální a mezinárodní sportovní akce. Krajský plán se zabývá zejména otázkou priorit v oblasti 

výkonnostního sportu dětí a mládeže a jeho finanční podporou v rozpočtu Libereckého kraje. Dokument se 

opírá zejména o zákon č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, v pozdějším znění předpisů a v souladu s ním 

zabezpečuje kraj ve své samostatné působnosti podmínky pro sport pro všechny a přípravu sportovních talentů, 

včetně zdravotně postižených občanů prostřednictvím alokovaných prostředků ze svého rozpočtu. Liberecký 

kraj není vlastníkem sportovní infrastruktury, proto se převážnou měrou zaměřuje na podporu sportu 

prostřednictvím účelově vázaných dotací různým sportovním subjektům.  

V krajském plánu jsou sporty rozděleny do jednotlivých skupin s ohledem na přírodní podmínky, tradici, 

oblíbenost, zdravotní dopady, enviromentální dopady a také v souladu s průběžně aktualizovanou kategorizací 

sportů Českého olympijského výboru. Rozdělení sportů do jednotlivých skupin se uplatňuje při udílení bodového 

koeficientu při hodnocení žádostí sportovních oddílů o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na 

sportující mládež. Existuje však i možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků mimo dotační program 

formou individuální dotace.  

Podpora infrastruktury se zaměřuje na přírodní sportovní areály sloužící široké veřejnosti, jako jsou běžecké, 

cyklistické a lyžařské tratě, workoutová hřiště nebo vodní plochy, které nejsou komerčně provozovány. 

Sportovní život přirozeně stimulují sportovní akce. Kraj podporuje široké spektrum akcí od nekomerčních, přes 

masové a mezinárodní až po specializované sportovní akce výkonnostního sportu dětí a juniorů. V roce 2019 

např. Liberecký kraj hostil Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky. Kraj rovněž dává vysokou 

prioritu akcím propagujícím sport prostřednictvím úspěšných sportovců, neboť je považuje za zásadní nástroj 

propagace sportu a jeho zviditelňování. Z tohoto důvodu je kraj pořadatelem ankety, na jejímž základě jsou 

oceňováni nejvýznamnější nebo nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje. 

Cílem plánu je zvýšení dostupnosti sportu a sportovních zařízení pro občany kraje a zvýšení účasti občanů na 

sportovních aktivitách. 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec  2014-2020 

Obsáhlá dokumentace ke strategii rozvoje statutárního města Liberec navázala na předešlé strategie za účelem 

určení budoucího směřování a současně je i rámcem pro čerpání dotačních prostředků. Na tvorbě se podílela 

významnou mírou i veřejnost. Strategie se zaměřuje na principy udržitelného rozvoje, implementaci návrhové 

části a její provázanost na rozpočet města. Prezentuje město Liberec hlavními pilíři udržitelného rozvoje ve své 

globální vizi:  

• Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského trojmezí.  
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• Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých a středních školách, které 

vychovávají všestranně připravené odborníky z různých oborů využívající špičkové moderní 

technologie. 

• Město nabízí bohatý kulturní a společenský život, stejně tak i sport a další volnočasové aktivity jak pro 

místní obyvatele, tak pro návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami 

pro život, kvalitním životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním stylem řízení 

města otevřeným spolupráci napříč všemi sektory. 

Strategie v oblasti sportu uvádí, že potenciál Liberce pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 

doposud nebyl plně využit. Naopak upozorňuje na kvalitní doprovodnou infrastrukturu pro sport a rekreaci, 

vyzdvihuje vybavenost lyžařských areálů, kryté bazény, stadiony, značené pěší trasy, naučné stezky, značené 

cyklistické a cykloturistické trasy a cyklostezky, kvalitní zázemí pro golf, tenis nebo squash. Zároveň však 

dodává, že se město Liberec potýká s nedostatkem vzájemně propojených městských cyklotras. Páteřní 

cykloturistická trasa Odra-Nisa neprotíná centrum města, ale je odsunuta mimo do okrajových částí Liberce, 

neplní tak funkci páteřní cyklotrasy. Stejně tak strategie jmenuje chybějící veřejné stojany na kola, půjčovny kol, 

která by umožňovala zapůjčení kola v jednom místě a vrácení v jiné stanici. Kritice se nevyhnul také fakt, že 

vedle dostatečného počtu placených sportovišť město Liberec pokulhává v nabídce bezplatných venkovních 

sportovních areálů. Konkrétně je pak zmiňován chybějící centrální park, nedostatečnost venkovních koupališť 

nebo nedostatek dětských hřišť.  

Hlavní vize a reálný stav sportovního prostředí se promítly do strategických cílů v návrhové části Aktualizace 

strategie města Liberec, konkrétně do Specifického cíle B7: Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit 

a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, sportovními a volnočasovými organizacemi. 

Body týkající se přímo sportovní tématiky: 

• B 7.1.2 Budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro sport (Sportovní areál Ještěd, 

Sportovní areál v Jeronýmově ulici, Svijanská aréna, školní hřiště, sportovní haly a hřiště, fotbalový 

stadion, krytá hala pro skateboarding, bike park, sportovní hala s hledištěm, Plavecký bazén Liberec, 

Skate park Liberec, Rekreační a sportovní areál Vesec a další). 

• B 7.2.3 Poskytnutí prostoru pro prezentaci města při realizaci soukromých kulturních, sportovních 

a volnočasových akcí. 

• B 7.2.4 Podpora zapojení dobrovolníků do realizace akcí, vč. Jejich propagace a prezentace v médiích, 

motivace a ocenění. 

• B 7.2.5 Vyhlašování kulturních a sportovních cen města Liberce. 

• B 7.3.1 Pomoc organizátorům akcí s využitím veřejných prostranství. 

• B 7.3.2 Spolupráce města s organizátory velkých akcí. 

• B 7.3.3 Společné tiskové konference soukromého organizátora a města při pořádání akcí. 

• B 7.3.4 Zajišťování celoročního využívání sportovních areálů ve Vesci a na Ještědu. 

Specifický cíl D3 zahrnuje zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a uvádí realizaci dalších úseků 

cyklotrasy Odra-Nisa, tvorbu projektů na nové trasy, umístění stojanů pro jízdní kola, propagační podporu 

systému půjčování kol, vytvoření orientační mapy cyklistické dopravy.  

Ve specifickém cíli E 1.3.3 ukládá zpracování koncepce kultury, sportu a volného času. Koncepce sportu města 

Liberec měla být dle indikátoru měřitelnosti strategického plánu sepsána již v roce 2015, k čemuž však nedošlo.  

V implementační sekci je propojena většina cílů a navrhuje tři opatření: rozvoj základní infrastruktury pro kulturu, 

sport a volný čas; posílení koordinace mezi organizacemi nebo vytváření systémových podmínek pro realizaci 

kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. 
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Dotační program města Liberec na podporu sportu a sportovní činnosti  

Dotační program popisuje účel podpory a soubor věcných, časových, organizačních a finančních podmínek, při 

jejichž splnění lze přiznat poskytnutí dotace na projekt. Dotační fond jako účetní organizační jednotka má za 

úkol soustřeďovat v příslušné kapitole rozpočtu statutárního města Liberec prostředky na poskytování 

účelových dotací z dílčích fondů a byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále ZM) č. 8/2016 ze 

dne 28. 1. 2016 byl, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Pravidla udělování dotací z dotačního fondu upravuje statut dotačního fondu, který byl 30.1.2020 aktualizován 

s ohledem na zjednodušení administrativy jak pro žadatele, tak pro hodnotitele. Nově probíhá dotační proces 

prostřednictvím informačního systému GRANTYS. Město Liberec disponuje šesti dílčími dotačními fondy. Pro 

každý z nich je ustanoven správce – příslušný odbor magistrátu města Liberec. Sportovní dotační fond spravuje 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu.  

Samotné hodnocení podaných žádostí má v kompetenci Sportovní výbor Zastupitelstva města Liberec, udělení 

dotace z fondu je však schvalováno radou a poté zastupitelstvem. Ze sportovního fondu se každoročně 

vyhlašují dva dotační programy: 

• 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, 

dotace se poskytuje za účelem podpory celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území města 

Liberec v oblasti sportu, s cílem zlepšení podmínek pro pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže. 

Dotace se uděluje na základě počtu doložených členů sportovních oddílů, a to v maximální výši 

1 000 Kč na sportujícího jednotlivce. 

• 6.2 Veřejné jednorázové akce, 

z tohoto programu může čerpat subjekt, který organizuje jednorázovou sportovní akci za účelem 

sportovní aktivity a na propagaci daného sportovního odvětví, čímž má být docíleno systematického 

zvyšování zájmu veřejnosti (zejména dětí a mládeže) o pravidelnou sportovní činnost.  

Programové prohlášení koalice  SLK, ANO A ODS pro Liberec 2018-2022 

Prohlášení koaličních partnerů v návaznosti na platnou koaliční smlouvu vyjadřuje vůli zastupitelů ze stran 

Starostové pro Liberecký kraj, Hnutí ANO 2011 a ODS spravovat město Liberec rozumně a hospodárně. 

Programové prohlášení představuje základní programový rámec pro činnost Rady statutárního města Liberec 

a je každoročně vyhodnocováno. 

Sportovní zájmy se prolínají napříč mnoha oblastmi řízení města. Mezi ekonomické cíle patří zefektivnění 

a úprava pravidel dotačních fondů tak, aby bylo jednoduché žádat i vyúčtovat poskytnuté dotace. Část pod 

názvem rozvoj města slibuje koncipovat manuál tvorby veřejného prostoru, který se taktéž dotýká přírodních 

venkovních sportovišť. Ta se objevují i v péči o veřejná prostranství města, například v plánech na revitalizaci 

Vodní nádrže Harcov a veseckého rybníka nebo další rozvoj sportovně relaxačního areálu Vesec. Zlepšení 

podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Liberci a okolí navrhuje sekce dopravní. Mezi konkrétními 

body lze nalézt závazek vybudování nových bezpečných cyklotras centrem města. V rámci podpory školství se 

počítá s modernizací sportovního zázemí mateřských a základních škol s důrazem na zajištění optimálních 

kapacit a s podporou povinné výuky plavání na základních školách. Závěrečná kapitola programového 

prohlášení se věnuje podpoře činnosti sportovních klubů a zlepšení sportovní infrastruktury ve městě 

prostřednictvím čtyř bodů: 

• zajištění rekonstrukce libereckého plaveckého bazénu 

• rozvoj Sportovního areálu Liberec 

• spolupráce na rozvoji Sportovního areálu Ještěd s jeho provozovatelem 

• podpora pořádání sportovních akcí malého i velkého významu 
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2. ÚZEMNĚ-DEMOGRAFICKÝ PROFIL MĚSTA LIBEREC 

Účelem této kapitoly je představení základního profilu statutárního města Liberec včetně souhrnu územních 

a socio-demografických charakteristik. Kromě představení samotného města Liberec jsou v kapitole uvedeny 

i základní údaje o Libereckém kraji či o menších územních celcích nacházející se na jeho území, jelikož 

poskytují celistvý pohled na město Liberec v kontextu přirozeného centra sledovaného regionu. 

 Územní analýza 

Statutární město Liberec je krajským a zároveň největším městem Libereckého kraje. Město se rozkládá na 

ploše o rozloze 106,1 km2 a vyjma krajského statusu se jedná o obec s rozšířenou působností. Správní obvod 

obce s rozšířenou působností Liberec (také SO ORP Liberec) hraničí na severu se Spolkovou republikou 

Německo a s Polskou republikou, a na jihu se Středočeským krajem. Liberec představuje významné správní, 

vzdělanostní, kulturní a ekonomické centrum celého kraje. Spolu se sousedním městem Jablonec nad Nisou 

a přilehlými obcemi vytváří aglomeraci Liberec-Jablonec. Sídelní struktura tohoto města se skládá 

z 35 městských čtvrtí a jednoho městského obvodu, a území města Liberce zahrnuje také enklávu – obec Stráž 

nad Nisou. Liberec se rozprostírá na severu Čech, v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem 

a protéká jím řeka Lužická Nisa. 

Obrázek 1 Umístění statutárního města Liberec na mapě České republiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Město rovněž tvoří jeden ze čtyř okresů Libereckého kraje. Dalšími okresy jsou Česká Lípa, Jablonec nad Nisou 

a Semily. Liberecký kraj je druhým nejmenším krajem v České republice, který svou rozlohou tvoří 4 % z území 

České republiky. Kraj je dělen na 10 správních obvodů s rozšířenou působností1, ve kterých se nachází 21 

územních správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (jinak také „SO POÚ“). V kraji se nachází 

celkem 219 obcí, kdy z tohoto počtu má celkem 39 obcí status města. Kraj disponuje členitým a různorodým 

terénem. Na severní části kraje se rozprostírají Jizerské hory, Lužické hory a Ještědsko-kozákovský hřbet, 

 

1 Správní obvody v Libereckém kraji jsou: SO ORP Česká Lípa, SO ORP Frýdlant, SO ORP Jablonec nad Nisou, SO ORP 

Jilemnice, SO ORP Liberec, SO ORP Nový Bor, SO ORP Semily, SO ORP Tanvald, SO ORP Turnov a SO ORP Železný 

Brod  
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jehož nejvyšším vrcholem je Ještěd (1012 m n. m.). Nejvyšším bodem Libereckého kraje je vrchol Kotel, který 

leží v okrese Semily. Libereckým krajem protéká řeka Jizera, Ploučnice, Oleška, Kamenice a pramení zde řeka 

Lužická Nisa a Smědá.  

Okres Liberec zahrnuje kromě území správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále také „SO ORP“) 

Liberec i SO ORP Frýdlant. Do oblasti okresu Liberec zároveň zasahuje zčásti i správní obvod města Turnov, 

jež je tvořen obcemi ze tří okresů (Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou). SO ORP Liberec tvoří 28 obcí  

a 7 měst a zaujímá 18,3 % z území celého Libereckého kraje. 

Obrázek 2 Administrativní dělení SO ORP Liberec 

 

Zdroj: český statistický úřad 

 

V návaznosti na informace o širším okolí statutárního města Liberce je v rámci této podkapitoly analyzována 

spádovost města, které je významným centrem regionu, a to nejen v oblasti sportu. Výstupy prezentované 

v této kapitole vychází z analýzy časové dostupnosti města, a to osobním automobilem. V dojezdové 

vzdálenosti do 60 minut je město Liberec dostupné pro více než 890 tisíc obyvatel, kteří žijí celkem ve  

452 obcích. Řada z těchto obcí se nachází také ve Spolkové republice Německo a v Polské republice. 

Obyvatele žijící v této dojezdové vzdálenosti lze brát v úvahu jako potenciální návštěvníky města Liberec, kteří 

mohou využívat přítomná sportoviště. Z hlediska participace na pravidelných formách sportovních aktivit je pak 

v řadě případů limitní dojezdová vzdálenost do 30 minut, čemuž odpovídá více než 327 tis. obyvatel.  
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Tabulka 1: Časová spádovost statutárního města Liberec 

Dojezdová vzdálenost Počet obcí Počet obyvatel 

Do 10 minut z Liberce 2 106 815 

Do 20 minut z Liberce 31 189 922 

Do 30 minut z Liberce (z toho Německo) 110 (1) 327 100 (23 807) 

Do 60 minut z Liberce (z toho Německo; z toho Polsko) 452 (19; 8) 890 165 (105 222; 67 491) 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

V následujícím grafickém znázornění je barevně zobrazena časová dostupnost Liberce jízdou osobním 

automobilem. Je zřejmé, že v dojezdové vzdálenosti do 30 minut, která je pro některé osoby limitní dojezdovou 

vzdáleností za účelem sportovních aktivit, je město Liberec spádové zejména pro významnou část Libereckého 

kraje a pro některé obce ve Středočeském kraji a ve Spolkové republice Německo. 

Obrázek 3 Časová spádovost statutárního města Liberec jízdou osobním automobilem 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, vlastní zpracování v programu QGIS 
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  Demografická analýza 

Demografická analýza je stěžejní z hlediska efektivního nastavení priorit v oblasti rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury. S měnící se demografickou strukturou dochází ke změně preferencí a potřeb obyvatel, přičemž 

vzhledem k úzké vazbě mezi sportovními aktivitami a zdravím jsou měnící se trendy, potřeby a preference 

obyvatel v oblasti sportu obzvlášť silné. Kapitola přináší základní informace popisující aktuální demografickou 

strukturu, ale hlavně nahlíží do budoucnosti a směrem k predikovanému počtu a struktuře obyvatelstva 

statutárního města Liberec. V důsledku toho, že je nabídka sportovních aktivit stejně jako potřebnost sportovní 

infrastruktury úzce provázána s počtem a věkovou strukturu obyvatelstva, jsou pak v závěru této podkapitoly, 

na základě výsledků demografické analýzy, navržena doporučení s ohledem na specifické potřeby obyvatel. 

Doporučení reagují na predikovaný demografický vývoj sledovaného území, kdy je cílem zasadit se o vytváření 

vhodných podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu, stejně tak jako využít potenciálu sportu v oblasti rozvoje 

komunitního života. V rámci návrhové částí dokumentu je pak s ohledem na očekávaný proces demografického 

stárnutí kladen důraz na rozvoj sportovních a pohybových dovedností seniorů i s ohledem na zajištění 

odpovídající infrastruktury. 

 

Statutární město Liberec k 1.1.2019 eviduje celkem 104 445 obyvatel. Od roku 2004 dochází ve městě 

k setrvalému nárůstu počtu obyvatel. Od roku 1991 do roku 2002 docházelo k pozvolnému poklesu počtu 

obyvatel v průměrnou hodnotu 0,4 %. Nejvyšší pokles nastal na přelomu let 2001 a 2002, ve kterém se počet 

obyvatel snížil meziročně o 0,8 %. Nicméně, od roku 2004 se počet obyvatel průměrně zvyšuje o 0,5 %, přičemž 

nejvyšší nárůst obyvatel nastal v roce 2008, ve kterém došlo k 1,2% zvýšení počtu obyvatel. Svého 

dosavadního maxima v počtu obyvatel dosáhlo město na konci roku 2019. Tento trend je pro město pozitivní, 

kdy z věkové struktury (viz dále) je zřejmé vyšší zastoupení předproduktivní skupiny obyvatel (což může být 

důsledkem příchodu ekonomicky aktivních obyvatel z okolních regionů, pro které je Liberec atraktivní 

např. z hlediska pracovních příležitostí) v porovnání s průměrem České republiky. Z tohoto trendu a pozitivního 

migračního salda je zřejmé, že Liberec je atraktivní a přichází do něj více obyvatel, než odchází. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve statutárním městě Liberec v letech 1991 až 2019 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Pro doplnění předcházejícího grafického znázornění zobrazuje následující tabulka absolutní a relativní 

meziroční přírůstek/úbytek obyvatel ve městě Liberec, a to v intervalu let 2008 až 2019. Tabulka uvádí 

meziroční změny počtu obyvatel, které jsou po celé sledované období pozitivní a dochází tedy k postupnému 

nárůstu obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je rostoucí počet obyvatel způsoben jak pozitivním přirozeným 

přírůstkem, tak i přírůstkem migračním. Pozitivní migrační saldo má významný vliv na vývoj počtu obyvatel ve 

městě. V posledních deseti letech bylo migrační saldo povětšinou pozitivní. Výjimkou jsou roky 2010, 2012 

a 2017, kdy migrační saldo dosáhlo záporných hodnot. Soustavně pozitivní přirozený přírůstek je sledován od 

roku 2005 do současnosti. 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel ve statutárním městě Liberec v letech 2008 až 2018 

Rok 
Počet obyvatel k 31.12. 

daného roku 

Absolutní meziroční 

přírůstek/úbytek 

Relativní meziroční 

přírůstek/úbytek 

2008 100 914 1 193 1,2 % 

2009 101 625 711 0,7 % 

2010 101 865 240 0,2 % 

2011 102 005 140 0,1 % 

2012 102 113 108 0,1 % 

2013 102 301 188 0,2 % 

2014 102 562 261 0,3 % 

2015 103 288 726 0,7 % 

2016 103 853 565 0,5 % 

2017 103 979 126 0,1 % 

2018 104 445 466 0,4 % 

2019 104 802 357 0,3 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

I když jsou souhrnné počty obyvatel nezbytné pro ucelený přehled o historickém vývoji i současné demografické 

situaci, tak pro oblast sportu jsou klíčové zejména údaje o počtech obyvatel ve vybraných věkových skupinách 

(tzn. věková struktura). Za tímto účelem byla konstruována věková pyramida, která vypovídá o složení populace 

města Liberec ve srovnání s Českou republikou k 31.12.20182. S věkovou strukturou úzce souvisí i průměrný 

věk obyvatel3, kdy ve statutárním městě Liberec je průměrný obyvatel v porovnání s Českou republikou mladší 

o 0,2 roku. Průměrný obyvatel Liberce dosahuje stáří 42 let, kdežto průměrný věk celé populace celé České 

republiky je 42,2 let. Ve statutárním městě Liberec jsou ženy průměrně starší (43,4 let) než muži (40,4 let). 

V porovnání s daty průměrného věku za Českou republiku, průměrný věk žen je 43,6 let a mužů 40,8 let. Rozdíl 

 

2 Analýza byla vybrána k roku 2018 z důvodu jejího využití pro predikci počtu obyvatel uvedenou níže v textu, jelikož některé 

údaje potřebné k vypracování této predikce byly k dispozici z ČSÚ pouze za rok 2018 (aktuálně nejnovější údaje). 
3 Dle ČSÚ: Průměrný věk Liberec – muži (40,4 let), ženy (43,4 let), všichni (42 let); Průměrný věk ČR – muži (40,8), ženy 

(43,6) a všichni (42,2) 



 

 

 Stránka | 13 

 

mezi průměrným věkem žen a mužů je způsoben délkou života, kdy ženy se v průměru dožívají vyššího věku, 

a tak je vyšší zastoupení žen v rámci starších věkových kategoriích. 

Graf 2: Srovnání relativní věkové struktury obyvatelstva města Liberec a České republiky (k 31.12.2018) 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

V roce 2018 představovaly ženy 51,5% podíl na celkové populaci Liberce. To odpovídá skutečnosti, že zde 

v témže roce žilo 53 822 žen a 50 623 mužů. Věková struktura ve městě Liberec se významněji neodlišuje od 

věkové pyramidy za celou Českou republiku. Na druhou stranu z ní vyplývá, že ve městě Liberec je zastoupeno 

nejvíce obyvatel ve věkové skupině 15-64 let (63,4 %), což je však o 1,1 procentního bodu méně, než v případě 

obyvatelstva v celé České republice. Důvodem pozitivního přirozeného přírůstku však může být vyšší 
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zastoupení zejména ve věkové kategorii od 28 do 47 let (a to jak u mužů, tak u žen) v porovnání s průměrem 

České republiky. Zároveň je ve městě Liberec vyšší podíl obyvatel ve věku 0-14 let, který představuje 16,6 % 

z celkového počtu obyvatel. Zastoupení této věkové kategorie v ČR je na úrovni 15,9 %. Senioři ve věku 65 

a více let se na celkové populaci v Liberci podílejí z 20,1 %, což je ve srovnání s procentuálním zastoupením 

starších obyvatel v této věkové skupině v České republice více o 0,5 procentního bodu.  

Níže je znázorněna komparace vývoje počtu obyvatel v Liberci v porovnání s vybranými obdobně velkými 

městy. V této komparaci vychází město Liberec velmi pozitivně, kdy jako jedinému se v rámci sledovaného 

období zvýšil počet obyvatel. Graf prezentuje porovnání vývoje počtu obyvatelstva města Liberec s městem 

České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc a Ústí nad Labem. 

Graf 3: Srovnání vývoje počtu obyvatel v šesti vybraných krajských městech v období 1991–2018 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Dále je ve stručnosti nastíněn stav a vývoj souvisejících vyšších administrativních celků. Následující grafické 

znázornění prezentuje procentuální podíl počtu obyvatelstva ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností v Libereckém kraji za rok 2018. Složení počtu obyvatel dle jednotlivých SO ORP se v průběhu let 

procentuálně příliš nemění. SO ORP Liberec je jednak správním obvodem s druhou největší rozlohou, ale 

i obvodem s nejvyšším počtem obyvatel. Na celkové populaci Libereckého kraje se v roce 2018 SO ORP 

Liberec podílel 32,8 %. Naproti tomu v nejmenším správním obvodu obcí s rozšířenou působností SO ORP 

Železný Brod žilo pouze 2,8 % populace kraje. 
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Graf 4: Procentuální podíl SO ORP na celkovém počtu obyvatel v Libereckém kraji (2018) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Následující graf představuje ucelený přehled vývoje počtu obyvatel v kontextu srovnání Libereckého kraje 

a okresu Liberec. Z níže uvedeného je zřejmé, že vývoj populace celého Libereckého kraje silně kopíruje vývoj 

v tomto nejvíce lidnatém okresu sledovaného kraje. 

Graf 5: Srovnání vývoje počtu obyvatel v Libereckém kraji a v okrese Liberec v letech 1991 až 2019 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

V obou případech (okres Liberec, Liberecký kraj) dochází v posledních letech k mírnému růstu. Na konci roku 

2019 činila populace v okresech Liberec hodnoty 175 626 obyvatel, Česká Lípa evidovala ve stejném období 

103 300 obyvatel, okres Jablonec nad Nisou 90 667 obyvatel a okres Semily 74 097 obyvatel. Naproti tomu je 

v následujícím grafu znázorněno srovnání vývoje počtu obyvatel statutárního města Liberec s celým okresem 

Liberec, ze kterého je patrné, že od roku 2004 trend vývoje počtu obyvatel v obou časových řadách se vyvíjí 

stejným tempem. Dochází tak k dlouhodobému nárůstu počtu obyvatelstva.  
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Graf 6 Srovnání vývoje počtu obyvatel v okrese Liberec a v obci Liberec v letech 1991 až 2018 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Predikovaný vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové struktury je jedním z určujících faktorů definující 

specifické potřeby obyvatelstva v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. Predikce vývoje počtu obyvatel byla 

vytvořena koherentně komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry vychází z prognózy Českého 

statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. 

Následující grafické znázornění představuje predikovaný vývoj celkové populace města Liberec. Demografická 

analýza, z níž bylo vycházeno při predikování budoucího vývoje obyvatelstva, pracuje se současným trendem 

migrace obyvatel. Migrace měst tvoří klíčovou složku populačního vývoje, a to i přesto, že se jedná o složku 

vysoce pohyblivou v čase, kterou nelze zejména v delším časovém horizontu spolehlivě odhadovat, neboť ji 

ovlivňuje celá řada faktorů (ekonomických, sociálních apod.). Z grafického znázornění je zřejmé, že je očekáván 

za jinak nezměněných okolností další růst počtu obyvatel. V roce 2030 by pak dle provedené predikce mělo ve 

městě žít více než 107 tis. obyvatel. 

Graf 7: Predikovaný vývoj celkové populace města Liberec do roku 2050 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Následující tabulka demonstruje predikovaný vývoj počtu obyvatel a ve vybraných věkových skupinách. 

Z vyhotovené predikce je patrné, že v období let 2020 až 2025 by mělo dojít k navýšení počtu obyvatel ve všech 

věkových skupinách. Poté se v časovém horizontu očekává snížení počtu obyvatel v předproduktivní věkové 

skupině (0-14 let). Celkový počet obyvatel by měl však stále růst. 

Tabulka 3: Predikovaný vývoj počtu obyvatel města Liberec dle věkových skupin 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Dále se analýza věnuje relativnímu zastoupení jednotlivých věkových skupin, který je prezentován v níže 

uvedeném grafu. V rámci věkové kategorie 0-14 by mělo dojít k mírnému snížení podílu obyvatel v celém 

sledovaném období a to z 16,8 % na 16,1 %. Podíl obyvatel ve věku 15-64 let se dle predikce bude pohybovat 

v podobných hodnotách, v roce 2025 se nepatrně sníží z 16,9 % na 16,7 % a poté se opět vrátí na podíl 16,9 % 

z roku 2020. Největší relativní změna je predikována u skupiny obyvatel 65 a více let, respektive u osob nad 85 

let. U skupiny obyvatel v postproduktivní věkové skupině nad 65 let je zde nárůst o 0,7 % mezi lety 2020 a 2030. 

Nicméně, při zaměření na osoby ve věku 85 a více let je v tomto období odhadován nárůst o 2,6 procentního 

bodu na hodnotu 6,6 %. 

Graf 8: Predikovaný vývoj dle přirozeného pohybu obyvatelstva dle vybraných věkových skupin 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Dle provedených analytických prací jsou v této podkapitole představeny hlavní poznatky očekávaného 

demografického vývoje města, a z nich vycházející doporučení v oblasti efektivního rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury. Základním předpokladem pro příznivou situaci v oblasti sportu ve městě je skutečnost, aby 

obyvatelé města i jeho návštěvníci měli možnosti kvalitního sportovního vyžití, které odpovídají jejich potřebám, 

možnostem a preferencím. V tomto směru se může město zasadit především o výstavbu, udržování 

a provozování svých sportovních zařízení. Nicméně, v souvislosti se změnami v demografické struktuře 

populace města se preference obyvatel budou měnit. Je důležité tyto změny sledovat a včasně reagovat 

vhodným přizpůsobením sportovní vybavenosti a infrastruktury. Proto je v rámci návrhové části věnován 

například i významný prostor rozvoji nabídky sportovních aktivit pro seniory, vč. rozvoje sportovní infrastruktury 

určené pro tuto cílovou skupinu. 

Na základě provedené demografické analýzy a při nezměněných okolnostech, je ve městě Liberec očekáván 

do roku 2050 postupný nárůst počtu obyvatel. Ten navazuje na populační vývoj v posledních letech. V Liberci 

je od roku 2004 sledován konstantní nárůst obyvatel, což je v porovnání s podobnými městy výjimečné. Nárůst 

počtu obyvatel do roku 2030 počítá s mírným snížením počtu dětí, tedy osob v předproduktivním věku (oproti 

současnému stavu), a naopak s mírným nárůstem osob ve věku 65 a více let. Lze se tedy domnívat, že bude 

docházet k demografickému stárnutí populace a město by se tak mělo připravit na problémy spojené se 

stárnutím obyvatelstva. V dlouhodobém časovém horizontu, vztaženém až k roku 2050, je nárůst podílu 

obyvatel postproduktivního věku již velmi výrazný, kdy by tato věková skupina měla tvořit přibližně 28 % 

populace města. K tomuto roku by se měl podíl obyvatel v dětském věku zvýšit pouze mírně a mělo by naopak 

docházet k úbytku obyvatel ve věku produktivním, který bude nahrazen právě růstem počtu starších osob.  

Na základě těchto skutečností by se mělo město snažit vytvářet vhodné podmínky pro zapojení co nejširšího 

spektra občanů do sportu a aktivního trávení volného času. Jednou z hlavních priorit města je proto efektivní 

rozvoj sportovní infrastruktury, která bude odpovídat současným a budoucím potřebám s ohledem na měnící 

se věkovou strukturu populace a obecný nárůst počtu obyvatel. 

Pro nadcházející období by v kontextu výše uvedených skutečností mělo být cílem města usilovat jak o rozvoj 

organizovaného sportu, tak vytvářet vhodné podmínky pro sportování nejširší veřejnosti. Je žádoucí věnovat 

prostor nesoutěžním/rekreačním formám sportovních aktivit, které posilují soudržnost a přináší možnost zapojit 

nejširší komunitu města do aktivního trávení volného času. Současně je vhodné vytvářet adekvátní podmínky 

pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny, tedy i pro občany v pokročilém 

věku. Sport snižuje sociální rozdíly, je prostředkem interkulturní výchovy a též prostředkem k rozvoji horizontální 

a vertikální spolupráce. Zároveň má sport důležitou výchovnou a motivační roli, jelikož naplňuje volný čas 

mládeže smysluplným způsobem, který má pozitivní vliv na jejich fyzický i duševní vývoj. Na základě uvedených 

skutečností by město mělo cílit na podporu pohybových aktivit všech obyvatel města bez rozdílu sociálního či 

ekonomického statusu, a to ve vztahu jak k organizovanému, tak k neorganizovanému sportu. Základem 

občanské vybavenosti města je pak kvalitní sportovní infrastruktura, kterou mohou občané využívat. Kvalitní 

sportovní vybavenost a infrastruktura města umožňuje aktivní trávení volného času a podporuje zdravý životní 

styl jeho obyvatel. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPORTU VE MĚSTĚ 

Analýza současného stavu sportu ve městě Liberec má za cíl definovat a identifikovat základní skutečnosti 

a vývojové tendence rozvoje sportu. V rámci této kapitoly došlo k definování klíčových aktérů v oblasti sportu, 

analýze nabídky sportovních aktivit (vývoj členských základen), analýze sportovní infrastruktury (popis 

klíčových zařízení včetně definice majetkoprávních vztahů a forem řízení), analýze vytíženosti sportovišť, 

analýze sportovních akcí atd. 

 Aktéři v oblasti sportu 

Následující podkapitola popisuje klíčové subjekty, které svým působením významně ovlivňují oblast sportu ve 

městě Liberec. Dané subjekty se přímo či nepřímo podílejí na rozvoji sportu, tedy se bezprostředně podílí tvorbě 

sportovní nabídky nebo sledovanou oblast ovlivňují. 

Stát  

Oblast rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ovlivňuje stát prostřednictvím tvorby legislativního rámce a také 

zejména skrze materiální podporu, kdy pomocí operačních programů (dále také „OP“) dochází k přerozdělení 

finančních zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také “ESIF“). Struktura zaměření 

jednotlivých OP umožňuje získat finanční podporu na projekty různorodého zaměření. Operační programy jsou 

v jednotlivých členských státech nastaveny na základě Dohody o partnerství, dle které dochází k souladu 

strategií na úrovni regionální, národní i nadnárodní. Díky tomu by měly výzvy operačních programů odpovídat 

požadavkům jednotlivých členských států a napomáhat k jejich koncepčnímu rozvoji. 

V rámci České republiky jsou pak OP doplňovány dotačními programy z rozpočtu ministerstev, krajů, měst 

a svazků měst a obcí. Tyto dotace představují doplňkové zdroje financování projektových záměrů a jsou klíčové 

z hlediska zajištění provozu sportovišť a běžné činnosti sportovních organizací. Z hlediska národní úrovně je 

pak klíčová Koncepce podpory sportu 2016-2025, která předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, 

pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025.  

Na základě novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu byla ke dni 1. 8. 2019 zřízena Národní sportovní 

agentura, jež je ústředním správním úřadem v záležitostech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace 

státu. Mezi kompetence Národní sportovní agentury patří:  

a) vypracování návrhu plánu státní politiky ve sportu; 

b) koordinace uskutečňování vládou schváleného plánu; 

c) poskytování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů 

na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace; 

d) kontrola použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory; 

e) vytváření podmínek pro sport dětí a mládeže a jejich trenérů, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro 

všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky; 

f) zřízení příspěvkové organizace za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti 

dopingu ve sportu a realizace antidopingového programu; 

g) organizace a kontrola uskutečňování antidopingového programu; 

h) vydávání programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží; 

i) koordinace činnosti resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra; 

j) vedení elektronického rejstříku sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory, 

sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory; 

k) zajištění propagace sportu; 
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l) spolupráce se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti 

utvářejí podmínky pro rozvoj sportu pro přípravu sportovních talentů a přípravu ke státní sportovní reprezentaci, 

zřizují vlastní resortní sportovní centra a zajišťují jejich činnost. Zdravotní služby poskytované státním 

sportovním reprezentantům a sportovním talentům pak zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. To dále vytváří 

organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v rámci 

zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové 

zdravotní péče v oblasti sportu. Ministerstvo pro místní rozvoj nastavuje podmínky pro rozvoj sportovní 

infrastruktury v oblasti programů péče o cestovní ruch. Ostatní ministerstva vytvářejí podmínky pro podporu 

sportu a rozvoj sportovní infrastruktury v rámci svých kompetencí.4 

Majoritní výdaje jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Částka alokovaná v rámci této 

kapitoly je programově rozdělena na investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se 

Zákonem o podpoře sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další zdroje jsou z rozpočtu 

Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany alokovány výhradně na podporu reprezentace. V tomto kontextu je 

zřejmé, že na státní úrovni je podporován zejména vrcholový sport, zatímco ostatní formy sportovních aktivit 

jsou podporovány spíše na regionální a místní úrovni. 

Kraj 

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu na krajské úrovni. Především 

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny (např. prostřednictvím podpory sportovních akcí) a podporují výstavbu, 

rekonstrukci, udržování a provozování sportovních zařízení. Liberecký kraj však není vlastníkem sportovní 

infrastruktury, proto se převážnou měrou zaměřuje na podporu sportu prostřednictvím účelově vázaných dotací 

různým sportovním subjektům.  

Klíčovým dokumentem na této úrovni je Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji na roky 2018-2021 (více viz 

kapitola 1. Související strategické dokumenty). Plán není plnohodnotným či dlouhodobým strategickým 

rozvojovým dokumentem, ale zabývá se především otázkou priorit v oblasti výkonnostního sportu dětí 

a mládeže a jeho peněžní podporou z rozpočtu Libereckého kraje. Vypracování komplexního plnohodnotného 

dokumentu je otázkou následujícího období, nicméně jeho tvorba je z pohledu kraje podmíněna existencí 

celostátní koncepce rozvoje sportu. Aktuální krajský plán na roky 2018–2021 z části reflektuje Koncepci 

podpory sportu 2016–2025 (tzv. Koncepce Sport 2025) zpracovanou MŠMT v roce 2016. 

Město Liberec  

Oblasti sportu je vedením města Liberec dáván zvláštní důraz s ohledem na trendovou profilaci města jako 

„Města sportu“. Sportovní tématika je obsažena v Programovém prohlášení koalice SLK, ANO a ODS pro 

období 2018-2020. Z tohoto dokumentu vyplývají prioritní zájmy města ve sportu, které naplňuje v rámci 

politického řízení gesční náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.  

Náměstek nebo pověřený člen rady města zastřešuje zájmy sportovců a příslušných organizací. Projednává 

návrhy a dokumenty s Výborem pro sport Zastupitelstva města Liberec. Sportovní výbor je zřízen dle zákona 

o obcích jako poradní, návrhový a kontrolní orgán zastupitelstva, má třináct členů, které nominují politické strany 

jako své zástupce za odbornou sféru tělovýchovy a sportu. Výbor zároveň hodnotí a doporučuje rozdělení 

prostředků dotačního fondu. Sportovní výbor zasedá zpravidla jednou měsíčně, a to před zastupitelstvem, 

kterému je doporučení výboru předkládáno k jednotlivým projednávaným sportovním bodům. Dokumenty se 

projednávají na řádných zasedáních Rady města Liberec (dvakrát měsíčně) a jednou za měsíc na 

Zastupitelstvu města Liberec v určených případech.  

 

4 § 4, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
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Sport nemá v administrativním organigramu Magistrátu města Liberec samostatný odbor, sféra sportu je řešena 

Odborem cestovního ruchu, kultury a sportu. Tento odbor procesně řídí sportovní fond, zajišťuje spolupráci, 

komunikaci, uzavírání a naplňování smluvních vztahů s provozovateli sportovišť v majetku města. Součástí 

výstupů odboru je propagace významných akcí na území města. Sportovní agendu prezentuje prostřednictvím 

každoročně vytvořeného akčního plánu sportu. 

Správa sportovních zařízení vlastněných městem je zcela v kompetenci Odboru majetkové správy Magistrátu 

města Liberec. Odbor eviduje majetek, určuje a zajišťuje dle aktuálních potřeb plán oprav a investic do 

sportovních provozoven. Areály v prostorách školních zařízení spravují a provozují jednotlivé základní školy, 

jejichž zřizovatelem je město Liberec.  

V případě možnosti čerpání státní nebo evropské dotace připravuje dotační žádosti Odbor strategického 

rozvoje a dotací ve spolupráci s příslušným gesčním odborem. 

Školy  

Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské unie 

až 85 % pohybových aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách5. Z tohoto závěru je patrné, že význam 

školních zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na pozitivní vztah ke sportu a tělesné 

výchově u žáků mají významný vliv ředitelé a učitelé škol a školských zařízení. Na základních školách děti 

sportují od 2 do 5 hodin týdně, a to v rámci hodin tělesné výchovy. Na středních školách jsou to většinou  

2 hodiny týdně (může být významně více v závislosti na oboru a zaměření střední školy). Učitelé tělesné 

výchovy často formují vztah dětí k pohybovým aktivitám i do budoucích let, a proto je nutné usilovat 

o zabezpečení vysoké úrovně tělesné výchovy, která bude děti bavit a bude je rozvíjet z hlediska pozitivního 

vztahu ke sportu a obecně ke zdravému životnímu stylu. 

Sportovní organizace  

Na území statutárního města Liberce se v současné době nachází dle rejstříku Ministerstva školství, 

tělovýchovy a mládeže 181 sportovních organizací, mezi které se řadí sportovní kluby, spolky, tělovýchovné 

jednoty a jiné formy organizací, jejichž náplní je poskytování sportovních a pohybových aktivit. Sportovním 

organizacím se ve vysokém detailu věnuje podkapitola 3.2 Současný stav nabídky sportu. 

Soukromý sektor  

Soukromý sektor je zejména ve větších městech významným prvkem, který prostřednictvím komerčního sportu 

významně stimuluje nabídku sportovních a volnočasových aktivit. Podílí se na vytváření sportovního zázemí 

a nabídky zejména pro neorganizované formy sportovních aktivit (např. fitness) a relaxační služby. Výhodou 

komerčního sektoru je jeho vysoká flexibilita, kdy sportovní průmysl reaguje velmi rychle na měnící se trendy 

a poptávku po sportovních aktivitách a doplňuje tak spektrum sportovních aktivit o ty, které mají prvotně 

charakter ziskové činnosti (více viz podkapitola 3.3.4 Sportovní infrastruktura v majetku komerčního sektoru). 

Soukromý sektor je zároveň nepostradatelný z hlediska sponzoringu sportovních klubů, spolků a sdružení, 

jejichž existence a udržení stávající nabídky a kvality sportovních aktivit je v některých případech bytostně 

závislá na existenci sponzorských darů ze strany soukromého sektoru. 

Občané  

Občané statutárního města Liberec tvoří klíčovou část strany poptávky po sportovních aktivitách. Sport hraje 

v životě lidí nepostradatelnou roli, kdy nejen rozvíjí pohybovou zdatnost a přispívá ke zdravému životnímu stylu, 

 

5  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025.   
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ale zároveň také vytváří integrační potenciál, kdy převážná většina sportovních aktivit je vhodným nástrojem 

interkulturní výchovy. Sport pomáhá eliminovat sociální rozdíly a tím zlepšuje spolupráci a soudržnost obyvatel. 

Pro občany města tedy představuje významný předpoklad pro zdravý životní styl, tak je důležitým nástrojem 

z hlediska sousedského života a rozvoje mezilidských vztahů. Analýzou potřeb, zájmů, bariér ve sportovní 

participaci, rolí sportu ve volném čase obyvatel města apod. se zabývá kapitola 4.3 Výsledky dotazníkového 

šetření určeného široké veřejnosti. Ta shrnuje některé závěry, které byly zjištěny na základě dotazníkového 

šetření konaného v roce 2020. 

 Současný stav nabídky sportu 

Základním stavebním kamenem sportovního prostředí jsou bezesporu sportovní organizace. Na území města 

Liberce má dle Rejstříku sportu sídlo 181 sportovních organizací se samostatným identifikačním číslem. Údaj 

pochází z Rejstříku sportu vedeném do 31. 5. 2020 Ministerstvem školství, sportu a mládeže, poté správa 

rejstříku přešla na Národní agenturu pro sport. Tato obsáhlá databáze poskytuje informace o počtu sportovních 

oddílů, jejich zaměření a také tolik potřebná data o počtech sportujících. To vše dává obraz o preferencích 

sportujících obyvatel Liberce a dá se zohlednit při prioritizaci investic do infrastruktury nejoblíbenějších sportů 

s největším počtem pravidelně sportujících členů jednotlivých oddílů. Je však nutné uvést fakt, že celkové číslo 

aktivních sportovců v Liberci může být zavádějící, a to z důvodu mnohočetného členství jednoho sportovce. 

Jeden aktivní sportovec může být uveden na seznamu hned několika sportovních organizací současně.  

Lze tedy očekávat, že celkový počet aktivních sportovců dle členské základny sportovních oddílů, klubů, spolků 

a sdružení je reálně nižší. Níže uváděné počty členů vychází ze tří zdrojů, a to Rejstřík sportu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, databáze České unie sportu a z informací Magistrátu města Liberec, jež sbírá 

některé základní statistiky za sportovní organizace z důvodu rozhodování o přidělení dotační podpory. Takto 

revidovaný seznam po očištění neaktivních nebo nerelevantních subjektů vykazuje v Liberci 135 aktivních 

sportovních organizací s celkovým počtem sportujících obyvatel 19 726. V tomto kontextu je nutné zmínit 

vysokou účast obyvatel na organizovaných sportovních aktivitách, kdy je v rámci některého ze sportovních 

klubů organizován přibližně každý pátý občan (s ohledem na výše uvedená omezení této kalkulace). 

Tabulka 4: Seznam aktivních sportovních organizací ve městě Liberec 

Název sportovní organizace 
Členská 
základna 

Sportovní odvětví 

AC Slovan Liberec, z. s. 462 atletika 

Aeroklub Liberec z.s. 64 letectví 

Akademie sportu Liberec, z. s. 57 sport pro všechny 

AQUA KLUB Liberec, pobočný spolek Svazu českých potápěčů 207 potápění 

A-STYL z. s. 544 street dance, aerobic, cheerleaders, gymnastika 

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s. 154 badminton 

Ball z. s. 297 basketball 

Beach club Harcov – Liberec, z.s. 7 beachvolejbal 

Beach Volley Vratislavice n. N. z. s. 104 beachvolejbal 

Berka fight centrum z.s. 18 bojová umění 

Bike & Ski Racing Team z.s. 6 cyklostika, lyžování 

Bowlingový klub Liberec 6 bowling 

Bruslařský klub Variace Liberec, z.s. 49 bruslení 

B-SOUL z.s. 61 tanec 
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Název sportovní organizace 
Členská 
základna 

Sportovní odvětví 

CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM, z.s. 9 sport pro všechny 

ČAATS, z.s. Klub technických sportů TU v Liberci 48 neuvedeno 

Český kynologický svaz ZKO Liberec – Arnema - 284 13 kynologie 

Český kynologický svaz ZKO Liberec – Centrum - 742 48 kynologie 

Český kynologický svaz ZKO Liberec – Hanychov - 508 30 kynologie 

Český kynologický svaz ZKO Liberec – Pavlovice - 219 61 kynologie 

Český kynologický svaz ZKO Vratislavice nad Nisou - 519 27 kynologie 

ČSS, z.s. - Liberecké krajské sdružení 623 sport pro všechny 

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Combat Liberec 19 sportovní střelba 

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub INVA 8 sportovní střelba 

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec 35 sportovní střelba 

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec KPK 7 sportovní střelba 

C, z.s. - sportovně střelecký klub Ruprechtice – Liberec 18 sportovní střelba 

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 36 sport pro všechny 

FBC Liberec, spolek 613 florbal 

FBC Panthers Liberec, z.s. 139 florbal 

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek 369 fotbal 

FOTBALOVÝ KLUB Krásná Studánka, spolek 154 fotbal 

Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z.s. 80 futsal 

Gigantic Racing Team 7 snowbike 

Golf Club Golfcentrum Liberec z.s. 31 golf 

Golf Club Liberec – Machnín, spolek 601 golf 

GRYF z.s. 106 karate 

Gymnastika Liberec z.s. 198 gymnastika 

HC SLAVOJ LIBEREC z.s. 20 hokej 

HESU – Liberec, z.s. 53 akademie sportu 

HMS 26 neuvedeno 

Hokejbalový spolek Liberec 29 hokejbal 

HO Šutr, z.s. 200 horolezectví 

ILMA z.s. 16 tanec 

Jezdecký klub Liberec, z.s. 31 jezdectví 

Judoclub Liberec, z.s. 617 judo 

KCL KOOPERATIVA – SVIJANY, spolek 17 neuvedeno 
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Název sportovní organizace 
Členská 
základna 

Sportovní odvětví 

Klub biatlonu Liberec, p.s. 26 biatlon 

Klub cyklistů PIVOVAR VRATISLAVICE 10 cyklistika 

Klub mládeže stolního tenisu Liberec, z.s. 281 stolní tenis 

Klub stolního tenisu Victory Liberec, z.s. 17 stolní tenis 

Klub vojáků v záloze Liberec 50 neuvedeno 

Lezci.com, z.s. 54 horolezectví 

Liberecké gazely z.s. 12 běh, futsal 

Liberecký tenisový klub z.s. 562 tenis 

Lokodepo Liberec z.s. 12 stolní tenis 

LOK-o Liberec z.s. 82 orientační běh 

MAHONY SNOWBOARDS z.s. 21 snowboarding 

MMA Liberec z.s. 269 bojová umění 

Modelářský klub dráhových modelů automobilů Liberec 22 modelářství 

MODERNÍ GYMNASTIKA LIBEREC z.s. 86 gymnastika 

OKINAWA KARATE A KOBUDO LIBEREC z.s. 54 karate 

Outdoor Challenge, z.s. 4 triatlon 

Pampuch Liberec, z.s. 25 futsal 

Patriots Liberec, z.s. 72 baseball, softball 

PK Nisa Liberec, z.s. 24 plavání 

PRO HOCKEY T,z.s. 50 hokej 

Sakura Liberec, z.s. 107 judo 

SATEL LIBEREC z.s. 1 volnočasová a rekreační 

SeniorVitae o.s. 12 sport pro seniory 

SILVINI MADSHUS team, z.s. 100 běžecké lyžování 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Machnín 31 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Hanychov 25 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Karlinky 116 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná Studánka 28 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pilínkov 42 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Růžodol 29 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vesec 71 hasičské disciplíny 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou 70 hasičské disciplíny 

SK Handisport Liberec z.s. 537 sport handicapovaných 
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Název sportovní organizace 
Členská 
základna 

Sportovní odvětví 

SK Ještědská Liberec z.s. 57 volejbal 

SK JUDO Liberec 50 judo 

SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC, z.s. 239 karate 

SK LIBEREC HANDBALL, z.s. 146 házená 

SK TAI – CHI Liberec 6 tradiční cvičení 

Ski klub Ještěd, z. s. 63 lyžování 

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s. 46 lyžování 

Slavia Liberec orienteering, z.s. 237 orientační běh 

SPL Liberec – Spolek přátel letectví modelářský klub p.s. 22 modelářství 

Spolek VK Liberec 1 volejbal 

Spolek Y.S.R. 36 snowboarding 

Sport Aerobic Liberec, z.s. 277 aerobic 

Sport Club Tigers, z.s. 51 lyžování 

Sportovní agentura Sportkids, z. s. 90 lyžování, inline, cyklistika 

Sportovní Gymnastika Liberec z.s. 118 gymnastika 

Sportovní klub bobistů a skeletonistů Liberec 29 boby a skeleton 

Sportovní klub Jedlička Liberec 99 sport handicapovaných 

Sportovní klub JEŠTĚD 319 lyžování, skoky, sev. kombinace, skiboby, horolezci 

Sportovní klub policie Libereckého kraje, z. s. 58 neuvedeno 

Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. 534 stolní tenis 

Sportovní klub Technické univerzity v Liberci, z. s., SK TU Liberec 5 neuvedeno 

Sportovní plavecký klub Liberec, z.s. 187 plavání 

Sumó klub – SUMÓ Liberec z.s. 47 sumo 

SZTM ROB Liberec, z.s. 38 rádiový a orientační běh 

ŠERM Liberec, z.s. 121 šerm 

Taneční škola ALTADANCE 50 tanec 

T.J. GASSERVIS LIBEREC 161 neuvedeno 

Taneční klub KOŠKOVI, z.s. 76 tanec 

Taneční skupina TAKT Liberec, z.s. 534 tanec 

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 580 hokej 

Tělovýchovná jednota Dynamo Liberec z.s. 68 sport pro všechny, lukostřelba, kuželky, bowling 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s. 1242 basketball, házená, kolová, kuželky, kanoistika, … 

Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. 416 volejbal plavání 
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Název sportovní organizace 
Členská 
základna 

Sportovní odvětví 

Tělovýchovná jednota Sokol Ostašov 20 nohejbal 

Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s. 207 fotbal 

Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec z.s. 93 sport pro všechny, volejbal, billiard 

Tělovýchovná jednota T.T.C. table tenis club Liberec 3 stolní tenis 

TITANS LIBEREC, spolek 40 americký fotbal 

TJ Desko Liberec, z. s. 172 šachy 

TJ DUKLA Liberec, z.s. 447  lyžování 

TJ Jiskra Machnín, z.s. 54 fotbal 

TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, spolek 203 fotbal, kulturistika, nohejbal 

TJ Kardio z.s. Liberec 214 kondiční cvičení, plavání, turistika 

TJ Lokomotiva 3 Liberec z. s. 64 sport pro všechny 

TJ Rochlice z.s. 138 sport pro všechny 

TJ Slovan Vesec, z.s. 524 florbal, volejbal, badminton 

TJ Sokol Doubí z.s. 162 fotbal 

TJ Spartak Pavlovice, spolek 67 sport pro všechny, volejbal 

TJ Start Liberec z.s. 131 sport pro všechny, aerobic, tenis 

TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. 193 volejbal 

Trampolíny Liberec, z.s. 562 trampolíny 

ÚAMK – AMK SBS RACING 13 motosport 

USK Slavia Liberec, z.s. 315 horolezectví, baketbal, karate, lyžování, volejbal, tenis 

Vem Camará Capoeira Liberec z.s. 190 bojový tanec 

Viking Pilínkov, z.s. 28 volejbal 

VTJ RapidLiberec z.s. 648 fotbal 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 8 sport pro všechny 

Celkem 19 726 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká unie sportu, Magistrát města Liberec 

Nejvýznamnější sportovní organizace  

Níže jsou představeny nejvýznamnější sportovní organizace města, přičemž tento výběr byl sestaven 

s ohledem na velikost členské základny nebo úspěšnost sportovního klubu či tělovýchovné jednoty. 

AC Slovan Liberec 

Jedná se o jediný atletický klub, který lze v libereckém kraji najít. O tradici tohoto klubu hovoří skutečnost, že 

v roce 2020 oslavil 75. výročí svého založení. Sportovní organizace přijímá atlety od pěti let bez nastavené 

horní věkové hranice. Sportovci se mohou přihlásit do několika tréninkových skupin – minipřípravka, přípravka 

1 a 2, mladší žactvo a dále jsou skupiny rozděleny dle specializace – sprinty, překážky, skoky, víceboje, vrhy, 
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hody, dlouhé běhy. AC Slovan Liberec navázal spolupráci se sportovními třídami na ZŠ Dobiášova, kde 

probíhají i některé z tréninků. Klub trénuje dále na stadionu ve Sport Parku Liberec a v hale v Jablonci nad 

Nisou.  

A-STYL  

Tento taneční klub působí na sportovní scéně od roku 1998. V roce 2009 se taneční škola přetransformovala 

na Astyl centrum. Lektoři vyučují street dance, cheerleading, aerobic s gymnastikou, contemporary, balet, jazz 

dance a také realizují pohybová cvičení pro předškoláky. V nabídce je i relaxace formou solné jeskyně. Lekce 

probíhají ve Sport Parku Liberec, v Hale Kort a v tělocvičnách Gymnázia Jeronýmova a školy U Školy. Týmy 

Astylu sbírají tituly na mistrovstvích České republiky v hiphopu a street dance, cheerleadingu i sportovním 

aerobiku. Aktuálně tato organizace registruje na 544 aktivních sportovců. 

FBC Liberec 

Florbalový klub byl založen v roce 1994. V současné době za FBC Liberec hraje zhruba 500 hráčů a hráček. 

Tréninky probíhají v areálu ZŠ Dobiášova. Mužský tým FBC Liberec hraje utkání florbalové superligy a v roce 

2018 se probojoval do finále poháru Českého florbalu. Za velmi úspěšný lze považovat také ženský tým, který 

v letech 2001–2006 získal šest titulů za sebou.  

FC Slovan Liberec 

Nejznámější fotbalový sportovní klub v Liberci byl založen v červenci roku 1958. Mezi největší úspěchy klubu 

se řadí sezóny 2001/02, 2005/06, 2011/12, kdy se FC Slovan Liberec stal mistrem ligy. V letech 1999/00 

a 2014/15 byl zase vítězem poháru. Mezi výrazné osobnosti klubu se řadí Ladislav Maier, Josef Obajdin, Martin 

Hašek nebo například Roman Týce.  

JUDO Club Liberec 

JUDO Club Liberec jako takový byl založen v roce 1994, ačkoliv historie juda v Liberci začala již roku 1953. Na 

svém kontě má nespočet úspěchů, a to nejen na mistrovstvích ČR. Judo club trénuje ve víceúčelové hale ve 

Sport Parku Liberec v Jeronýmově ulici. Klub má několik družstev – extraligové družstvo mužů, prvoligové 

družstvo, družstvo dorostenců, družstvo žáků a několik družstev mláďat.  

Liberecký tenisový klub 

Liberecký tenisový klub se od roku 2010 věnuje výhradně závodnímu sportu a sportování dětí. Nabízí 

8 antukových dvorců a 4 halové dvorce. Do klubu pravidelně přibude zhruba 35 dětí za rok. Celková základna 

se v roce 2020 vyšplhala nad 300 a z toho 2/3 tvoří mládež. Ročně pořádá klub kolem 20 akcí pro mládež z celé 

ČR, včetně MČR do 12 let, soutěže pro mateřské školy a další významné akce. Od roku 2010 klub zaznamenal 

8 mistrů České republice v dospělých kategoriích a v roce 2019 přibyl i mistr ČR do 12 let. 

Sportovní klub Ještěd 

Klub má zázemí na hřebenu Ještědu a v Jizerských horách. Podporuje v pohybu a aktivitě začátečníky, 

rekreanty i závodní sportovce. Klub je rozdělen do šesti oddílů. Prvním z nich jsou alpské disciplíny pro děti od 

šesti let. Další je lyžařská škola, která nabízí kurzy lyžování a snowboardingu na Ještědu či v areálu Obřího 

sudu Javorník. Oddíl akrobatického lyžování vyučuje akrobatický sjezd, jízdu v boulích, akrobatické skoky 

a skicross. Dalším v pořadí je oddíl skoků a severské kombinace, který je jedním z největších v České republice. 

Poslední dva oddíly, které klub nabízí jsou horolezci a skibobisté, a jedná se o vůbec nejstarší oddíly těchto 

sportovních odvětví v celé republice. 

Tělovýchovná jednota Bílí Tygři Liberec 

K založení klubu Bílí Tygři Liberec tak, jak ho známe dnes, došlo po skončení sezóny v roce 2000, ačkoliv 

komplikovaná historie hokeje v Liberci sahá až do roku 1934. V současné době je klub propojen se sportovními 

třídami ZŠ U Školy, což poskytuje výbornou kombinaci sportovní přípravy a vzdělání. Klub nabízí také speciální 

a dobrovolné tréninky, kdy si žáci sami volí, v čem přesně se chtějí zdokonalovat. Nejedná se pouze o tréninky 
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na ledě, ale například i o výuku angličtiny či suché tréninky. Trénuje se na ledových plochách ve Sport Parku 

Liberec, na střelnici či v judo tělocvičnách.  

Tělovýchovná jednota Lokomotiva I. 

TJ Lokomotiva Liberec byla založena v roce 1945. V současné době obsahuje 12 oddílů – basketbal, házenou, 

horolezectví, kanoistiku, kuželky, orientační běh, šachy, sport pro všechny, turistický oddíl, volejbal a oddíl 

zápas. Házenkářky slaví úspěchy ve druhé lize a v pražském přeboru. Co se týče horolezeckého klubu, tak 

tělovýchovná jednota nabízí lezení na umělé stěně. Dále se pořádají výpravy do skalních oblastí na území ČR 

i Evropy. Zajímavým oddílem je oddíl šachistů, který má okolo 40 členů. Oddíl je zapojen do mistrovských 

soutěží Libereckého kraje. 

TAKT Liberec 

Taneční škola TAKT Liberec vznikla v roce 1992. Původně se jednalo o taneční skupinu, která se v roce 2000 

rozšířila v taneční školu. V současné době má klub něco okolo 350 členů. Škola vyučuje hned několik tanečních 

stylů, například street dance, disco dance nebo contemporary. Klub nabírá nové členy již od věku tří let. Tančí 

se v prostorách ZŠ Kaplického a ZŠ Vesec.  

Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec 

K založení tohoto klubu došlo v roce 1957, kdy sportovní organizace začala se čtyřmi oddíly – krasobruslením, 

ledním hokejem, plaváním a sportovní gymnastikou. V 80. letech bylo oddílů 15 a klub měl 2 500 členů. Mezi 

největší úspěchy se řadí účast odchovankyň plaveckého oddílu na Olympijských hrách v letech 1992, 1996, 

2000 a 2004.  

TJ Dukla Liberec 

Vznik armádního sportu v Liberci se datuje již do roku 1948. Novodobá éra TJ Dukla Liberec se pyšní úspěchy 

v běžeckém lyžování, skoku na lyžích a severské kombinaci. Klub má v současné době 4 družstva a okolo 80 

závodníků.  

TJ Slovan Vesec  

Tato tělovýchovná jednota skýtá dva oddíly – a to oddíl fotbalový a badmintonový, přičemž v badmintonovém 

oddílu působí zhruba 100 hráčů a hráček, kteří jsou rozděleni do několika věkových kategorií. Badmintonový 

klub byl založen v roce 1965. Fotbal pod značkou TJ Slovan Liberec hrají dvě stovky fotbalistů. 

Trampolíny Liberec 

Sportovní oddíl je rozdělen na dvě části. První se věnuje výkonnostnímu sportu a ta druhá zájmovému. Oddíl 

trénuje skoky na trampolíně, gymnastickou průpravu a celkovou všestrannost. Tréninky probíhají v centru 

Orionka a v trampolínové hale na nádraží ČD Liberec. Nově jsou nabízeny také zmodernizované haly pro děti 

a dospělé bez horní věkové hranice. Odchovanci klubu pravidelně získávají přední místa na tuzemských 

i mezinárodních soutěžích. 

VK Dukla Liberec 

Volejbalový klub vznikl již v roce 1948 v Praze, v průběhu měnil svoje působiště a od roku 1969 zdomácněli 

nejlepší armádní volejbalisté v Liberci. Ve své historii se může klub pochlubit 18 tituly mistrů České republiky, 

jedenáctkrát se stal vítězem Českého poháru a v roce 1975 zaznamenal velký úspěch v podobě vítězství 

Poháru mužů evropských zemí. Klub má dle dostupných informací aktuálně 193 registrovaných členů. 

Sportovní klub stolního tenisu Liberec 

Jedná se o největší klub stolního tenisu v České republice, který eviduje na 534 členů, z toho 243 

registrovaných hráčů (z toho 194 dětí a mládeže) různých věkových kategorií a výkonnostních úrovní hrajících 

v soutěžích organizovaných Českou asociací stolního tenisu. Ostatní členové hrají místní neregistrované 

soutěže, nebo klub jinak podporují. V klubu je rovněž registrována celá řada reprezentantů, díky kterým 
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organizace získává medailová umístění v soutěžích družstev i jednotlivců v různých kategoriích na celostátní 

i mezinárodní scéně.  

 Současný stav sportovní infrastruktury 

Liberecké zázemí sportu tvoří sportoviště a sportovní zařízení venkovního i krytého typu. Zároveň je můžeme 

rozdělit na formální sportovní infrastrukturu, jako jsou fotbalová hřiště, zimní stadion, atletický ovál, volejbalová 

hala, baseballové hřiště nebo například tenisové kurty a na neformální infrastruktur, která je určená spíše pro 

volnočasové a individuální aktivity bez organizovaného sportovního vedení (dětská hřiště, venkovní veřejná 

sportoviště, cyklostezky apod.). 

Management pro různé typy sportovních zařízení se liší dle potřeb a možností města Liberec. Společným cílem 

je efektivní řízení všech sportovišť. Pro správně administrativní účel byla zřízena městská společnost Sportovní 

areál Liberec s.r.o., která je ve stoprocentním vlastnictví města a také vlastní některá sportoviště. Mezi majetek 

sportovních areálů, vyžadující přímé řízení a údržbu, patří zejména sportoviště volně přístupná veřejnosti bez 

poplatku za vstup. O ta se stará přímo magistrát města prostřednictvím odboru správy majetku nebo odboru 

ekologie a veřejného prostoru. Příkladem jsou dětská hřiště nebo workoutová hřiště.  

V souladu s platnou legislativou je umožněno městům a obcím využívat několika forem správy vlastního 

majetku – sportovních zařízení. Dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a města pro tyto účely zřizovat a zakládat: 

a) vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity; 

b) příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk; 

c) obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 

V rámci následující tabulky jsou shrnuty základní atributy nejčastějších forem managementu sportovní 

infrastruktury. Z níže uvedeného je zřejmé, že pro města je efektivní využívat různých forem managementu pro 

různé typy sportovních zařízení, a to z důvodu zajištění efektivní správy. V případě provozně náročných 

sportovních zařízení, která vyžadují profesionální management, jsou nejvhodnější formou řízení obchodní 

společnosti. Orientace obchodních společností, která je zaměřená na zisk, by měla vést k efektivnímu 

a aktivnímu řízení sportovní infrastruktury.  

Ke správě sportovních zařízení, která jsou méně provozně náročná a jež slouží zejména k pravidelným 

a organizovaným formám sportovních aktivit (např. fotbalová hřiště, zimní stadion, plavecký bazén), je vhodnou 

formou managementu řízení prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace města, nebo daná sportovní 

zařízení provozovat prostřednictvím sportovních klubů (vyjma plaveckých bazénů), a to na základě pronájmu 

nebo výpůjčky sportovním organizacím. V těchto případech je sportovní infrastruktura často poskytována 

sportovním organizacím za netržních podmínek. Výměnou za to sportovní organizace musí zajistit řádný provoz 

a údržbu svěřeného sportovního zařízení. V případě svěření provozu sportovního zařízení je však nutný 

monitoring daného sportoviště ze strany města z důvodu zajištění jeho otevřenosti a efektivního užívání.  

Přímé řízení infrastruktury, která je ve správě města, je vhodné zejména v případě takových sportovních 

zařízení, která jsou volně přístupná široké veřejnosti a vyžadují především výdaje na údržbu a provoz. Oproti 

výše uvedeným formám managementu jsou takto spravovaná sportovní zařízení a volnočasové areály 

zpravidla volně přístupné veřejnosti (např. dětská hřiště, venkovní cvičící a posilovací prvky). Výhodou je 

dostupnost a otevřenost této sportovní infrastruktury, která však zpravidla nedovoluje dostatečnou ochranu 

majetku, což je slabou stránkou těchto sportovních infrastruktur. 
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Tabulka 5 Formy managementu sportovních zařízení 

Forma managementu 
Právní 

subjektivita 

Napojení na 

rozpočet města 
Kontrola města Efektivnost řízení 

Organizační složka Ne Ano Vysoká Nízká 

Příspěvková organizace Ano Ano Vysoká Střední 

Obchodní společnost Ano Ne Střední Vysoká 

Spolek Ano Ne Nízká Střední 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tomto kontextu, bez ohledu na analýzu smluvních podmínek, lze říci že město Liberec by mělo usilovat 

o vlastní řízení provozů, které jsou cíleny na sportování široké veřejnosti. U provozně náročných sportovišť 

(např. sportovní areál Ještěd), kde je nutné profesionální řízení, se jeví jako vhodná forma správy sportovního 

zařízení provoz skrze obchodní společnost. Sportovní areály pro výkonnostní sport je pak vhodné pronajímat 

sportovním organizacím. V případě optimálního nastavení správy sportovišť je však nutné realizovat detailní 

analýzy ke každému jednotlivému městskému sportovišti tak, aby byla nalezena pro město hospodářsky 

efektivní forma řízení. 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty klíčové skutečnosti v oblasti sportovní infrastruktury, přičemž 

kapitola je členěna dle vlastníka těchto sportovišť, a to na sportoviště v majetku města, sportovních organizací 

a komerčních subjektů. Nejprve jsou ale stručně představeny některé klíčové skutečnosti v oblasti neformální 

sportovní infrastruktury.  

Cyklostezky a cyklotrasy 

Velký rozvoj cyklostezek a cyklotras Liberec zaznamenal v letech 2011-2019, kdy bylo vybudováno na 17 km 

těchto cest a další se plánují. Město Liberec se však díky svému hornatému reliéfu jeví pro využívání kola jako 

dopravního prostředku jako ne zcela vhodné v porovnáním s rovinatými městy a pro volnočasovou cyklistiku 

náročné. To potvrzují i výsledky dotazníkového šetření (viz dále). V letech 2018-2019 fungovalo v Liberci sdílení 

kol prostřednictvím spolupráce se společností Rekola. V roce 2020 byla tato aktivita zrušena z důvodu úspor 

v městském rozpočtu.  

Tabulka 6 Nově vystavené cyklostezky 

Název Typ Rok Délka v metrech 

cyklostezka podél Lužické Nisy stezka 2012       3 176  

sídliště Rochlice – Dobiášova stezka 2014         860  

ZOO, cyklotrasa vedoucí po chodníku kolem zoo (cyklostezka) stezka 2012         534  

Husitská, stezka bez dopravního značení stezka 2012         161  

za nádražím, stezka pro chodce i cyklisty stezka 2012         415  

Decathlon (chodník pro chodce) stezka 2013         187  

Pod Klášterem, chodník s povolením pro cyklisty stezka 2012         339  

Vratislavická, chodník ve směru do centra chodník 2015         666  

Jablonecká, chodník po pravé straně směrem do centra chodník 2014         599  

Na Bídě, chodník po pravé straně směrem do centra chodník 2012         354  
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Název Typ Rok Délka v metrech 

Husova směr z centra chodník 2013         415  

Hejnická – most chodník 2012         138  

Letná, kruhový objezd – most chodník 2012         415  

Jungmanova, Švermova – křižovatka s rychlostní silnicí, viadukt chodník 2012         454  

Dobiášova směr do Vratislavic chodník 2015         424  

Milady Horákové, pruh směr do centra pruh 2012         472  

Milady Horákové, pruh směr z centra pruh 2012         402  

Husova směr do centra pruh 2013         419  

Vratislavická, pruh ve směru z centra pruh 2015         667  

Dobiášova směr z Vratislavic pruh 2015         427  

U Nisy pruh 2014         112  

Barvířská pruh 2012           85  

Selská chodník 2012           93  

Milady Horákové (Melantrichova – Hradební) směr do centra pruh 2017         354  

Milady Horákové (Melantrichova – Hradební) směr z centra pruh 2017         390  

Vítězná nahoru pruh 2017         303  

Vítězná dolů pruh 2017         307  

cyklostezka podél Lužické Nisy – nový úsek kolem ČOV stezka 2018         943  

Milady Horákové (Hradební – Kaufland) směr do centra pruh 2019         291  

Milady Horákové (Hradební – Kaufland) směr z centra pruh 2019         299  

stezka kolem Sport parku Liberec stezka 2019       1 491  

Hrubínova (Kunratická – Aloisina Výšina) směr do Harcova pruh 2019         199  

Hrubínova (Kunratická – Aloisina Výšina) směr z Harcova pruh 2019         201  

Celková délka                                   16 591  

Zdroj: Magistrát města Liberec 

Workoutová a fitness hřiště  

Venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi. 

Snadné a zábavné cvičení je zdarma na dosah všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Posilovací stroje 

poslouží hlavně lidem, kteří upřednostňují sportovní vyžití jednoduchou formou a bez velké námahy. Využívat 

je proto mohou také lidé staršího věku k rehabilitaci nebo prostě k relaxaci. 

Seznam workoutových hřišť: 

WH Jáchymovská, WH Oldřichova, WH Česká tvrz, WH Květnové revoluce, WH Svojsíkova, WH Budyšínská, 

WH Oldřichova, WH Hvězdná, WH Blahoslavova, WH Chelčického, WH Vlnařská, WH Broumovská, WH Žitná  

 



 

 

 Stránka | 32 

 

Víceúčelová hřiště a sportoviště 

Venkovní sportoviště volně přístupná lidem nabízejí zpevněné nebo travnaté plochy s vybavením na míčové 

hry jako je fotbal, basketbal nebo volejbal. 

Seznam víceúčelových hřišť: 

SH Zborovská, SH Jáchymovská, SH Matoušova, SH Ječná, SH Horní Kopečná, SH Červeného, SH Dělnická, 

SH Dobiášova III, SH Dobiášova II, SH Dobiášova I, SH Burianova, SH DPS 

Dětská hřiště  

Město Liberec se stará díky magistrátnímu odboru ekologie a veřejného prostoru o veřejně přístupná dětská 

hřiště a zajišťuje jejich postupnou revitalizaci. Vznikl projekt regenerace dětských hřišť, jehož cílem bylo nejen 

zmapovat současná hřiště, ale zjistit i jejich využití a potřeby obyvatel žijících v jejich blízkosti. V návaznosti 

pak při rekonstrukcích bylo dbáno na to, aby herní prvky splňovaly bezpečnostní normy a měly příslušná 

osvědčení. Každé hřiště je po rekonstrukci zařazeno do plánu, podle kterého se provádějí pravidelné kontroly 

a úklidy, jednou ročně se provádí kontrola akreditovanou firmou. Z kontroly se pořizuje protokol s doporučením, 

které musí provozovatel provést, aby byla zajištěna bezpečnost herních prvků pro děti. Hřiště se opravovala 

díky dotacím Evropské unie. 

Seznam rekonstruovaných dětských hřišť v Liberci, která mají provozní řád:  

DH na nám. Českých bratří; DH Opavia ul. Kunratická; DH u DPS Rochlice; DH ul. Cyrila a Metoděje; DH ul. 

Vlnařská; DH ul. Čapkova; DH ul. Vackova; DH ul. Česká; DH ul. Gagarinova; DH ul. Půlpánova; DH ul. 

Slunečná x Luční; DH ul. Jabloňová; DH ul. Matoušova; DH ul. Puchmajerova; DH ul. Červeného; DH ul. 

Soukenická; DH ul. Rychtářská; DH ul. Burianova; DH ul. Na Pískovně; DH ul. SNP; DH ul. Prokopa Holého; 

DH ul. U potůčku; DH ul. Bezová; DH Rochlice – sídliště Vnitrobloky; DH ul. Vlčí vrch; DH ul. Holubova 

Obrázek 4 Distribuce dětských, víceúčelových, workoutových a fitness hřišť 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český úřad zeměměřický a katastrální 
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Vodní plochy  

Koupaliště Vápenka 

Jedno z nejstarších betonových koupališť v České republice vzniklo v roce 1933 a bylo napájeno z potoka. 

Velká přestavba proběhla v letech 1972-73 kdy došlo k napájení z veřejného vodovodu. Pro návštěvníky jsou 

k dispozici travnaté odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště, občerstvení a hlavní bazén o rozměrech 

50×25 metrů. Sezóna probíhá v měsících červen až září. Koupaliště provozuje externí subjekt, ale město 

Liberec přispívá částečně na provoz formou individuální dotace. 

Koupaliště Sluníčko 

Koupaliště v majetku MO Vratislavice nad Nisou provozuje Koupaliště Sluníčko, z.s. a návštěvníkům nabízí 

plavecký bazén (26 x 32 m, hl. 1,5–2 m), neplavecký bazén (26 x 48 m, hl. 0,3–0,9 m) nebo klouzačky pro děti. 

Provoz areálu je finančně podporován městem Liberec a Městským obvodem Liberec-Vratislavice nad Nisou. 

Lesní koupaliště  

Areál přírodního koupaliště uprostřed lesa v Lidových sadech byl vystavěný za první republiky v roce 1935. 

Koupaliště pod Jizerskými horami bylo v novodobé historii šestnáct let nepřístupné veřejnosti, kdy od roku 2016 

probíhala revitalizace, která se týkala rekonstrukce bazénové vany a kultivace areálu. Koupaliště funguje i přes 

problémy se zdrojem vody od léta 2018. Areál byl v roce 2020 městem Liberec dán na pět let do správy 

architektům ze skupiny Mjölk.  

Vesecký rybník   

Vesecký rybník, známý také jako Tajch, se nachází v lokalitě u zahrádkářské kolonie. V minulosti byl využíván 

pro potřeby textilní továrny. Dnes slouží k rekreačním účelům a pláž je volně přístupná. Rybník město Liberec 

bezplatně převedlo v roce 2020 na Povodí Labe, které se zavázalo opravit hráz a revitalizovat okolí. 

Harcovská přehrada  

Přehrada v centru města je v majetku Povodí Labe, státní podnik. Samotná stavba byla dokončena v roce 1904 

a leží na Harcovském potoce. Harcovská přehrada nabízí vhodné podmínky pro rekreaci a sportovní rybolov. 

Vodní dílo má také příznivý vliv na estetiku okolí krajiny a životní prostředí ve městě. Přehrada je vhodná pro 

plavání veřejnosti nebo pro vodáky a potápěče. Povodí Labe za spolupráce města Liberec plánuje zásadní 

čištění a revitalizaci přehrady a okolí na podzim roku 2021. 

 

Město Liberec nabízí osm sportovních areálů ve svém přímém vlastnictví města nebo v majetku městské 

společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., která je 100 % vlastněna městem Liberec a byla zřízena za účelem 

administrativní správy. Městská sportovní zařízení jsou spravována odborem majetkové správy, u některých je 

však provoz zajišťován na základě smluvního vztahu se soukromou společností. Příkladem tohoto vztahu je 

plavecký stadion. Níže jsou popsána jednotlivá sportovní zařízení. V záběru této podkapitoly jsou shrnuty 

výsledky analýzy vytíženosti v rámci městských sportovních zařízení.  

Městský plavecký bazén 

Plavecký areál s 50 m bazénem na Tržním náměstí byl otevřen v roce 1984 a pochází z dílny známého 

libereckého architekta Pavla Švancara. Průběžná modernizace celého komplexu probíhá od roku 1994. 

Největším přínosem byla přístavba zóny s 25 m bazénem a potápěčskou věží realizovaná v roce 2012. 

V současné době sportovně rekreační zařízení nabízí sportovní a rekreační plavání ve dvou bazénech 

s dráhami (50 a 25 m délky), skoky do vody, na potápění 8,5m hlubokou potápěčskou věž, tobogány, divokou 

řeku, skluzavky, wellness provozy – sauna, dětská sauna, vířivky, Kneippův chodníček, aerobní sál, posilovna 

a venkovní Sluneční louku. 

Plavecký bazén Liberec je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých a navazujících 

dodatků provozován soukromou společností Ještědská sportovní s.r.o. do konce roku 2021. Poté je plánována 

rekonstrukce bazénu z důvodu technického stavu budovy, zařízení i technologií. Návštěvnost libereckého 
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bazénu za rok 2019 činila 351 000 návštěvníků, roku 2018 dosáhla na 367 000 a v roce 2017 využilo bazén 

345 500 plavců.   

Sport Park Liberec 

Multifunkční sportovní komplex byl uveden do provozu v roce 2005 a celkové náklady činily 548 495 002 Kč. 

Výstavba nové haly a rekonstrukce areálu dle návrhu architekta Antonína Buchty získala ocenění Stavba roku 

2006. V areálu se nachází 35 venkovních a krytých sportovišť zahrnující moderní multifunkční halu o celkové 

kapacitě na hokejová utkání 7 250 míst k sezení a 7 500 sektor pro stání, nebo na koncert 10 000 diváků, 

zároveň je k dispozici 48 skyboxů. Ročně se v hale uskuteční průměrně 100 akcí sportovního i kulturního typu. 

Home Credit Arena je domovským stánkem extraligového hokejového klubu Bílí Tygři Liberec. K páteřním 

sportovištím v areálu Sport Parku patří i hokejová Svijany aréna, atletický stadion s tartanovým oválem 

a fotbalovým hřištěm. K významně navštěvovaným sportovištím se řadí hala míčových sportů, tenisový areál, 

in-linová dráha, kuželna, bowlingová herna, baseballový a softbalový stadion, gymnastická tělocvična nebo 

herna stolního tenisu. U Sport Parku fungují i doplňkové služby jako restaurace, hotel, prodejny sportovního 

zboží, zdravotnické zařízení. Celý komplex je provozován společností SFM dle koncesní smlouvy ze dne 16. 

12. 2009 s účinností od 1.1.2010 s trváním do 1.1. 2030, s možností výpovědi ze strany města kdykoli po 

uplynutí 10 let trvání smlouvy. Výpověď nabyde účinnosti k 31. 12. následujícího roku, poté kdy byla výpověď 

koncesionáři zaslána. Průměrná návštěvnost celého areálu se pohybuje kolem 4 000 návštěvníků denně.  

Fotbalový stadion U Nisy 

Stadion u Nisy slouží fotbalu pod různými názvy již od roku 1933. Dále byl v průběhu let doplňován o tréninkové 

hřiště s umělým trávníkem, došlo k rozšíření hřiště, byla realizována drenáž nebo vestavba do hlavní tribuny. 

Po vstupu do evropských pohárů v roce 2000 se stadion dočkal umělého osvětlení a nedlouho poté 

i vyhřívaného trávníku. Poslední velká přestavba zahrnující zastřešení dvou tribun, výstavbu nové správní 

budovy vč. fanshopu, dětského koutku a restaurace se uskutečnila v roce 2004. Moderní stánek pro prvoligový 

fotbal v Liberci nabízí v současné době 9 900 míst k sezení. Fotbalový stadion provozuje FC SLOVAN 

LIBEREC a.s. na základě nájemní smlouvy od 1. 7. 2016 na rok s automatickým prodlužováním na další roky. 

Průměrná návštěvnost v sezóně 2018/2019 byla 4 652 diváků na zápas. Dále v areálu trénuje 350 dětí  

ve 14 mládežnických oddílech. 

Skatepark 

Skatepark je umístěn přímo v centru města a je tak lehce dostupný pro širokou veřejnost a nabízí zdarma různé 

konstrukční překážky jako je slide box, pyramida, fun box, spina, wall-ride, čtyři ocelové rampy. Správu a provoz 

skateparku zajišťuje pro město Liberec na základě příkazní smlouvy jeho společnost Sportovní areál Liberec 

s.r.o. do 30. 11. 2022. Areál je k otevřen dle klimatických podmínek od března do listopadu. 

Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV) 

Vesecký areál byl vybudován za účelem pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 

a poskytuje 10 km běžeckých tratí ve třech základních okruzích. Oblíbený venkovní areál je využíván celoročně, 

paradoxně více v letních měsících s ohledem na fakt, že na zimní aktivity se musí vyrábět technický sníh. V létě 

dominuje ploše o 70 ha fotbalgolf a discgolf nebo online bruslení a cyklistika. V areálu se konají sportovní 

i kulturní akce malého i velkého charakteru. Provoz rekreačního a sportovního areálu Vesec zabezpečuje odbor 

správy veřejného majetku.  

Sportovní areál Ještěd 

Areál umístěný na ještědských svazích poskytuje celoroční sportovní vyžití. V zimě 2 čtyřsedačkové lanové 

dráhy a 6 vleků vyváží lyžaře na 9 km sjezdovek všech úrovní. Pro děti a začátečníky byl vybudován cvičný 

areál s pojízdnými pásy. Díky nájemci došlo k mnoha změnám a investicím ke zlepšení podmínek pro sportovní 

činnosti i zázemí a služby. Součástí areálu je multifunkční odbavovací budova a správní budova s hotelem 

a samoobslužnou restaurací. V letních měsících dominuje areálu pěší turistika na tematických stezkách 

a bikepark. Samostatnou kapitolou je pak existence skokanského areálu, který je v současné době jediný 

s platnou certifikací FIS pro pořádání světových pohárů. Z tohoto důvodu město Liberec bohužel neúspěšně 

žádalo MŠMT o účelovou dotaci na pořízení sítí proti větru a nové nájezdové ledové stopy.  



 

 

 Stránka | 35 

 

Areál je v majetku městské společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. a jeho správu a provoz zajišťuje soukromá 

společnost TMR Ještěd a.s. na základě Smlouvy o pachtu závodu ze dne 21. 12. 2017 na dobu deseti let 

s právem opce na další období.  Návštěvnost v zimní sezóně se měří dle prodaných skiapasů a pohybuje se 

za poslední tři roky mezi 60 000 až 85 000. Výjimkou byla sezóna 2019/2020, kdy se s ohledem na extrémně 

špatné klimatické podmínky skiareál zaznamenal poloviční hodnoty. Čísla letní návštěvnosti vycházejí z prodeje 

jízdenek na lanovku Skalka a činí 12 000 až 24 000. Rekordní návštěvnosti bylo dosaženo v létě 2019 kvůli 

odstávce kabinkové lanové dráhy vedoucí až na vysílač a hotel Ještěd, kterou provozují České dráhy.  

Fotbalový stadion ve Vesci 

Rok 2006 se zapsal do historie TJ Sokol Doubí jako památný, neboť byl slavnostně otevřen nový fotbalový 

stadion v nové lokaci u základní školy ve Vesci. Areál slouží z největší části fotbalu, ale také na vedlejších 

víceúčelových plochách na tenis, nohejbal a volejbal. Přímo vedle hlavního hřiště funguje restaurace. Nájemní 

smlouva z 23. 8. 2016 určuje provozovatelem na dobu neurčitou TJ Sokol Doubí z.s. Roční návštěvnost se díky 

pravidelným tréninkům pohybuje kolem 26 000, zároveň sportoviště využívá jako svou venkovní plochu 

k hodinám tělocviku ZŠ Česká. V roce 2020 město Liberec uspělo a získalo dotaci MŠMT na obnovu umělého 

trávníku a dalšího vybavení. 

Sport centrum Pavlovice  

Sportovní centrum bylo realizováno za podpory Evropské unie v roce 2015 díky iniciativě a projektu 

připraveném SKST Liberec a SA Liberec. Nyní má sportoviště na 30 let ve výpůjčce spolek Sdružení Sport 

Centrum Pavlovice, z.s., který zajišťuje jeho provoz. Zařízení disponuje sportovišti na stolní tenis, sportovní 

aerobik nebo posilovnou či sportovním sálem. Níže je v mapě znázorněna distribuce městských sportovišť. 

Obrázek 5 Distribuce sportovišť v majetku města nebo městských společností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český úřad zeměměřický a katastrální 
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Sportovní areál Svojsíkova (není v majetku města) 

Sportoviště Svojsíkova je umístěno ve vojenské lokalitě dolních kasáren a je vlastněno Ministerstvem obrany 

České republiky, kdy dle smlouvy z roku 2018 je město Liberec souběžným uživatelem do 30. 4. 2026. Areál 

nabízí travnaté fotbalové hřiště, atletickou dráhu, sektory pro vrh koulí a skok, hřiště na plážový volejbal, hřiště 

na kopanou s umělým povrchem a víceúčelovou asfaltovou plochu. 

Analýza vytíženosti sportovišť  

Předmětem této kapitoly je analýza vytíženosti vybraných sledovaných sportovních zařízení, které jsou 

v majetku města, nebo městských společností. Zvláštní postavení pak má Sportovní areál Svojsíkova, jenž je 

vlastněn Ministerstvem obrany České republiky, ale jehož souběžným uživatelem je statutární město Liberec. 

Data vychází z vlastního šetření, které bylo realizováno od 5. května 2020 do 1. června 2020. V rámci analýzy 

vytíženosti bylo sledováno letní a zimní období, kdy referenční týdny byly stanoveny na 16.09.2019 - 20.9.2019 

(letní období) a 10.2.2020 - 14.2.2020 (zimní období). U některých sportovišť , kde charakter zařízení 

neumožňuje výkon sportovních aktivit v obou obdobích, je sledována vytíženost pouze např. v letním období. 

Analyzována byla vždy vytíženost za celý týden (vč. víkendu) u těch sportovišť, ke kterým byla obdržena 

relevantní data. V případě skateparku, Sportovního areálu Ještěd a Rekreačního a sportovního areálu Vesec 

nebylo možné na základě obdržených dat detailně analyzovat vytíženost těchto provozů. 

Sport Park Liberec 

V rámci Sport Parku Liberec byla pro vyšší přehlednost v grafickém znázornění níže sledována vytíženost za 

vybraná klíčová sportoviště (nejedná se o kompletní výčet). Je zřejmé že vnitřní sportovní prostory jsou v rámci 

tohoto zařízení takřka plně vytíženy. V tomto kontextu je nutné vnímat vysokou vytíženost Svijanské arény, 

která je intenzivně využívána hokejisty, krasobruslaři i širokou veřejností. Vytíženost obou ledních ploch 

přesahuje od 8:00 hod. do 20:30 hod. průměrnou vytíženost 90 % celkové kapacity. Rovněž je znázorněna 

vytíženost a důležitost atletického hřiště, které je taktéž, stejně jako haly míčových sportů, velmi intenzině 

využívano. 

Graf 9: Vytíženost vybraných sportovišť Sport Park Liberec v letním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Městský plavecký bazén 

Městský plavecký bazén je velmi intenzivně využíván, kdy od 10:00 hod. do 21:00 hod. je v letním období 

průměrně kapacitně využit ze 77 %. V zimním období, v důsledku uzavření venkovních sportovišť je jeho 

vytíženost ještě vyšší a dosahuje úrovně 87 % v rámci výše uvedeného časového intervalu. 

Graf 10: Vytíženost Městského plaveckého bazénu v letním a zimním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sportovní areál U Nisy 

Sportovní areál U Nisy (uveden včetně Sportovního areálu Letka) je klíčovou sportovní ifrastrukturou pro trénink 

a zápasy FC Slovan Liberec. V případě fotbalových hřišť nelze maximalizvat vytíženost sportovišť resp. je nutné 

ji udržitelně řídit tak, aby zůstala zachována kvalita travního porostu, kdy je nutné zajistit dostatečný čas na 

regeneraci. Proto je nejvíce vytěžováno hřiště s umělým trávníkem nebo právě Sportovní areál Letka, jejichž 

vytíženost se v nejvíce exponovaných časech v odpoledních hodinách pohybuje na úrovni 50 % až 70 %. Hlavní 

hřiště je pak takřka zcela výhradně využíváno pouze pro zápasové účely z důvodu co nejvyšší kvality hřiště. 

Graf 11: Vytíženost Sportovního areálu U Nisy v letním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Fotbalový areál ve Vesci 

Fotbalový areál ve Vesci je využíván zejména k tréninkům a zápasům TJ Sokol Doubí. V tomto kontextu je 

zřejmé, že vytíženost fotbalového hřiště se v dopoledních a odpoledních hodinách pohybuje řádově kolem 70 %. 

Venkovní víceúčelové hřiště je pak za účelem pravidelných sportovních aktivit využíváno méně, kdy nejvyššího 

zatížení dosahuje mezi 17:00 hod. a 17:30 hod., a to na úrovni 57 %. 

Graf 12: Vytíženost fotbalového areálu ve Vesci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sportovní areál Svojsíkova 

Sportovní areál Svojsíkova disponuje třemi typy sportovišť, a to volejbalovými kurty, fotbalovým hřištěm 

s umělým trávníkem a atletickým stadionem. Z grafu níže je zřetelné, že nejvíce využívanými sportovišti jsou 

v rámci tohoto sportovního zařízení volejbalové kurty. Atletický stadion včetně sektorů je pak v nejvíce 

exponovaných časech průměrně využit ze 70 %.Vytíženost fotbalového hřiště se pak v průměru týdne pohybuje 

až na úrovni 60 %.  

Graf 13: Vytíženost Sportovního areálu Svojsíkova v letním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V přehledu níže jsou uvedena pouze sportovní zařízení, která jsou ve správě sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot – členů okresních sdružení České unie sportu. Celkem databáze České unie sportu 

eviduje na území města Liberec 46 těchto sportovních zařízení. 

Tabulka 7 Sportovní infrastruktura v majetku sportovních organizací 

Název sportoviště Provozovatel Adresa 

Hřiště a stadiony bez specifického označení 

JK Sever Liberec z.s. Puškinova 19, 46008 Liberec 8 

JK Sever Liberec z.s.  Puškinova 19, 46008 Liberec 8 

Tělovýchovná jednota SLAVIA 
Liberec, z.s. 

TJ Slavia Zhořelecká 38, 46001 
Liberec 

JK Sever Liberec, z.s.  Puškinova 19, 46008 Liberec 8 

JK Sever Liberec z.s.  Puškinova 19, 46008 Liberec 8 

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, z.s. 

Máchova, 46008 Liberec 7 

Hřiště a stadiony pro fotbal 

TJ Slovan Vesec, z.s. U hřiště, 46312 Liberec 25 

FOTBALOVÝ KLUB Krásná 
Studánka, spolek  

FK Krásná Studánka, 46321 
Liberec 31 Liberec 

FOTBALOVÝ KLUB Krásná 
Studánka, spolek  

Krásná Studánka, 46321 Liberec 
31 

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC, z.s. 

Jeronýmova 494/20, 46007 
Liberec VII. 

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, 
spolek  

Na Hradbách 1300, 46001 Liberec 

TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, 
spolek  

U Tělocvičny 228, 46311 Liberec 
30 

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, 
spolek 

Na Hradbách 1300, 46001 Liberec 

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, 
spolek  

Na Hradbách 1300, 46001 Liberec 

Sokol Ruprechtice, z.s. Staškova 13, 46014 Liberec 14 

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, 
spolek  

Na Hradbách 1300, 46001 Liberec 

Hřiště pro házenou 
Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s.  

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

Hřiště a stadiony pro tenis 

Sportovní klub Ještěd Slezská, 46015 Liberec 15 

Tělovýchovná jednota SLAVIA 
Liberec, z.s. 

Břetislavova, 46001 Nové 
Pavlovice Liberec 

Liberecký tenisový klub Liberec, 
z.s.  

Fibichova 929, 46001 Liberec 1 

Hřiště a stadiony pro volejbal 

TJ Rochlice, z.s.  Gymnastů 162/7, 46006 Liberec 6 

TJ Starý Harcov Liberec, z.s.  Otakarova 58, 46015 Liberec 15 

Tělovýchovná jednota SLAVIA 
Liberec, z.s. 

Břetislavova, 46001 Nové 
Pavlovice Liberec 

Hřiště pro basketbal 
Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s. 

Jablonecká 21, 46104 Liberec 
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Název sportoviště Provozovatel Adresa 

Hřiště pro děti, mládež, dospělé a areály zdraví 

TJ Slovan Vesec, z.s. Česká 374, 46312 Liberec 25 

TJ Rochlice, z.s.  Gymnastů 162/7, 46006 Liberec 6 

Tělovýchovná jednota SLAVIA 
Liberec, z.s.  

Zhořelecká 38, 46001 Liberec 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s. 

Slovenská, 46007 Liberec 3 

TJ Starý Harcov Liberec, z.s.  Otakarova 58, 46015 Liberec 15 

Jízdárna JK Sever Liberec z.s.  Puškinova 19, 46008 Liberec 8 

Posilovny a fitness centra  

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s. 

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

TJ DUKLA Liberec, z.s.  Jeronýmova, 46001 Liberec 7 

TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, 
spolek  

U Tělocvičny 228, 46311 Liberec 
30 

Střelnice 
Tělovýchovná jednota Dynamo 
Liberec, z.s. 

Tichá ulice, 46001 Liberec 1 

Tělocvičny a sportovní haly 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s.  

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

TJ Slovan Vesec, z.s.  Česká 374, 46312 Liberec 25 

TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou, 
spolek  

U Tělocvičny 228, 46311 Liberec 
30 

TJ Starý Harcov Liberec, z.s.  Otakarova 58, 46015 Liberec 15 

TJ Rochlice, z.s.  Gymnastů 162/7, 46006 Liberec 6 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s.  

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s.  

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

TJ DUKLA Liberec, z.s.  Jeronýmova, 46001 Liberec 7 

Tenisová hala 
Liberecký tenisový klub Liberec, 
z.s.  

Fibichova 929, 46001 Liberec 1 

Vodácký bazén pro veslování  
Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s.  

Jablonecká 21, 562, 46104 
Liberec 

Zařízení pro rekreační sport 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva 
Liberec I., z.s. 

Chelčického 18 a, 417, 46005 
Liberec 5 

TJ Slovan Vesec, z.s.  U hřiště, 46312 Liberec 25 

Zdroj: Česká unie sportu 
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Význam školních sportovišť je zcela zásadní pro zdravý vývod dětí a mládeže. Město Liberec je zřizovatel 31 

mateřských a 21 základních škol, Liberecký kraj vystupuje jako zřizovatel 10 škol středních a jedné základní 

a mateřské logopedické. Všechna sportoviště ať vnitřní nebo venkovní jsou využívána jak v době školní výuky, 

tak v odpoledních a večerních hodinách. Výjimkou nejsou na školách ani sportovní aktivity o víkendech. Níže je 

uveden přehled sportovní vybavenosti základních škol, resp. jejich krytých tělocvičných prostor. 

Tabulka 8 Přehled vnitřních sportovišť základních škol 

Přehled vnitřních sportovišť základních škol 

Škola Adresa Tělocvična Bazén Posilovna 

ZŠ Aloisina výšina Aloisina Výšina 642, 460 15, Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ a MŠ Barvířská Barvířská 38/6, 460 07 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ Broumovská Broumovská 847, 460 01 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ Česká Česká 354, 463 12 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ Dobiášova Dobiášova 851, 460 06 Liberec 3 Ano Ano 

ZŠ a RVJ Husova Husova 142/44, 460 01 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ Ještědská Ještědská 354, 460 08 Liberec 1 Ano Ne 

ZŠ Kaplického Kaplického 384, 463 12 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ Křížanská Křižanská 80, Horní Suchá, 460 10 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ Lesní Lesní 575/12, Staré Město, 460 01 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ nám. Míru nám. Míru 212/2, Ruprechtice, 460 14 Liberec 1 Ne Ano 

ZŠ Na Výběžku Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 0 Ne Ne 

ZŠ Oblačná Oblačná 101, Kristiánov, 460 05 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ Sokolovská Sokolovská 328, 460 14 Liberec 2 Ano Ano 

ZŠ Švermova Švermova 403/40, Františkov, 460 10 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ U Soudu U Soudu 369/8, 460 01 Liberec 1 Ne Ne 

ZŠ U Školy U Školy 222, 460 07 Liberec 2 Ne Ne 

ZŠ ul. 5. května ul. 5.května 64/49, 460 01 Liberec 1 2 Ne Ne 

ZŠ Vrchlického Vrchlického 262, 460 01 Liberec 2 Ne Ne 
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Přehled vnitřních sportovišť základních škol 

ZŠ Orlí Orlí 140, Jeřáb, 460 07 Liberec 1 Ne Ne 

Zdroj: Magistrát města Liberec – Odbor školství a sociálních věcí 

V následující tabulce je uveden přehled sportovní vybavenost středních škol, kterým je zřizovatelem Liberecký 

kraj. Zdrojem dat je Krajský úřad Libereckého kraje, resp. odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 

Tabulka 9 Přehled sportovišť středních škol 

Sportoviště středních škol 

Škola Adresa Tělocvična 
Venkovní 

sportoviště 

Gymnázium F.X. Šaldy 
Partyzánská 530, Liberec 
11 

Ano (2x) 35 x 29 m Ano 28 x 17 m 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Jeronýmova 425/27, Liberec Ano 21 x 11 m Ano 30 x 16 m 

Obchodní akademie a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky 

Šamánkova 500/8, Liberec Ano (2x) 27 x 12 m Ne - 

Střední průmyslová škola stavební 
Sokolovské náměstí 14, 
Liberec 1 

Ano 29 x 13 m Ne - 

Střední průmyslová škola strojní a 
elektrotechnická a Vyšší odborná škola 

Masarykova 3, Liberec 1 Ano 30 x 21 m Ne - 

Střední průmyslová škola textilní Tyršova 1, Liberec Ano 23 x 16 m Ne - 

Střední škola a Mateřská škola Na 
Bojišti 

Na Bojišti 15, Liberec Ano 47 x 20 m Ne - 

Střední škola strojní, stavební a 
dopravní 

Truhlářská 360/3, Liberec Ano 23 x 12 m Ano 20 x 15 m 

Střední škola gastronomie a služeb Dvorská 447/29 Ano 31 x 25 m Ano 110 x 60 m 

Střední odborná škola Jablonecká 999 Ano 29 x 18 m Ano 15 x 15 m 

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická 

Kostelní 8 Ano N/A Ne - 

Základní škola a mateřská škola 
logopedická 

Elišky Krásnohorské 921 Ano (2x) 61 x 14 m Ano 30 x 15 m 

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Následující mapa zobrazuje distribuci škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Liberec 

nebo Liberecký kraj. Tyto školy vytváří z hlediska školní sportovní infrastruktury páteř, přičemž se obecně 

významně podílí i na celkové kapacitě sportovních prostor. Kromě škol výše uvedených zřizovatelů je v mapě 

znázorněna Technická univerzita v Liberci, která nabízí dvě sportovní haly a další sportoviště, ve kterých lze 

nalézt tenisové kurty, lezeckou stěnu, posilovnu, saunu, minigolf, lanové centrum, fotbalové hřiště nebo  

např. hřiště na plážový volejbal. 

  



 

 

 Stránka | 43 

 

Obrázek 6 Distribuce škol zřizovaných statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český úřad zeměměřický a katastrální 

Analýza vytíženosti sportovišť  

Předmětem této kapitoly je analýza vytíženosti škol a školních sportovišť. Data vychází z vlastního šetření, 

které bylo realizováno od 5. května 2020 do 1. června 2020. Celkem se do této analýzy zapojilo 16 škol, 

převážně se jednalo o základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Liberec. V rámci analýzy 

vytíženosti bylo sledováno letní a zimní období, kdy referenční týdny byly stanoveny na 16.09.2019 - 20.9.2019 

(letní období) a 10.2.2020 - 14.2.2020 (zimní období). Pakliže byla v rámci školy v tomto týdnu realizována 

jakákoli mimořádná událost (např. rekonstrukce, ředitelské volno apod.), mohla škola vyplnit libovolný průměrný 

referenční týden.Níže uvedená grafická znázornění prezentují vytíženost sportovní infrastruktury a typových 

sportovišť v pracovním týdnu. Ve víkendovém provozu jsou školní sportoviště obvykle využívána nepravidelně, 

například pro účely sportovní soutěží, kulturních akcí apod. 

V letním období je cca do 14:30 hod. školní sportovní infrastruktura vyhrazena hodinám tělesné výchovy. 

V odpoledních hodinách se pak významná část školních sportovišť otevírá sportovním organizacím 

(popř. organizované veřejnosti), kdy je zřejmé, že největší zájem je o velké tělocvičné prostory (o délce delší 

strany tělocvičného prostoru přesahující 24 m). V nejvíce exponovaných odpoledních časech (od 16:00 hod. 

do 20:00 hod.) se v letním období vytíženost pohybuje u tohoto typu sportovní infrastruktury mezi 75 % a 80 %. 
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Graf 14 Vytíženost školních sportovišť v letním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující grafické znázornění prezentuje vytíženost školních sportovišť v zimním období. V tomto kontextu je 

nutné zmínit, že celková vytíženost je nižší z důvodu, že zpravidla nelze používat venkovní sportoviště. Co je 

však z pohledu statutárního města Liberec klíčové, jsou data týkající se vytíženosti tělocvičen. Panoval 

předpoklad, že z důvodu, že v zimním období nelze realizovat celou řadu sezónních sportů, tak budou sportovní 

kluby vytěžovat vnitřní sportovní zařízení. Tento předpoklad se potvrdil, kdy je zřejmé, že v zimním období se 

významně (oproti letnímu období) zvýšila vytíženost velkých tělocvičen (o délce delší strany tělocvičného 

prostoru přesahující 24 m). Ty jsou v některých nejvíce exponovaných odpoledních časech zcela vytížené. 

Jejich vytíženost výrazněji klesá až po 20:00 hod. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že sportoviště, jež jsou 

vhodné pro tréninkové účely sportovních organizací, jsou v zimním období zcela vytížené a neumožňují další 

rozvoj nabídky sportovních aktivit. V tomto kontextu bude Liberec uvažovat o posílení tohoto typu infrastruktury, 

např. prostřednictvím výstavby víceúčelové sportovní haly (více viz 7. Strategie rozvoje sportu). 
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Graf 15 Vytíženost školních sportovišť v zimním období 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V následující tabulce jsou zobrazeni komerční provozovatelé sportovních zařízení, které dovytváří nabídku 

sportovních zařízení ve městě Liberec (součástí tabulky jsou i některá sportoviště v majetku města, která jsou 

však provozována komerčními subjekty). Cílem komerčního sektoru je dosahovat ekonomického zisku, proto 

se tyto subjekty orientují pouze na určitý segment sportovních aktivit, který má potenciál vytvářet zisk (typicky 

se jedná o fitness centra, bowling apod.). Data vychází z databází ActivePass a Edenred (platforem, které 

poskytují benefity zaměstnancům), tj. jsou uvedeny pouze ti komerční provozovatelé, kteří jsou zapojeni do 

těchto programů. V tomto kontextu se v Liberci nachází minimálně 42 soukromých provozovatelů, kteří se 

tradičně neorientují pouze na jeden sport, ale jejich sportovní infrastruktura se vyznačuje více sportovišti, které 

lze využívat za účelem výkonu více sportovních aktivit (sportovní areály, fitness centra, sály apod.). V tabulce 

pak nejsou zobrazeny hotely nebo penziony, které v řadě případů taktéž disponují vlastními sportovními 

zařízeními. V Liberci se nachází dále Centrum Babylon, což je kongresový, hotelový a zábavní komplex v centru 

města Liberce o rozloze 30 000 m², který disponuje jedním z největší aquaparků v České republice. 

Celkem 18 provozovatelů sportovních zařízení je svými prostory přizpůsobeno pro konání skupinových lekcí na 

cvičení (pilates, jóga aj.). Zároveň je v Liberci minimálně 16 fitness center nebo vybavených posiloven, které 

nabízí sportovní infrastrukturu pro fitness.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vytíženost školních sportovišť v zimním období 

Všechna sportoviště Velké tělocvičny Malé tělocvičny



 

 

 Stránka | 46 

 

Tabulka 10: Sportovní infrastruktura provozovaná komerčním sektorem 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě databází ActivePass a Edenred 

  

Provozovatel Adresa Provozovatel Adresa 

Aerobic Studio ENDORFIN Masarykova 400/1 Koupaliště Sluníčko Dřevařská 308 

Bazén Liberec Tržní náměstí 1338 Koupaliště Vápenka Ještědská 555/22 

Be Vondrsfull 5. května 35/22 Ladies Fitness Liberec Palachova 1404/2 

BFC LIBEREC Hanychovská 622/1 MAKAK BOULDER Liberec Rychtářská 1183/8a 

Bobová dráha Jizerky Hraničná 602 MIX GYM Hrazená 470/18 

Bowling S-club Liberec 17.listopadu MMA Liberec Orlí 138/3 

BUDDY BAR & BOWLING 
LIBEREC 

Jeronýmova 570/22 Nisa Park Vratislavice Za Kinem 528 

Eliteathletics Dr. Milady Horákové 185/66 Palachova 1404/2 46001 Liberec 

FIT SILUET – LIBEREC Palachova 1404/2 Pilates studio Kropáčkova 508/11 

FITDANCE Vratislavice U Tělocvičny 228 Power fitness Palachova 1404/2 

Fitness centrum Fitmexx nám. Soukenné 613/3 Profitko training center Krátká 905/4 

Fitness Life Liberec Olbrachtova 618/37 
Sdružení Sport Centrum 
Pavlovice 

Borový vrch 21/36 

Fitness studio B Broumovská 843/11 SIDDHA YOGA Husova 21/13 

Fitness U Pešků Broumovská 11/30 Sport Park Liberec Jeronýmova 570/22 

Fit-point Tatranská 860/7 Squash arena Liberec Olbrachtova 820/4 

Fotbalpark Liberec K Sportovnímu Areálu 
STRĚLNICE SPORTPARK 
LIBEREC 

Jeronýmova 570/22 

GOODFELLAS CROSSFIT 
LIBEREC 

Palachova 504/7 Studio Dity Patrmanové Barvířská 31/8 

Golf Machnín Machnín 24 Studio VITALISTA Pražská 15/23 

Golf Ypsilon Ke Klubu 17 
Tatiana Dorina Taneční škola 
Altadance 

Bánskobystrická 114/26 

H.E.A.T. Liberec Hanychovská 539/12 UNIRELAX FITNESS Vesecká 97/12 

Horolezecká stěna Šutr Hrazená 470/18 URBAN JUMP ARENA Na Rybníčku 143/14 

INFITNESS LIBEREC České mládeže 1079 Yogaholick – Liberec Slavíčkova 522/5 
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 Přehled sportovních akcí 

Sportovní události si zaslouží podporu města, neboť vytváří prostředí pro samotnou sportovní činnost a zároveň 

slouží jako vhodný nástroj propagace sportu a aktivního trávení volného času. Cílem města je proto zajistit ty 

co možná nejlepší podmínky k volnočasovým aktivitám pro jednotlivce i celé rodiny, a to s ohledem na soulad 

s principy udržitelnosti a ochrany životního prostředí. 

Sportovní akce jsou různého druhu i úrovní jak rozsahem, návštěvností, tak kvalitativní úrovní. Město Liberec 

má zájem podporovat sportovní akce. S ohledem na svůj omezený rozpočet se však musí uchýlit k výběrovosti 

a zvolit si kritéria pro podporu významných akcí. Tyto akce spojuje několik atributů, které by mohly sloužit jako 

identifikátor k udělení statusu významné akce, a tudíž možnost finanční podpory města. Statutární město 

Liberec není přímým organizátorem žádné sportovní akce, ale vyjadřuje svou podporu prostřednictvím dotační 

politiky. Z rozpočtu města se na základě dotačních výzev udělují ze sportovního fondu jednorázové příspěvky 

do maximální výše 50 000 Kč na akci. Vedle toho existuje možnost poskytnutí individuální dotace na přímou 

zdůvodněnou žádost pořadatele akce s ohledem na významnost události a přínos občanům i městu Liberec. 

Doposud se akce významného typu dají rozdělit jednoduše na pravidelně se opakující a na jednorázové. 

Představení městem podporovaných  pravidelně se opakujících sportovních akcí  

Jizerská 50 

Legendární závod v běhu na lyžích, kde se potkává světová špička s hobby běžci na jedné trase. Závod je 

součástí světové série SkiClassics a největšího českého seriálu SkiTour. Závodního víkendu se účastní přes 

8 000 běžců nejen z České republiky, ale i z celého světa. Vyzkoušet si mohou trasy 10 km a 25 km klasicky, 

30 km volně, 1.5 km soupaž, dětské závody, firemní štafetu a hlavní závod – 50 km klasicky. Pořadatelem této 

akce je SKI KLUB Jizerská padesátka. 

Svijany Open 

Již sedm ročníků se tenisový Svijany Open hraje v rámci kategorie ATP Challenger. Posledního ročníku turnaje 

2019 se s celkovou dotací ve výši 50 000 dolarů zúčastnilo 48 hráčů z 18 zemí. Nejvíce sportovců bylo 

registrováno do dvouher. Právě takové akce jsou pro české hráče jednou z možností, jak změřit své síly 

v mezinárodní konkurenci. Oblíbený tenisový turnaj v Liberci se každoročně koná pod záštitou a podporou 

regionálních firem a jeho návštěvnost je vysoká.  

Nature Run Liberec 

Běžecký závod z rodiny RUN CZECH je určen pro ty, kteří mají rádi městské závody, ale zároveň si chtějí 

zaběhat v přírodě. Historie pražského maratonu sahá až do roku 1995, ale v Liberci se poprvé pod značkou 

Nature Run konal závod až v roce 2018. Liberec Nature Run 2019 se zúčastnilo celkem 2 673 běžců. Na delší 

trať na 23 km nastoupilo 1 289 vytrvalců, na start kratšího závodu na 12 km se postavilo 1 394 závodníků. 

Součástí je i rodinný běh, jehož se zúčastnilo 708 rodičů a dětí. 

Dračí lodě – Zlaté rouno 

Divácky atraktivní závod dračích lodí se koná již sedm let. V závodu Zlaté rouno na Harcovské přehradě soupeří 

ozdobené 12,5 m dlouhé lodě s maximálně desetičlennou posádkou ze základních škol a víceletých gymnázií. 

Na základě dobré praxe se jeví být transparentní formou podpory sportovních akcí vytvoření tzv. Červené knihy 

významných akcí, v níž by byly uvedeny akce vyhodnocené a považované za významné. Tím by se zajistila 

stabilní podpora pravidelných akcí a transparentnost. Tímto by byly oslaben mechanismus rozdělování 

individuálních dotací a finanční prostředky by byly alokovány s dostatečným předstihem, což by umožnilo i vyšší 

předvídatelnost. Součástí finančního zdroje by však i nadále měla být možnost udělení mimořádné podpory 

z důvodu nepředvídatelné sportovní akce. 

Význam akce je velmi subjektivní záležitost, z tohoto důvodu je vhodné stanovit doporučující rámcová pravidla 

pro zařazení do Červené knihy. Seznam akcí by mohl být každoročně sestaven odborem cestovního ruchu, 
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kultury a sportu na základě žádostí pořadatelů a poté s doporučeními předložen sportovnímu výboru, radě 

a zastupitelstvu města ke schválení. Velmi prestižní je u akcí všeho typu záštita primátora města Liberec.  

Na základě zařazení do Červené knihy by byla automaticky udělena záštita a taktéž ve smlouvě s pořadatelem 

by byla zajištěna odpovídající forma prezentace a propagace města Liberec. Významné akce nabízí skvělou 

příležitost, jak prezentovat město Liberec jako město v pohybu, město sportu. Mediální zásah výsledných 

výstupů v televizi, rádiu, tisku nebo online médií je přidaná hodnota sportovních událostí na území města. 

Samozřejmostí je na akcích účast představitele města, totéž platí pro mediální výstupy jako je účast na 

tiskových konferencích apod. S ohledem na všechna výše uvedená fakta je možné hovořit o zařazení  

např. následujících sportovních akcí Jizerská 50, Nature Run, Svijany Open, Author Cup 6 , Sportfilm 7  do 

seznamu významných akcí, resp. Červené knihy, které jsou důležité z hlediska budování pozitivního obrazu 

města. 

 

6 Známý závod na horských kolech se jezdí již 25 let. Nabízí delší trať měřící 66,7 km i kratší trať v délce 42,7 km 

v Bedřichove na hřebenech Jizerských hor. Pravidelně se ho účastní kolem 3 500 cyklistů všech věkových kategorií. 
7 V této akci se mísí kultura a sport. Jedná se o mezinárodní festival sportovních filmů se každoročně koná v Liberci již 22 

let. Garantem festivalu je Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs (FICTS) sdružující festivaly a producenty 
filmů se sportovní tematikou z téměř 70 zemí celého světa, to vše pod patronací Mezinárodního olympijského výboru. 
Úspěšným účastníkem soutěžní části festivalu je tradičně Česká televize a česká tvorba. V roce 2019 získal hlavní cenu 
film Zlatý podraz, který zabodoval i v mezinárodní konkurenci a přivezl si z finálového večera v italském Milánu cenu 
Guirlande d´Honneur (Věnec cti). Tato festivalová cena je pro sportovní filmy obdobou Oscarů. Sportfilm se koná nově ve 
spolupráci s běžeckou sérií Run Czech. 
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4. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ 

Za účelem zjištění názorů klíčových subjektů v oblasti rozvoje sportu bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 

školskými zařízeními, sportovními organizacemi aktivně působícími ve statutárním městě Liberec a mezi 

širokou veřejností. Tato šetření probíhala od 5. května 2020 do 1. června 2020. Detaily týkající se metody sběru 

dat, oslovení respondentů, počtu respondentů apod. jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

 Výsledky dotazníkového šetření ve sportovních organizacích 

Sportovní organizace (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty aj.) utváří nabídku sportovních aktivit, a proto jsou 

v otázkách týkajících se oblasti sportu zcela klíčové. Jedná se o stěžejní zainteresovanou stranu, které byl 

v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje sportu statutárního města Liberec přidělen vysoký význam. 

Sportovní organizace byly požádány o zapojení do projektu formou účasti na dotazníkovém šetření, které bylo 

zacíleno na identifikaci jejich potřeb, ale i z důvodu porozumění současné sportovní situaci v Liberci. Osloveny 

byly všechny sportovní kluby, které s městem spolupracují a jejichž kontakty byly dohledatelné prostřednictvím 

veřejně dostupných zdrojů (např. z rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, 

který aktuálně spravuje Národní sportovní agentura). Celkem se realizovaného šetření zúčastnilo 

47 sportovních organizací, které registrují 9 369 sportovně aktivních osob. Česká unie sportu eviduje v rámci 

svých sledovaných sportovních organizací 17 813 členů. V tomto kontextu dotazníkové šetření zodpověděly 

sportovní organizace, které zastřešují více než 52,5 % osob, které sportují na území města Liberec nebo v jeho 

nejbližším okolí. 

Z dat poskytnutých jednotlivými libereckými sportovními organizacemi vyplývá, že členská základna je tvořena 

ze 73,4 % dětmi a mladistvými (ve věku do 18 let). Je zřejmé, že tato věková kategorie se významně podílí na 

organizovaném sportu. V kontextu poznatků z dotazníkového šetření určeného pro širokou veřejnost je 

zřetelné, že sportovní organizace, stejně jako v jiných městech v České republice, zajišťují sportovní aktivity 

zejména pro děti a mladistvé, zatímco osoby starší 19 let sportují primárně neorganizovanou formou. Muži jsou 

v rámci organizovaného sportu více aktivní, a představují 64,0 % z celkové členské základny zúčastněných 

sportovních organizací. 

Graf 16 Segmentace členské základny organizovaného sportu (2020) 

 
 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Z hlediska nejvyšší dosažené úrovně sportovních organizací v kategorii dospělých uvedlo 33,3 % zúčastněných 

sportovních organizací, že jsou účastníky nebo mají sportovce v nejvyšší dlouhodobé mistrovské soutěži 

vypisované příslušným sportovním svazem a jejich kolektivy nebo jednotlivci se v posledním ukončeném roce 

umístili do 3 místa. Tato skutečnost hovoří o mimořádných úspěších libereckého sportu. V kategorii dětí 

a mládeže je tento podíl dokonce na úrovni 38,2 %. 
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V kontextu nejvyšší dosažené úrovně sportovců uvedlo 9,3 % sportovních organizací, že jejich sportovci 

dosahují vrcholové a profesionální úrovně, kdy se jejich sportovci pravidelně účastní soutěží na národní 

a mezinárodní úrovni a jejich trénink je v rozsahu několika desítek hodin týdně. Výkonnostní, nebo rekreační 

úroveň je poté nejvyšší dosaženou úrovní pro 41,9 %, resp. 39,5 % sportovních organizací. Z hlediska 

odměňování trenérů (lektorů) 62,8 % sportovních organizací uvedlo, že jejich trenéři vykonávají svou práci bez 

nároku na mzdu, nebo jsou odměňováni na úrovni, která neodpovídá tržním podmínkám. 

Graf 17 Úroveň sportovních organizací (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Sportovní organizace byly dále dotazovány na to, jak hodnotí technický stav užívaných sportovišť a jejich 

vybavenost (resp. sportovní mobiliář). Na otázku týkající se technického stavu odpovědělo kladně 57,7 % 

respondentů. Zároveň však 19,2 % sportovních organizací hodnotí stav užívaných sportovišť jako 

nedostatečný. V tomto kontextu je zřejmý vysoký potenciál města Liberce ke zlepšení. Sportovní vybavenost 

pak hodnotí jako nedostatečnou 9,6 % respondentů. Je zřejmé, že sportovní organizace v tomto ohledu 

omezuje spíše obecně špatný technický stav sportovišť než jejich vybavenost. 

Graf 18 Technický stav sportovišť a jejich vybavení (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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Níže je uveden majetkoprávní vztah vzhledem ke sportovištím, která byla ze strany sportovních organizací 

hodnocena. Z níže uvedeného je zřejmé, že hodnocená sportoviště jsou z velké části v majetku statutárního 

města Liberec, které však prostřednictvím svých vlastních kapacit příliš sportovních zařízení nespravuje, resp. 

neprovozuje. 

Graf 19 Majetkoprávní vztah užívaných sportovišť (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Z hlediska významnosti zdrojů financování je statutární město Liberec vnímáno jako třetí nejvýznamnější zdroj 

finančních prostředků. Nejdůležitějšími zdroji financování jsou dle dotazovaných respondentů příjmy pramenící 

z národní úrovně (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a členských příspěvků. Zároveň výstupy této 

otázky definují důležitou úlohu města Liberce, jež představuje významný nebo dokonce nejvýznamnější zdroj 

příjmů (finanční podpora přesahuje více než 25 % z celkového ročního rozpočtu sportovní organizace) pro 

39,5 % sportovních organizací. 

Graf 20 Významnost zdrojů financování sportovních organizací (2020) 

 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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Z hlediska udržitelnosti současného stavu nabídky sportovních aktivit a jeho dalšího rozvoje je negativním 

zjištěním názor sportovních organizací na otázku, zda se cítí ohroženi současnou úrovní finančních prostředků 

a zda jim současná úroveň příjmů umožňuje další rozvoj sportovních aktivit. V tomto kontextu se 59,6 % 

respondentů cítí ohroženo současnou úrovní finančních prostředků a 78,7 % sportovních klubů 

a tělovýchovných jednot uvedlo, že jim finanční zajištění neumožňuje další rozvoj. 

Graf 21 Udržitelnost při současné úrovni finančních prostředků (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Z hlediska hodnocení silných a slabých stránek vnímají sportovní organizace jako nejsilnější stránku vysoký 

počet sportovně aktivních osob. Jako největší problém spojený s rozvojem sportovních aktivit hodnotí sportovní 

organizace nedostatek finančních prostředků (viz grafická znázornění výše), nedostatek trenérů (lektorů), nebo 

nedostatečnou kapacitu sportovní infrastruktury. 

Graf 22 Silné a slabé stránky optikou sportovních organizací (2020) 
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Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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 Výsledky dotazníkového šetření ve školských zařízeních 

Školy a školská zařízení vytváří ve statutárním městě Liberec významnou část z celkové kapacity sportovních 

zařízení (vnitřní tělocvičné prostory, venkovní sportoviště, plavecké bazény apod.). Předností školní sportovní 

infrastruktury je skutečnost, že v dopoledních hodinách jsou školy vytěžovány za účelem hodin tělesné výchovy 

a v odpoledních hodinách je pak možné tyto prostory pronajímat za účelem realizace organizovaných 

či neorganizovaných forem sportovních aktivit. Jiné prostory je pak mimo výuku možné otevřít široké veřejnosti 

k užívání. Přímo osloveny byly všechny liberecké školy (základního, středního, vyššího i vysokoškolského 

stupně) s žádostí o součinnost a zapojení se do dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se účastnilo  

25 škol. Zapojené školy v roce 2019/2020 navštěvovalo více než 15 839 žáků a studentů (z toho cca 6 tis. 

představovali studenti Technické univerzity v Liberci). 

Z hlediska zaměření škol na oblast sportu celkem 6 škol uvedlo, že disponují třídami s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy, které v roce 2019/2020 navštěvovalo 1 081 žáků. Celkem 22 z 24 škol (nebyla započtena 

Technická univerzita v Liberci) uvedlo, že jsou členy Asociace školních sportovních klubů České republiky. 

V tomto kontextu je zřejmé, že jsou liberecké školy aktivní v oblasti sportu, kdy tyto školy evidují 2 980 žáků, 

kteří jsou členy školních sportovních klubů. 

Z hlediska vybavenosti škol jednotlivými typy sportovišť byla vybavenost škol účastnících se dotazníkového 

šetření následující:  

• alespoň jednou velkou tělocvičnou (jejíž delší strana je delší nebo rovna 24 m) disponuje 28 % škol; 

• alespoň jednou malou tělocvičnou (jejíž delší strana je kratší než 24 m) disponuje 60 % škol; 

• alespoň jedním venkovním multifukčním hřištěm disponuje 40 % škol; 

• alespoň jednou posilovnou disponuje 12 % škol; 

• alespoň jedním atletickým oválem disponuje 8 % škol. 

Školy přítomné ve statutárním městě Liberec dále disponují celkem třemi plaveckými bazény, jejichž délka se 

pohybuje od 12 do 12,8 metrů. Školy a školská zařízení v 64,7 % případů hodnotí technický stav své sportovní 

infrastruktury dobře nebo velmi dobře. Se sportovním mobiliářem školních sportovišť je spokojeno 64,2 % škol, 

které se zapojily do dotazníkového šetření. Školy a školská zařízení hodnotily pouze sportovní vybavenost pro 

účely jejich vlastní činnosti, tj. pro výuku tělesné výchovy. Převládající kladné hodnocení vybavenosti 

nezaručuje, že je tato infrastruktura vhodná i pro organizované sportovní aktivity. Zároveň je zřejmý významný 

potenciál ke zlepšení, kdy v jiných městech se hodnocení vlastních školních sportovišť pohybuje řádově  

o 10 procentních bodů výše8. V tomto kontextu celkem 4 školy uvedly, že jim současná úroveň finančních 

prostředků neumožňuje rozvoj sportovních zařízení, kdy některá sportoviště se již nachází v havarijním stavu 

a situaci je nutné akutně řešit. Dalších 6 škol uvedlo, že jim současná úroveň prostředků umožňuje pouze 

realizaci nejnutnějších oprav za účelem zajištění bezpečnosti žáků/studentů, nicméně sportoviště fyzicky 

stárnou a přestávají odpovídat současným trendům a technologickým řešením. Níže je graficky znázorněno 

hodnocení technického stavu a vybavenosti sportovních zařízení, které jsou přímou součástí škol nebo 

školských zařízení. 

 

8 Interní analýza na základě poznatků získaných zpracovatelem z realizace zakázek se stejným předmětem plnění. 
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Graf 23 Hodnocení školních sportovišť (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Z hlediska otevřenosti sportovišť byla řešena všechna sportoviště, která jsou vlastněna školami nebo školskými 

zařízeními. Kompletní výsledky jsou předmětem celkových výsledků dotazníkového šetření, nicméně z hlediska 

statutárního města Liberec je stěžejní informace z oblasti otevřenosti školních vnitřních prostor pro sportovní 

organizace. Dle dotazníkového šetření je otevřeno v odpoledních hodinám sportovním organizacím 

(prostřednictvím nájmů) 78,3 % malých tělocvičen (delší strana sportoviště je kratší než 24 m) a 71,4 % velkých 

tělocvičen, jejichž delší strana dosahuje délky alespoň 24 m. V tomto kontextu je zřejmý jistý potenciál ke 

zlepšení, kdy vzhledem k omezené vnitřní kapacitě je z hlediska sportovních organizací více než žádoucí otevřít 

sportovním organizacím i zbylé tělocvičny, resp. usilovat o jejich co možná největší dostupnost.  

Vyšší otevřenost školních tělocvičen může významně dopomoci k rozvoji sportu, kdy některé sportovní 

organizace uvádějí jako jednu z hlavních překážek vysokou vytíženost současné sportovní infrastruktury, resp. 

nedostatek volných kapacit k dalšímu rozvoji sportovních aktivit.  

Z hlediska vyšší otevřenosti školní sportovní infrastruktury uváděly školy jako nejčastější překážky, které brání 
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venkovních školních sportovišť veřejnosti, bude k zabezpečení jejich provozu nutné zvýšit příspěvky na provoz 
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zapojení odborných kapacit (např. trenérů místních sportovních klubů) v hodinách tělesné výuky, a to za účelem 
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Graf 24 Názor na vyšší spolupráci škol se sportovními organizacemi (2020) 

 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

 Výsledky dotazníkového šetření určeného široké veřejnosti 

V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje sportu statutárního města Liberec byla oslovena široká veřejnost 

z důvodu zjištění potřeb a preferencí občanů města Liberce. Dotazníkové šetření probíhalo od 5. května 2020 

do 1. června 2020. Distribuce dotazníkového šetření byla realizována prostřednictvím městských sdělovacích 

kanálů, tj. informace byla zvěřejněna ve zpravodaji, na úřední desce,sociálních sítích, webových stránkách 

města a v prostředcích městské hromadné dopravy. Stejně tak byly osloveny sportovní organizace s žádostí 

o zveřejnění propagačních materiálů odkazujících na toto šetření. Přes významné zastoupení různých forem 

a komunikačních kanálů se šetření zúčastnilo pouze 239 respondentů9. Níže jsou shrnuty některé klíčové 

závěry realizovaného šetření, které cílilo na širokou veřejnost. 

V grafickém znázornění níže jsou prezentovány základní údaje o struktuře respondentů, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření zaměřeného na širokou veřejnost. Mírně vyšší zastoupení měli muži, kteří tvořili 56,9 % 

respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo více než 76 % respondentů starších třiceti let. Nejpočetnější 

skupinou byla věková kategorie mezi 30 a 39 lety.  

 

9 Počet respondentů mohl být ovlivněn mimořádnou situací v důsledku pandemie COVID-19, která významně omezila 

shromažďování v rámci sportovních organizací, znemožnila distribuci prostřednictvím škol a školských zařízení, omezila 
využívání městské hromadné dopravy a obecně dočasně změnila preference občanů a zájem o sportovní aktivity. 
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Graf 25 Segmentace respondentů dotazníkového šetření (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Více než 72,4 % z respondentů uvedlo, že sportují neorganizovanou formou (sám/a, s přáteli apod.). 

Organizovaně v rámci sportovního klubu a lekcí pro veřejnost pak sportuje 31,8 %, resp. 16,3 % z respondentů. 

V tomto kontextu je zřejmé, že nedochází k příliš velkému přesahu, kdy řada osob sportuje buď jednou, nebo 

druhou formou. Alespoň jedenkrát do týdne pak dle výsledků šetření sportuje 85,8 % osob, které odpověděly 

na danou otázku. 

Graf 26 Četnost a forma sportovních aktivit (2020) 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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organizovány prostřednictvím sportovních klubů, se nejvíce respondentů věnuje fotbalu. Oproti jiným městům 

je pak v Liberci relativně vysoké procento osob, které vykonává organizovanou formou běh, cyklistiku, lyžování, 

běžecké lyžování a biatlon, což je dáno specifickými podmínkami Liberce, který těží ze své geografické polohy 

a krajinného reliéfu. 

Mezi neorganizovanými formami sportovních aktivit dominuje běh a cyklistika, kterou uvedlo v obou případech 

více než 50 % respondentů. Třetí nejčastější odpovědí byla turistika, kterou zvolilo 41,2 % z dotazovaných. 

Toto číslo je významně vyšší v komparaci s jinými městy, a svědčí to o významu této sportovně-volnočasové 

aktivity. V tomto kontextu je zřejmé, že by se statutární město Liberec mělo významně zabývat rozvojem sítě 

cyklostezek a turistických cest, a to z důvodu jejich obliby. Zároveň lze očekávat, že vzhledem 

k demografickému stárnutí populace bude počet osob věnujících se těmto aktivitám dále růst. 

Graf 27 Nejčastější sporty provozované organizovanou formou (2020) 

 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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nedostatečná kapacita sportovišť. Dojezdová vzdálenost nebo nízká kvalita nabízených služeb představovaly 

minoritní odpovědi. 

Graf 28 Překážky ve vyšší sportovní participaci (2020) 

 

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 

Z hlediska neorganizovaného sportu, ale i v kontextu budovaných dopravních infrastruktur je zajímavým 

zjištěním, že pro převážnou část respondentů (74,7 %) představuje jízdní kolo primárně nástroj k realizaci 

sportovní aktivity. Tato skutečnost souvisí s reliéfem města Liberce, kde kolo i dle výstupů z veřejného 

projednání jen v ojedinělých případech plní roli plnohodnotného dopravního prostředku. Naprosto tedy 

dominuje vnímání jízdního kola jako prostředku ke sportu. V tomto kontextu by mělo být z pohledu statutárního 

města Liberec prioritou budovat kvalitní síť cyklostezek s ohledem na rekreační nebo výkonnostně tréninkový 

aspekt, než se snažit vytvářet maximálně propojenou a propustnou síť cyklostezek a cyklotras. 

Níže uvedené grafy prezentují pozitivní vztah respondentů ke sportovním akcím, které hodnotí pozitivně 84,9 % 

respondentů. V otázce, zda má město usilovat o to, aby se ve městě pořádalo více sportovních akcí, 

odpovědělo 70,5 % respondentů kladně.  

Graf 29 Četnost a forma sportovních aktivit (2020) 

  

Zdroj: Vlastní šetření realizované od 5. května 2020 do 1. června 2020 
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5. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Níže je prezentována ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu statutárního města Liberec 

se zaměřením na analýzu rozpočtu města vzhledem k jeho základním parametrům, principům financování, 

vývojové analýze financování sportu a distribuci prostředků sportovním organizacím, které na území města 

aktivně působí. Dále je provedena analýza vývoje investičních a neinvestičních (provozních) výdajů na rozvoj 

sportu a sportovní infrastruktury. Závěrem je věnován významný prostor komparativní analýze financování 

sportu s obdobnými, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy. 

 Současný stav financování města 

Základní principy financování sportu v Liberci vycházejí z povinnosti spravovat majetek města, jehož součástí 

jsou i vlastní sportoviště, zajišťovat jeho požadovaný technický stav a provoz. Další významnou položku tvoří 

podpora sportovních organizací na vlastní pravidelnou sportovní činnost a sportovní akce formou dotace. 

Celkový rozpočet města Liberec se v letech 2017 až 2019 pohyboval mezi 2 035 mil. Kč a 2 529 mil. Kč. 

Zatímco celkové výdaje statutárního města Liberec ve sledovaném čase rostly, podíl výdajů na sport snižoval. 

V absolutním vyjádření finanční prostředky alokované na sport přesto rostly, jak je názorně vidět z následující 

tabulky. Je však nutné zmínit fakt, že statutární město Liberec je podstatnou měrou zatíženo splátkami úvěru. 

Celková zadluženost města Liberec vykazovala k 31. 12. 2019 částku 1 726 343 448 Kč.  

Tabulka 11: Rozpočet města 

Rok 2017 2018 2019 

Celkový rozpočet upravený (po odečtu průtokových 
dotací POL 5336 a 6356) 

2 035 341 061 Kč  2 394 557 119 Kč  2 528 945 494 Kč  

Tělovýchova a zájmová činnost v Kč 118 956 824 Kč  129 160 944 Kč  125 744 368 Kč  

Tělovýchova a zájmová činnost podíl v % 5,84 % 5,39 % 4,97 % 

Zdroj: Magistrát města Liberec – Odbor ekonomiky 

Níže uvedená tabulka znázorňuje rozpad celkové finanční alokace města na rozvoj sportu na provozní 

a investiční výdaje. Z tabulky níže lze vysledovat trendy, kdy dochází k nárůstu provozních výdajů na úkor 

investic. Provozní výdaje zahrnující výdaje na energie, služby, lidské zdroje apod. zaznamenaly od roku 2017 

do roku 2019 navýšení o 14,6 %. Investice naopak klesly o 39,4 %. 

Tabulka 12: Rozpad výdajů na běžné a investiční výdaje 

Roční výdaje na sport z rozpočtu města 2017 2018 2019 

Provozní výdaje na rozvoj sportu z rozpočtu města 98 616 442 Kč 110 759 917 Kč 113 425 969 Kč 

Investiční výdaje na rozvoj sportu z rozpočtu města 20 340 382 Kč 18 401 027 Kč 12 318 398 Kč 

Celkem 118 956 824 Kč 129 160 944 Kč 125 744 368 Kč 

Zdroj: Magistrát města Liberec – Odbor ekonomiky 

V grafickém znázornění níže jsou ilustrativně znázorněny výše uvedené skutečnosti, resp. rozpad na 

investičních a neinvestičních výdajů alokovaných na rozvoj sportu ve statutárním městě Liberec. 
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Graf 30 Vývoj struktury finančních prostředků alokovaných na rozvoj sportu 

 

Zdroj: Magistrát města Liberec – Odbor ekonomiky 

Následující tabulka prezentuje podporu statutárního města Liberec všem sportovním organizacím, které 

v letech 2017-2019 čerpaly z dotačního sportovního fondu města Liberec. Přehled obsahuje informace o počtu 

členských základen s oddíly dětí a mládeže do 19 let. Celkový počet oddílů s dětskými a mládežnickými členy 

se pohybuje kolem 80 a podporu mohly získat z dotačního fondu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí 

a mládeže. Účelem programu je podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území města 

Liberec v oblasti sportu. Počet členů po zohlednění nekoncepčního zařazení 3 517 členů pod organizací 

Okresní rady AŠSK ČR Liberec činil v roce 9 118 (rok 2017), 9 946 (2018) a 10 465 (2019). Za tři roky byl 

zaznamenán 14,8% nárůst počtu pravidelně sportujících dětí a mládeže. Tato skutečnost je velmi pozitivní. 

Zároveň došlo k navýšení alokovaných a vyplacených přímých podpor z 6 882 144 Kč v roce 2017 na 

9 972 500 Kč v roce 2019, což tvoří nárůst prostředků o 44,9 %. 

Tabulka 13: Podpora sportovních organizací 

Sportovní oddíl 
Členů 

2017 
Dotace 

Členů 

2018 
Dotace 

Členů 

2019 
Dotace 

A – STYL z.s. 430 320 350 Kč  492 386 220 Kč  495 495 000 Kč  

AC SLOVAN Liberec, z.s. 326 242 870 Kč  417 327 345 Kč  332 332 000 Kč  

AQUA KLUB Liberec 45  33 525 Kč  87  68 295 Kč  123 123 000 Kč  

B – SOUL z.s. 37  27 565 Kč  29  22 765 Kč  29  29 000 Kč  

Badmintonový klub TUL, z.s. 118  87 910 Kč  109  85 565 Kč  103 103 000 Kč  

Ball, z.s. 155 100 000 Kč  184 144 440 Kč  234 200 000 Kč  

Basketbalový klub Kondoři  137 102 065 Kč  180 141 300 Kč  230 230 000 Kč  

Berka fight centrum z.s 0 -  0 -  98  98 000 Kč  

Beach club Harcov – Liberec, z.s.  0 -  42  32 970 Kč  64  64 000 Kč  

Bike and Ski Racing Team 0 -  17  13 345 Kč  0 -  

BK Variance Liberec, z.s. 73  54 385 Kč  62  48 670 Kč  45  45 000 Kč  

98 616 442 Kč
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Sportovní oddíl 
Členů 

2017 
Dotace 

Členů 

2018 
Dotace 

Členů 

2019 
Dotace 

CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM 31  23 095 Kč  45  35 325 Kč  47  47 000 Kč  

ČSS, z,s. - SSK Liberec 17  12 665 Kč  23  18 055 Kč  22  22 000 Kč  

ČSS, z,s. - SSK Ruprechtice 13  9 685 Kč  12  9 420 Kč  13  13 000 Kč  

Erika Cháberová  123  91 635 Kč  120  94 200 Kč  0 -  

FBC Liberec  462 344 190 Kč  507 397 995 Kč  518 518 000 Kč  

FBC Panthers Liberec, z.s. 103  50 000 Kč  120  50 000 Kč  0 -  

FC SLOVAN Liberec – Mládež, spolek  0 -  246 193 110 Kč  314 314 000 Kč  

FK Krásná Studánka, spolek 0 -  74  58 090 Kč  90  90 000 Kč  

Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z.s. 40  29 800 Kč  82  64 370 Kč  106 106 000 Kč  

Golf Club Liberec – Machnín 82  61 090 Kč  80  62 800 Kč  73  73 000 Kč  

Gryf z.s. 93  69 285 Kč  89  69 865 Kč  92  92 000 Kč  

Gymnastika Liberec, z.s. 75  56 918 Kč  92  73 319 Kč  139 139 000 Kč  

Hesu – Liberec, z.s. 44  32 780 Kč  45  35 325 Kč  39  39 000 Kč  

HO Šutr z.s. 154 100 000 Kč  148 116 180 Kč  201 201 000 Kč  

Hokejbalový spolek Liberec 15  11 175 Kč  42  32 970 Kč  70  70 000 Kč  

Jezdecký klub Liberec, z.s. 18  13 410 Kč  19  14 915 Kč  23  23 000 Kč  

Jiří Zeman – SPORTKIDS  156 100 000 Kč  0 -  0 -  

JUDOCLUB LIBEREC, z.s. 199 148 255 Kč  238 186 830 Kč  497 220 000 Kč  

Junák – přístav Maják Liberec, z.s. 0  7 748 Kč  0  10 833 Kč  67  20 000 Kč  

Junák –- středisko Mustang Liberec,z.s. 0  14 155 Kč  0  17 113 Kč  124 124 000 Kč  

Junák – středisko Stopa Liberec,z.s. 0  13 708 Kč  0 -  102  50 000 Kč  

Klub biatlonu Liberec, p.s. 0 -  19  14 915 Kč  23  23 000 Kč  

Klub mládeže stolního tenisu Liberec, z.s. 159 118 455 Kč  171 134 235 Kč  134 134 000 Kč  

Lezci.com, z.s. 39  29 055 Kč  38  29 830 Kč  50  50 000 Kč  

Liberecký tenisový klub  154 114 730 Kč  188 147 580 Kč  0 -  

LK Boulder, z.s. 0 -  0 -  148 148 000 Kč  

LOK-o Liberec, z.s.  0 -  0 -  40  40 000 Kč  

Martin Berka (Berka fight centrum z.s.) 0 -  67  52 595 Kč  0 -  

Ilona Šulcová (Taneční a pohybová škola) 152 116 369 Kč  210 168 147 Kč  0 -  

MMA Liberec, z.s. 65  48 425 Kč  98  76 930 Kč  122 122 000 Kč  

MODERNÍ GYMNASTIKA LIBEREC, z.s. 68  50 660 Kč  68  53 380 Kč  75  75 000 Kč  

Patriots Liberec, z.s. 71  52 895 Kč  82  64 370 Kč  79  79 000 Kč  

Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Objevitelé 0 -  21  3 297 Kč  21  21 000 Kč  



 

 

 Stránka | 62 

 

Sportovní oddíl 
Členů 

2017 
Dotace 

Členů 

2018 
Dotace 

Členů 

2019 
Dotace 

PK Nisa Liberec, z.s. 0 -  17  13 345 Kč  37  37 000 Kč  

Sakura Liberec, z.s. 0 -  73  57 305 Kč  85  85 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasičů Karlinky 48  30 000 Kč  63  49 455 Kč  76  76 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasičů Machnín 34  25 330 Kč  27  21 195 Kč  26  26 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasičů Růžodol I 38  28 310 Kč  0 -  37  37 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasičů Vesec 29  21 605 Kč  37  29 045 Kč  44  44 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasišů Pilínkov  0 -  0 -  41  41 000 Kč  

Sbor dobrovolných hasičů Horní Hanychov 39  29 055 Kč  0 -  0 -  

SK Handisport Liberec z.s. 253 188 485 Kč  218 171 130 Kč  209 209 000 Kč  

SK Ještědská Liberec, z.s. 65  48 425 Kč  64  50 240 Kč  60  60 000 Kč  

SK KARATE SHOTOKAN Liberec z.s. 161 119 945 Kč  183 143 655 Kč  163 146 700 Kč  

SK Liberec Handball, z.s. 185 137 825 Kč  164 128 740 Kč  187 187 000 Kč  

Ski klub Ještěd, z.s. 34  25 330 Kč  0 -  44  44 000 Kč  

Slavia Liberec orienteering, z.s. 80  50 000 Kč  94  60 000 Kč  101  95 000 Kč  

Sokol Liberec 3 - Františkov  90  65 000 Kč  102  70 000 Kč  99  70 000 Kč  

Sport Aerobic Liberec, z.s. 189 140 805 Kč  226 177 410 Kč  232 232 000 Kč  

Sport Club Tigers, z.s.  0 -  0 -  53  53 000 Kč  

Sportovní Gymnastika Liberec, z.s. 60  44 700 Kč  60  47 100 Kč  82  82 000 Kč  

Sportovní klub JEŠTĚD 192 143 040 Kč  200 157 000 Kč  202 202 000 Kč  

Sportovní klub stolního tenisu  132  98 340 Kč  148 116 180 Kč  176 176 000 Kč  

Sportovní plavecký klub Liberec, z.s. 170 126 650 Kč  176 138 160 Kč  158 158 000 Kč  

Sumo klub - SUMÓ Liberec, z.s.  30  25 926 Kč  0 -  35  35 000 Kč  

Šachový klub SLAVIA Liberec, z.s. 0 -  7  5 495 Kč  0 -  

ŠERM Liberec, z.s. 81  60 345 Kč  82  64 370 Kč  77  77 000 Kč  

Taneční klub Koškovi, z.s. 45  33 525 Kč  51  40 035 Kč  46  46 000 Kč  

Tělocvičná jednota Sokol Horní Růžodol  44  30 000 Kč  0 -  0 -  

TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 307 228 715 Kč  319 250 415 Kč  294 294 000 Kč  

TJ JUDO SAKURA LIBEREC  77  57 365 Kč  0 -  0 -  

Tělovýchovná jednota Lokomotiva I, z.s. 370 275 650 Kč  392 308 348 Kč  374 374 000 Kč  

Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. 454 338 230 Kč  323 253 555 Kč  217 195 300 Kč  

Tělovýchovná jednota SOKOL Liberec 1 0 -  24  18 840 Kč  36  36 000 Kč  

Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice  146 108 770 Kč  142 111 470 Kč  114 114 000 Kč  

Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec 33  24 585 Kč  0 -  61  61 000 Kč  
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Sportovní oddíl 
Členů 

2017 
Dotace 

Členů 

2018 
Dotace 

Členů 

2019 
Dotace 

TJ Desko Liberec, z.s. 82  61 090 Kč  106  83 210 Kč  102 102 000 Kč  

TJ Dukla Liberec, z.s. 159 118 455 Kč  182 142 870 Kč  205 205 000 Kč  

TJ Lokomotiva 3 Liberec, z.s. 36  26 820 Kč  39  27 000 Kč  38  28 500 Kč  

TJ Rochlice z.s. 67  49 915 Kč  57  44 745 Kč  70  70 000 Kč  

TJ Slovan Vesec, z.s. 264 196 680 Kč  261 204 885 Kč  308 308 000 Kč  

TJ Sokol Doubí z.s. 131  97 595 Kč  108  84 780 Kč  153 153 000 Kč  

TJ SPARTAK Pavlovice, spolek 20  14 900 Kč  19  14 915 Kč  20  20 000 Kč  

TJ VK Dukla Liberec, z.s. 153 113 985 Kč  156 122 460 Kč  130 130 000 Kč  

TK Rochlice Liberec, z.s.  0 -  0 -  98  98 000 Kč  

Trampolíny Liberec, z.s. 289 215 305 Kč  345 270 825 Kč  306 306 000 Kč  

TS TAKT Liberec, z.s. 321 239 145 Kč  437 280 000 Kč  422 422 000 Kč  

USK SLAVIA LIBEREC, z.s. 94  70 030 Kč  107  83 995 Kč  88  88 000 Kč  

VEM CAMARÁ CAPOEIRA LIBEREC z.s. 155 115 475 Kč  170 133 450 Kč  177 177 000 Kč  

VTJ Rapid Liberec, spolek 212 157 940 Kč  204 160 140 Kč  0 -  

Okresní rada AŠSK ČR Liberec, p.s. N/A 200 000 Kč  3 517 200 000 Kč  0 -  

ZŠ Liberec, Kaplického 384, p.o. 43  5 000 Kč  0 -  0 -  

ZŠ Liberec, Křižanská 80, p.o. 52  5 000 Kč  0 -  0 -  

Celkem 9 118  6 882 144 Kč  13463  7 892 672 Kč  10 465  9 972 500 Kč  

Zdroj: Magistrát města Liberec – Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Dále jsou rozdělovány finanční prostředky na podporu sportu v rámci druhého programu 6.2 Veřejné 

jednorázové sportovní akce. Účelem je podpora sportovních akcí pro propagaci daného sportovního odvětví 

a zvýšení zájmu veřejnosti (zejména dětí a mládeže) o pravidelnou sportovní činnosti. Program má dvě kola, 

a to na akce konané v letním a zimním období. Na základě žádosti členové sportovního výboru udělují body, 

které se zprůměrují a pokud žadatel splní předepsaná kritéria, dosáhne na 100 % požadované částky. V prvním 

kole (akce od 1.4. do 30.9.2019) se 40 žadatelům rozdělilo celkem 1 197 975 Kč. V druhém kole určeném pro 

akce pořádané v období od 1.10.2019 do 31.3.2020 bylo 22 žadatelům přiděleno 500 000 Kč, v tomto kole však 

byla požadovaná částka vždy ponížena o 27,6 % z důvodu převisu žádostí nad alokovanou částkou 

z městského fondu.  

Dále je pro úplnost nutné zmínit některé pravidelně podporované provozy, které byly materiálně podpořeny 

v letech 2017 až 2019 formou individuální dotace, a to provozovatelé koupaliště Sluníčko Vratislavice, 

koupaliště Vápenka. Dále jsou pravidelně uvolňovány prostředky na úpravu Jizerské magistrály.  
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 Komparativní analýza 

Komparativní analýza podpory sportu přináší rámcové srovnání finanční podpory sportu městem Liberec 

s městy České republiky, jež jsou obdobné velikosti nebo se nacházejí v obdobných socioekonomických 

podmínkách. Předmětem je jak srovnání investiční a neinvestiční podpory sportu ze strany měst, tak 

i komparace z pohledu nastavení systémů podpory. Výsledky této analýzy přináší ucelený obraz o postavení 

sportu ve městě Liberec v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni municipalit České republiky. Do investiční 

i neinvestiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující paragrafy rozpočtu města10, a to: 

• 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví města (spadá sem péče o sportoviště, tělocvičny, sportovní 

haly, plavecké bazény apod., jež jsou v majetku města Liberec); 

• 3419 - Ostatní sportovní činnost (zahrnuje podporu sportovních oddílů, sportovních akcí apod.); 

• 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (výdaje na dětská hřiště, zábavní parky, činnosti domů dětí 

a mládeže, podporu činnosti mládežnických organizací apod.); 

• 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (výdaje na zájmové činnosti, využití volného času apod). 

 

Předmětem této kapitoly je porovnání investiční a neinvestiční podpory města Liberec s jinými městy České 

republiky. Rozdělení na neinvestiční (běžné) výdaje a investiční (kapitálové) bylo realizováno z důvodu, že 

investice do sportovní infrastruktury jsou velmi pohyblivé v čase. Proto by komparace mohla být významně 

ovlivněna jednorázovými výdaji investičního charakteru, což však nijak nevypovídá o kontinuální podpoře 

sportu. Do neinvestiční  podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky: 

• běžné výdaje na tělovýchovnou činnost;  

• běžné výdaje na využití volného času dětí a mládeže; 

• běžné výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci; 

• běžné výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst. 

Tabulka níže udává přehled o celkových neinvestičních (běžných) výdajích jak města Liberec, tak vybraných 

měst, která se vyznačují obdobnou velikostí nebo podobnými socioekonomickými podmínkami. Město Liberec 

je srovnáno s devíti městy v České republice, z nichž osm je krajských. Komparace běžných výdajů 

je zpracována za rok 2019. Důraz je zejména kladen na srovnání skutečností, jakým dílem se jednotlivá města 

podílejí na podpoře a rozvoji sportu. Do tabulky srovnání nebyla zohledněna data za krajská města Prahu, Brno, 

Ostravu a Plzeň, a to z důvodu, že tato města se výrazně odlišují zejména počtem obyvatel a objemem 

celkových investičních i neinvestičních výdajů. Naopak je do analýzy zahrnuto statutární město Kladno jako 

největší město Středočeského kraje. 

Z tabulky je patrné, že město Liberec je z hlediska podílu neinvestičních výdajů na sport (5,4 %) a celkového 

objemu neinvestičních výdajů na sport přepočtených na jednoho obyvatele (1 152 Kč/obyv.) podprůměrné. 

Město Liberec alokuje ze svého celkového rozpočtu na běžné výdaje na sport o 1,9 procentního bodu méně, 

než je průměr sledovaných měst.  

Města Karlovy Vary (9,5 % z rozpočtu) a Kladno (11,3 % z rozpočtu) alokují na rozvoj sportu nejvíce finančních 

prostředků vyjádřeno podílem na celkovém rozpočtu. Rovněž se tato města vyznačují nejvyššími výdaji na sport 

přepočtených na jednoho obyvatele. Naopak Ústí nad Labem ze všech deseti sledovaných měst alokuje na 

rozvoj a podporu sportu nejnižší podíl z rozpočtu, a to 5,1 %. Město Liberec ve srovnání s ostatními devíti 

 

10 Vzhledem ke skutečnosti, že některé výdaje, které bezprostředně ovlivňují oblast sportu, ale které nejsou zařazeny 

v rámci analyzovaných paragrafů nejsou touto analýzou zjištěny. Má tato analýza primárně ilustrativní charakter a může být 
mírně zkreslena. Zároveň však skutečnost, že byly porovnávány stejné účty v rámci sledovaných měst umožňuje rámcově 
srovnat úroveň podpory v těchto městech. 
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porovnávanými městy je z hlediska objemu prostředků směřovaných do rozvoje sportu vyjádřeno podílem 

z celkového rozpočtu silně podprůměrné. 

Tabulka 14: Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Liberec (2019) 

Název města 
Počet obyvatel 
(31. 12. 2019) 

Neinvestiční 
výdaje na sport  

v Kč 

Neinvestiční 
výdaje celkem  

v Kč 

Podíl 
neinvestičních 
výdajů na sport 

Neinvestiční 
výdaje na sport 
v Kč na obyv. 

Liberec 104 802 120 702 756 2 243 671 973 5,38 % 1 152 

České Budějovice 94 463 107 316 448 1 982 581 589 5,41 % 1 136 

Hradec Králové 92 939 165 687 581 1 874 618 213 8,84 % 1 783 

Jihlava 51 216 67 009 173 1 053 124 128 6,36 % 1 308 

Karlovy Vary 48 479 100 945 583 1 067 278 291 9,46 % 2 082 

Kladno 69 337 139 646 684 1 231 197 209 11,34 % 2 014 

Olomouc 100 663 126 835 826 2 292 872 058 5,53 % 1 260 

Pardubice 91 727 162 298 562 1 982 093 396 8,19 % 1 769 

Ústí nad Labem 92 716 98 248 627 1 918 494 450 5,12 % 1 060 

Zlín 74 935 107 699 525 1 458 150 303 7,39 % 1 437 

Průměr 82 128 119 639 076 1 710 408 161 6,99 % 1 457 

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, Český statistický úřad 

Výše investovaných finančních prostředků do sportovní infrastruktury je porovnána v níže představené tabulce. 

Z důvodu, že investiční finanční prostředky nejsou zpravidla alokovány v pravidelném intervalu, tj. mají nárazový 

charakter, je v následující tabulce uvedena průměrná hodnota za posledních 5 let (tj. roky 2015 až 2019).  

Do investiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky: 

• investiční výdaje na tělovýchovnou činnost;  

• investiční výdaje na využití volného času dětí a mládeže; 

• investiční výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci; 

• investiční výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst. 

V analýze kapitálových výdajů bylo město Liberec srovnáváno s devíti městy, které se vyznačují obdobnými 

podmínkami (viz dříve). Z následující tabulky je patrné, že za rok 2019 byl sport nejvíce podporován z pohledu 

investic do sportu ve městě Ústí nad Labem (21,5 %). Město Liberec pak v porovnání se srovnávanými městy 

investuje do rozvoje sportu a sportovní infrastruktury méně, než je obvyklé, a to 7,2 % z celkových ročních 

investičních výdajů, což je o 2,4 procentního bodu méně, než je meziměstský průměr. V případě porovnání 

investičních výdajů vynaložených na rozvoj sportovní infrastruktury, které jsou přepočítané na jednoho 

obyvatele města, vychází město Liberec s 221 Kč na obyvatele taktéž jako podprůměrné. 
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Tabulka 15: Komparativní analýza investiční podpory sportu města Liberec (2015–2019) 

Název města 
Počet obyvatel 
(31. 12. 2019) 

Investiční výdaje 
na sport v Kč 

Investiční výdaje 
celkem v Kč 

Podíl investičních 
výdajů na sport 

Investiční výdaje 
na sport v Kč na 

obyv. 

Liberec 104 802 23 144 607 320 836 414 7,21 % 221 

České Budějovice 94 463 15 699 427 357 596 972 4,39 % 166 

Hradec Králové 92 939 21 294 472 251 285 887 8,47 % 229 

Jihlava 51 216 25 943 438 328 724 751 7,89 % 507 

Karlovy Vary 48 479 13 281 988 262 037 625 5,07 % 274 

Kladno 69 337 43 681 302 349 851 364 12,49 % 630 

Olomouc 100 663 23 924 593 325 383 360 7,35 % 238 

Pardubice 91 727 60 707 737 493 827 008 12,29 % 662 

Ústí nad Labem 92 716 42 890 786 199 124 975 21,54 % 463 

Zlín 74 935 33 835 145 368 644 702 9,18 % 452 

Průměr 82 128 30 440 349 325 731 306 9,35 % 371 

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, Český statistický úřad 

Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které byly prezentovány v rámci 

předcházejících tabulek. U analýzy je patrné, že město Liberec v rámci srovnání s ostatními vybranými městy 

alokuje na rozvoj sportu v rámci neinvestiční podpory méně finančních prostředků, než je průměr sledovaných 

měst. Průměrné roční neinvestiční výdaje jsou na úrovni 1 457 Kč na obyvatele, zatímco město Liberec 

podporuje v rámci neinvestičních finančních prostředků sport částkou 1 152 Kč/obyv. V rámci srovnání výdajů 

investičního charakteru se město Liberec pohybuje taktéž pod průměrnou hodnotou. Průměr města Liberec byl 

v rámci sledovaného období 221 Kč na obyvatele, zatímco průměrná hodnota srovnávaných měst ve stejném 

období nabývala hodnoty 371 Kč/obyv. 

V tomto kontextu je nutné podotknout, že následující srovnání má pouze ilustrativní charakter, přičemž do 

kalkulace byly započteny pouze paragrafy rozpočtů měst, které se přímo dotýkají oblasti sportu. Podpora sportu 

je však ovlivněna celou řadou dalších skutečností, kdy tím nejvýznamnějším rozdílem mezi městy je nastavení 

systému podpory sportovních organizací a formy správy řízení sportovní infrastruktury. Zatímco v Liberci je to 

statutární město, které je vlastníkem nejvýznamnějších sportovních zařízení, v řadě jiných měst je tomu jinak, 

kdy vlastníky jsou např. přímo sportovní organizace. Tato skutečnost pak přímo ovlivňuje rozdělení finančních 

prostředků, kdy zpravidla ve městech, kde sportoviště jsou vlastněna přímo sportovními organizacemi, je vyšší 

přímá sportovní podpora sportovních organizací. Ve statutárním městě Liberec pak velmi významnou část 

rozpočtu představují výdaje na provoz vlastních městských sportovišť. Zároveň město Liberec je významně 

zatíženo dluhovou službou, která zatěžuje rozpočet a nepřímo a se zpožděním ovlivňuje finanční prostředky 

vynakládané na oblast sportu, byť do příslušných oddílů a paragrafů rozpočtu nevstupují. Obdobně pak do níže 

komparovaných finančních prostředků nevstupují investice do školní sportovní infrastruktury, které jsou často 

vynakládány v rámci komplexních rekonstrukcí škol a školských zařízení a jsou tím pádem implicitně obsaženy 

v rozpočtu na vzdělávání a školské služby. I přes tyto skutečnosti má níže uvedené srovnání vypovídající 

hodnotu v oblasti vytvoření rámcového obrazu ve městě Liberec v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni 

obdobných municipalit, a to i přes výše uvedená omezení.  
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Graf 31: Srovnání investiční a neinvestiční podpory města Liberec s vybranými městy 

 

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí 

 

Za účelem srovnání nastavení systému podpory sportu byla porovnávána města Liberec, České Budějovice, 

Hradec Králové, Olomouc, Pardubice a Ústí nad Labem, ve kterých je níže představen stručný přehled 

systémových nástrojů, realizovaných programů a projektů na podporu a rozvoj sportu a kritéria pro přidělování 

dotací. 

Statutární město Liberec  

Statutární město Liberec pro rok 2020 vyhlásilo dva programy v rámci Sportovního fondu – program  

6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a program 6.2 Veřejné jednorázové sportovní akce. Účelem 

programů je podpora celoroční sportovní činnosti občanů města (zejména děti a mládeže) a zvýšení zájmu 

veřejnosti o sportovní činnosti. Předpokládaný objem peněžních prostředků na program 6.1 je plánovaný 

ve výši 8 mil. Kč a pro program 6.2 se jedná o částku 800 tis. Kč. Oba tyto programy spadají pod účelovou 

neinvestiční dotační podporu městem.  

Podle kritérií pro obdržení dotace v rámci těchto dvou programů můžou žadateli o dotaci být fyzické i právnické 

osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele, příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Liberec a asociací. Z dotačního výběrového řízení jsou rovněž vyloučeni ti žadatelé, kteří 

mají vůči městu Liberec nehrazené závazky. V rámci každého vyhlášeného programu je dovoleno jednomu 

žadateli podání maximálně tří žádostí. Dotace je rovněž určena na úhradu výdajů, které jsou v rámci každého 

programu uznatelné, dotace se tak nevztahuje např. na dary třetím stranám, výdaje na pořízení alkoholických 

nápojů a tabákových výrobků, daň z přidané hodnoty apod. Oprávněný žadatel musí splňovat veškeré městem 

definované požadavky a musí podat žádost s doložením všech potřebných příloh o poskytnutí dotace 
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prostřednictvím elektronického formuláře města. Jednotlivé žádosti jsou hodnoceny bodovou stupnicí v rámci 

několika kategorií (tj. program 6.1 – kategorie: využití dříve poskytnutých dotací v programu 6.1 a dodržení 

smluvních ujednání, pravidelně sportující mládež; program 6.2 – kategorie: využití dříve poskytovaných dotací 

v programu 6.2 a dodržení smluvních ujednání, spolufinancování projektu, zkušenost žadatele s projekty, 

ekonomické zhodnocení projektu, kvalita a účelnost projektu a multiplikační efekty a dopady projektu). 

Statutární město České Budějovice  

Dotační program statutárního města České Budějovice je zejména zaměřen na podporu sportovních činností 

dětí a mládeže, handicapovaných osob, sportovních akcí a investic do sportovních zařízení. Předpokládaný 

objem finanční podpory pro rok 2020 je u běžných výdajů ve výši 19 mil Kč a v rámci kapitálových výdajů na 

úrovni 1,1 mil. Kč. Dotační podpora je rozdělena do sedmi opatření, a to: 

Opatření 1:  Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů 

Kritéria: Kritéria hodnocení toho opatření spočívají ve čtyřech základních požadavcích, a to: 

všichni členové jsou evidováni u sportovního svazu, sportovní organizace vede 

podvojné účetnictví, sportovní organizace musí doložit, že sportovní činnost, které 

se věnuje, je olympijským sportem a musí být předložena aktivní účast dětí a mládeže 

v celorepublikových soutěžích. 

Opatření 2:  Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů 

Kritéria: Sportovní organizace musí doložit, že předmětem její činnosti je olympijský 

výkonnostní sport, a zároveň se jedná o kolektivně preferovaný sport. Sportovní 

organizace musí dále prokázat, že vytváří mládežnickou základnu pro ligové týmy 

v celorepublikových soutěžích. Organizace musí vést podvojné účetnictví a prokázat 

aktivní účast dětí a mládeže v celorepublikových soutěžích. 

Opatření 3:  Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů 

Kritéria: Sportovní organizace doloží počet dětí a mladistvých od 6 do 23 let registrovaných 

sportovním svazem, jež jsou členy sportovního klubu.  

Opatření 4:  Příspěvek na sportovní akce 

Kritéria: V rámci opatření č. 4 se posuzuje jak obsahová, tak ekonomická náplň a kvalita 

sportovní akce. Dále je posuzován přínos akce a její finanční krytí. 

Opatření 5:  Příspěvek na pořízení/zhodnocení investičního majetku sportovních klubů 

Kritéria: Při posuzování dodaných žádostí při opatření č. 5 je brán zřetel na obsahovou 

i ekonomickou kvalitu projektu, stejně jako přínosnost projektu a jeho finanční krytí. 

Opatření 6:  Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem 

Kritéria: Žádosti jsou posouzeny vzhledem na obsahové a ekonomické kvality projektu. Dále je 

brán ohled na počet členů, sportovní výsledky a finanční zajištění. 

Opatření 7:  Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů 

Kritérium: Sportovní organizace doloží počet dětí a mladistvých od 6 do 23 let registrovaných 

sportovním svazem, jež jsou členy sportovního klubu. 

Statutární město Hradec Králové  

Město Hradec Králové poskytuje finanční podporu sportu prostřednictvím čtyř dotačních programů. První z nich 

je Dotační program na podporu sportu – vrcholový a výkonnostní sport 2019/2020, který je zaměřen 
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zejména na podporu dospělých a mládeže v nejstarší věkové kategorii. Celkový předpokládaný objem 

finančních prostředků alokovaných na tento program je 13,9 mil. Kč.  

Druhým programem je Dotační program na podporu sportu – rozvoj a údržba sportovišť 2020, jehož cílem 

je investiční a neinvestiční podpora projektů zaměřených na oblast rozvoje sportu ve městě. Dotační prostředky 

jsou tak alokovány na rekonstrukce, údržby a opravy sportovišť, která nejsou v majetku města, ale nacházejí 

se na území města Hradec Králové. Předpokládaná výše rozdělených dotací v rámci tohoto programu je  

5 mil. Kč. 

Třetím programem je Dotační program na podporu sportu – sportovní akce 2020, jehož účelem je podpora 

sportovních aktivit a akcí soutěžního charakteru. Objem finančních prostředků alokovaných v rámci tohoto 

programu je 1,5 mil. Kč.  

Posledním městským programem určeným na rozvoj sportovního prostředí je Dotační program na podporu 

sportu – činnost sportovních organizací 2020. Předpokládané finance rozdělené v rámci tohoto programu 

jsou ve výši 13 mil. Kč. 

Kritéria pro hodnocení žádostí v rámci těchto programů jsou zhodnocena jak z hlediska formální správnosti 

plnění, tak po stránce věcné a obsahové. Při hodnocení je kladen důraz na doložení všech požadovaných 

dokumentů, informací o činnosti, případné doložení referencí a předchozí spolupráci s městem apod.  

Statutární město Olomouc  

Statutární město Olomouc v roce 2019 rozdělilo finanční prostředky na podporu sportu v celkové výši  

32 mil. Kč. Dotační podpora sportu byla rozdělena do čtyř podprogramů, ve kterých byl brán zřetel na celkové 

počty členů sportovních organizací, úroveň soutěží, výrazné úspěchy nadregionálního významu, reprezentaci 

města a finanční náročnost projektu. Pro rok 2020 byly vyhlášeny následující dotační podprogramy pro program 

sportu a tělesné kultury: 

• Celoroční činnost sportovních organizací 

Předpokládané poskytnuté finanční prostředky v rámci tohoto podprogramu jsou ve výši 9 mil. Kč. 

Předmětem dotace je zejména materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, osobní 

náklady na trenéry a rozhodčí, nájemné, energie a další provozní výdaje. Jednotlivé žádosti jsou 

posuzovány dle bodové stupnice, která zohledňuje jednotlivá kritéria, jako je např. velikost členské 

základny žadatele, úroveň soutěží jednotlivých družstev, počet družstev přihlášených do soutěží, 

celospolečenský přínos a význam, velikost členské základny vzhledem k počtu dětí a mládeže apod.  

• Pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

sportovních organizací 

Účelem poskytované dotace je zejména podpořit žadatele při obnově či modernizaci sportovních 

zařízení nebo při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V rámci tohoto 

podprogramu je předpokládáno vyčlenění 7 mil. Kč.Žádosti jsou hodnoceny zejména s ohledem na 

počet současných či počet očekávaných budoucích uživatelů sportovního zařízení, míře 

spolufinancování městem Olomouc, stavební připravenosti a společenskému přínosu celého projektu. 

• Sportovní akce 

Předpokládaná alokovaná částka na tento podprogram je ve výši 3 mil. Kč. Účelem vyhlášeného 

podprogramu je podpora pořádání sportovních akcí ve městě a podpora účasti sportovních klubů 

a jednotlivců na sportovních akcích i mimo region. Žadatelé o dotaci v rámci tohoto podprogramu jsou 

hodnoceni podle rozsahu plánované akce, předpokládaného počtu účastníků, celospolečenského 

přínosu, propagace akce či dle počtu již realizovaných ročníků sportovní akce. 

• Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže 
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V rámci tohoto programu je pro rok 2020 alokováno z rozpočtu města na rozvoj sportu nejvíce, a to až 

16 mil. Kč. Účelem podprogramu je zejména poskytnout finanční možnosti na pořízení sportovního 

materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, na stravování a ubytování apod. Kritéria pro 

hodnocení žádostí se dělí podle velikosti členské základny, úrovně soutěží jednotlivých družstev, počtu 

družstev přihlášených do soutěží jednotlivých sportovních svazů a celospolečenského přínosu. 

Statutární město Pardubice  

Cílem dotací do sportu ve statutárním městě Pardubice je uspokojování sportovních potřeb města, podpora 

údržby a provozu sportovních zařízení, která slouží ke sportování občanů města, či podpora propagace města 

formou rozvoje sportu. Předpokládaný objem finančních prostředků alokovaných na rozvoj sportu je ve výši 

33 mil. Podané žádosti o dotace jsou zohledňovány z pohledu formální, věcné a obsahové správnosti. Grantová 

finanční podpora města Pardubice v programu podpory sportu pro rok 2020 je rozdělena do následujících 

kategorií: 

• pořádání tradičních a významných akcí; 

• pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže; 

• výkonnostní sport; 

• provoz sportovišť; 

• podpora významných sportovců;  

• provoz hřišť otevřených pro veřejnost; 

• činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. 

Statutární město Ústí nad Labem 

Statutární město Ústí nad Labem v rámci podpory a rozvoje sportu poskytuje finanční prostředky s cílem 

podpořit a rozvíjet pohybové aktivity svých občanů. Pro rok 2020 je předpokládaný objem finančních prostředků 

dotačních programů na rozvoj sportu 56,4 mil. Kč. Dotace v oblasti sportu město poskytuje v rámci dotačních 

programů, které jsou rozděleny do sedmi kategorií, a to: 

• A – tradiční kolektivní a individuální sporty; 

• B – celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let; 

• C – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem; 

• D – akce sportovního kalendáře; 

• E – mimořádné sportovní výkony; 

• F – podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců; 

• G – mimořádné žádosti o dotaci. 

Nejvyšším finančním objemem je podporována kategorie A, u které je předpokládána podpora ze strany města 

v celkové výši 36,1 mil. U kategorie A jsou největšími příjemci dotace sportovní organizace věnující se tradičním 

olympijským sportům, jež reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži vypisované 

daným sportovním svazem, a to včetně mládežnických kategorií, kde se jedná zejména o sporty: fotbal, hokej, 

basketbal, volejbal a florbal.  

Dle kritérií výběrového řízení musí žadatel splňovat podmínky stanovené městem Ústí nad Labem. Důraz je 

kladen zejména na skutečnost, že žadatel musí pořádat sportovní akce, pravidelně pracuje s dětmi a mládeží 

v oblasti sportu a svou činností řádně reprezentuje město Ústí nad Labem. 
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6. SWOT ANALÝZA 

Cílem SWOT analýzy je shrnout klíčová východiska v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, zhodnotit 

procesy podpory sportu a identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které skýtá současný stav. 

SWOT analýza byla konstruována na základě realizovaných analytických prací, vyhodnocených dotazníkových 

šetření, veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 27. 5. 2020, a z jednání pracovní skupiny, která se 

sešla dne 1. 6. 2020. Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT 

analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány níže. 

Tabulka 16 SWOT analýza 

Siné stránky Slabé stránky 

 

• Přítomnost tradičních a úspěšných sportovních 

klubů, které jsou účastníky nebo mají sportovce 

v nejvyšších dlouhodobých mistrovských 

soutěžích vypisovaných příslušným svazem. 

• Přítomnost některých nadstandardních 

sportovních a rekreačních zařízení, která vytváří 

konkurenční výhodu města. 

• Pestrá nabídka sportovních aktivit a sportovní 

infrastruktury, která umožňuje vykonávat široké 

spektrum sportovních aktivit v letním i zimním 

období. 

• Vhodné podmínky pro neorganizované formy 

sportovních aktivit (turistiku, cykloturistiku apod.) 

z důvodu blízkosti Jizerských hor, Ještědsko-

kozákovského hřbetu apod. 

• Výhodná geografická poloha – dobré spojení  

s hl. m. Prahou nebo sousedními státy a dostatek 

ubytovacích kapacit (významný předpoklad pro 

konání nadregionálních sportovních akcí). 

• Přítomnost významných sportovních akcí 

nadregionálního významu a jejich spojení se 

jménem Liberce.  

• Zájem obyvatel o sportovní a volnočasové aktivity. 

• Existence sportovních oborů na Technické 

univerzitě v Liberci a předpoklad pro zajištění 

kvalifikovaného lidského kapitálu v oblasti sportu. 

• Vysoký počet školních sportovišť. 

• Nastavený systém podpory sportovních 

organizací (existence sportovního fondu). 

• Aktivní činnost spolků a dobrovolníků v oblasti 

sportu. 

• Vnímání Liberce jako města sportu. 

 

 

• Špatná finanční situace města a nedostatek 

prostředků na rozvoj sportu a sportovní 

infrastruktury. 

• Některá absentující, nevyhovující nebo stárnoucí 

sportovní zařízení a jejich zhoršující se stav. 

• Nízká úroveň předvídatelnosti finanční podpory 

města směrem ke sportovním organizacím. 

• Negativní dopady na rozvoj sportu vyplývající 

z některých nevýhodně uzavřených smluv. 

• Nedostatečná připravenost sportovní 

infrastruktury a nabídky pro sport seniorů 

a zdravotně handicapovaných sportovců. 

• Plně nevyužitý sportovní potenciál některých 

sportovišť (zejména zimní areály v letních 

měsících). 

• Špatná hustota a návaznost sítě cyklostezek ve 

městě Liberec. 

• Nedostatečná sportovní vybavenost některých 

škol a školských zařízení.  

• Vysoká vytíženost vnitřních sportovních prostor 

(včetně tělocvičen škol a školských zařízení). 

• Nedostatečně využité informační a komunikační 

kanály mezi městem, sportovními organizacemi 

a veřejností – nízká úroveň spolupráce 

zainteresovaných subjektů. 

• Nedostatky v oblasti dopravní infrastruktury 

(např. nedostatek záchytných parkovišť v případě 

konání významných sportovních akcí). 

• Nízká připravenost projektových záměrů a nízká 

připravenost města flexibilně reagovat na dotační 

výzvy. 

 

  



 

 

 Stránka | 72 

 

 

Příležitosti Hrozby 

• Obnova některých sportovních zařízení, která jsou 

v nevyhovujícím stavu. 

• Analýza a nastavení efektivní správy sportovních 

zařízení, která sníží finanční zátěž města na 

provoz těchto sportovišť.  

• Vyšší využití současných (zpravodaj) i potenciálně 

nových (aplikace) komunikačních kanálů v oblasti 

zvyšování informovanosti a propagace sportu 

směrem k veřejnosti. 

• Využití státní politiky v oblasti sportu a možné 

využití finančních prostředků ze strukturálních 

a investičních programů ke krytí zejména 

investičních nákladů do sportovní infrastruktury. 

• Zintenzivnění a zefektivnění komunikace 

a spolupráce (horizontální i vertikální) mezi 

klíčovými aktéry v oblasti sportu (město, sportovní 

kluby, školská zařízení aj.). 

• Definování odpovědné osoby pro oblast sportu, 

jejíž náplní bude komunikace se sportovními 

organizacemi, koordinace sportovní činnosti  

a medializace sportu ve městě, metodická podpora 

sportovním klubům (např. podpora v oblasti 

neinvestičních dotací z národních zdrojů). 

• Zaměření se na nabídku pohybových aktivit pro 

seniory (s ohledem na současný a předpokládaný 

demografický vývoj). 

• Podpora zajištění sportovních kapacit za účelem 

obohacení tělesné výuky nebo jako podpora 

mimoškolních sportovních aktivit (příkladem dobré 

praxe může být projekt „Trenéři do škol“). 

• Vytvoření podmínek pro zajištění vyšší otevřenosti 

venkovních a vnitřních školních sportovišť.  

• Zajištění vyšší předvídatelnosti finanční podpory 

města směrem ke sportovním organizacím 

prostřednictvím víceletých grantů. 

• Zajištění vyšší připravenosti městských projektů 

pro dotační výzvy. 

• Zhoršující se stav některých sportovišť v případě 

nerealizace potřebných investic a pravidelných 

výdajů na provoz a běžnou údržbu sportovišť. 

• Ohrožení sportovní nabídky v případě snížení 

finančních prostředků alokovaných městem 

Liberec na podporu sportu (např. v důsledku 

zhoršené hospodářské situace města, COVID-19 

apod.). 

• Střet zájmů mezi rozvojem sportovních zařízení 

a ochranou životního prostředí. 

• Komplikace v oblasti čerpání finančních 

prostředků z národních a z evropských 

strukturálních a investičních fondů v důsledku 

nepřipravenosti projektů nebo režimu provozu 

některých městských sportovišť. 

• Nedostatek trenérů (lektorů) ve sportovních 

oddílech (např. z důvodu demografického stárnutí 

nebo konkurence na trhu práce). 

• Nedostatečná podpora sportu a sportovní 

infrastruktury z národní úrovně. 

• Vandalismus a ničení sportovních zařízení. 

• Snižování počtu osob, které se dobrovolně podílí 

na rozvoji sportu ve městě. 

• Nepřipravenost města na výzvy spojené 

s demografickým stárnutím (např. nevhodné 

cílení nabídky sportovních aktivit). 

• Rizika spojená s klimatickou změnou – snížení 

zájmu o zimní sporty v důsledku globálního 

oteplování. 

• Nepřipravenost města na možnou výpověď 

některého z provozovatelů městských sportovišť. 

• Nedostatek lidských zdrojů na správu městských 

sportovních zařízení. 

Zdroj: Jednání pracovní skupiny (1. 6. 2020) 
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7. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU 

Strategická část Strategického plánu rozvoje sportu statutárního města Liberec je formulována ve struktuře 

prioritních os, strategických cílů a optimalizačních opatření reagujících na identifikované cílové oblasti.  

Ke každému opatření je uveden předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel 

opatření. Při konstrukci strategie bylo vycházeno ze strategických dokumentů města, z realizovaných 

dotazníkových šetření, z provedených analytických prací, z veřejného projednání (které se uskutečnilo dne  

27. 5. 2020) a ze závěrů jednání pracovní skupiny konané dne 1. 6. 2020. V níže uvedeném schématu je 

znázorněna základní struktura prioritních os, které se dále rozpadají na strategické cíle, jejichž prostřednictvím 

má dojít k rozvoji sportu a sportovní infrastruktury ve statutárním městě Liberec.  

Obrázek 7 Struktura strategie rozvoje sportu statutárního města Liberec 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Každá z následujících kapitol přináší rozpad jedné z výše uvedených prioritních os na strategické cíle 

a konkretizující opatření, která jsou textově popsána ve vysokém detailu a jsou k nim definovány výše uváděné 

parametry (dopad na rozpočet města, termín realizace apod.). Cíle a opatření byly stanoveny s ohledem na 

rozpočet města, resp. jeho střednědobý výhled tak, aby byly naplnitelné. Realizovatelnost zejména investičních 

opatření je pak v řadě případů podmíněna možností čerpat národní či evropské zdroje.  

 Sport pro všechny 

Vize: „Občané města Liberce mají kvalitní a rovné podmínky ke sportovním aktivitám.“ 

Předmětem této prioritní osy je vytvářet vhodné podmínky pro sportování nejširší veřejnosti, resp. usilovat 

o zapojení veškerých cílových skupin (dětí a mladistvých, seniorů, zdravotně handicapovaných apod.) do 

sportovních aktivit, a to bez ohledu na úroveň sportovních aktivit či sociální statut jednotlivce. Záměrem 

statutárního města Liberec je prostřednictvím této prioritní osy primárně stimulovat rozvoj sportovních aktivit, 

které nejsou organizovány prostřednictvím některého ze sportovních klubů. Struktura této prioritní osy je 

následující. 
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Obrázek 8 Struktura prioritní osy 1 

1.1 Zajištění podmínek pro sportování široké veřejnosti 

• Podpora sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost 

• Medializace sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost 

• Zajištění sportovních aktivit pro širokou veřejnost pod záštitou města 

• Efektivní časová koordinace sportovních akcí pro širokou veřejnost 

• Vytvoření aplikace o sportovním dění ve městě Liberec 

1.2 Podpora sportovních aktivit pro seniory a zdravotně handicapované 

• Podpora sportu seniorů  

• Podpora sportu zdravotně handicapovaných 

1.3 Rozvoj sportu na školách 

• Iniciace vyšší spolupráce mezi sportovními organizacemi a školami  

• Podpora sportovních soutěží pro školní mládež  

• Podpora školních sportovních klubů a tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 1.1 Zajištění podmínek pro sportování široké veřejnosti na jednotlivá 

opatření. K těmto opatřením jsou poté definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace 

a klíčové zainteresované subjekty). 

Tabulka 17 Strategický cíl 1.1 Podpora sportovních aktivit a akcí pro širokou veřejnost 

Prioritní osa 1: Sport pro všechny  

Strategický cíl 1.1: Zajištění podmínek pro sportování široké veřejnosti 

 Opatření 1.1.1: Podpora sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost 

Statutární město Liberec pravidelně podporuje konání sportovních akcí, do kterých se může zapojit široká veřejnost 

(ČEZ Jizerská padesátka, Liberec Nature Run apod.). Cílem města je i nadále rozvíjet zájem obyvatel o sportovní 

aktivity a zdravý životní styl, a to prostřednictvím přímé materiální i nemateriální podpory alokované na podporu 

sportovních akcí pro širokou veřejnost. Ty mimo jiné přispívají k rozvoji společenského života, zvyšují atraktivitu 

Liberce a budují image města sportu. Zároveň s ohledem na demografické stárnutí populace je vhodné podporovat 

sportovní akce jak soutěžního, tak i nesoutěžního charakteru, kterých se může účastnit nejširší skupina obyvatel, 

včetně seniorů (provázanost s opatřeními 1.2.1 Podpora sportu seniorů, 1.2.2 Podpora sportu zdravotně 

handicapovaných). Z hlediska transparentnosti by bylo vhodné vytvořit seznam významných akcí, které by za 

účelem udělení podpory musely splňovat definovaná kritéria a byl by oslaben mechanismus individuálních dotací. 

Nemateriální podporou sportovních akcí pro širokou veřejnost se rozumí zejména spolupráce v oblasti zajištění 

kontroly dopravy a bezpečnosti nebo spolupráce v oblasti poskytnutí sportovní infrastruktury v majetku města za 

zvýhodněných podmínek. Podpora a míra zapojení ze strany města se odvíjí zkušeností města s daným 

pořadatelským subjektem, významu a tradice. Realizace tohoto opatření je úzce spojena s přímými náklady, které 

se promítají do různých kapitol rozpočtu statutárního města. 

Opatření má opakující se charakter a k jeho naplňování by mělo docházet průběžně. Finanční prostředky jsou 

z tohoto důvodu uvolňovány ročně, kdy objem podpory se může lišit s ohledem na hospodářskou kondici města 

Liberce, plánované projekty (sportovní akce) a měnící se cenovou hladinu.  
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Prioritní osa 1: Sport pro všechny  

Strategický cíl 1.1: Zajištění podmínek pro sportování široké veřejnosti 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Běžné výdaje města: 

250 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 1.1.2: Medializace sportovních akcí a aktivit pro širokou veřejnost 

Cílem tohoto opatření je zajistit efektivní medializaci sportovních akcí cílených na širokou veřejnost a informovat 

občany a návštěvníky města v oblasti sportovního dění. Město Liberec se bude prezentovat prostřednictvím 

sportovních akcí, tak aby i nadále bylo vnímáno jako město sportu. Pořádání sportovních akcí přináší městu celou 

řadu synergických efektů (což se mimo jiné projevuje i v jeho atraktivitě, která je prezentována na rozdíl od řady 

jiných krajských měst pozitivním vývojem z hlediska počtu jeho obyvatel).  

Opatření je v přímém souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, dle které jsou sportovní akce nástrojem pro 

zapojení vysokého počtu občanů do pohybových aktivit, ale jsou důležité i z hlediska rozvoje žádoucí (horizontální 

a vertikální) spolupráce. 

Statutární město Liberec disponuje vhodnými informačními kanály, nicméně jejich využití je aktuálně relativně nízké 

(což je i z důvodu nedostatečné informovanosti města, na kterou reaguje opatření 2.3.1 Nastavení systému 

víceúrovňové spolupráce). Město chce v tomto kontextu využít současných sdělovacích kanálů (např. zpravodaj, 

webové stránky) a potenciálně nových nástrojů (např. specializovaný webový portál či mobilní aplikace 11 ) 

k medializaci sportovních akcí a rozvoji informovanosti o sportovním dění mezi občany a návštěvníky. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Běžné výdaje města: 

Méně než 10 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.1.3: Zajištění sportovních aktivit pro širokou veřejnost pod záštitou města 

Předmětem tohoto opatření je pod záštitou města realizovat sportovní akce a aktivity zaměřené na širokou 

veřejnost. Nejedná se přitom o masové sportovní akce, resp. jejich přímou materiální podporu, ale o sportovní akce 

a pohybové aktivity, které nejsou primárně spojeny s vysokými náklady ze strany města, které je jejich 

organizátorem. Může se jednat o sportovní lekce ve veřejném prostoru, cyklovýlety apod., které mohou být vedeny 

zástupci města, nebo při zapojení spolupracujících sportovních organizací. V rámci tohoto opatření je kalkulováno 

zejména s náklady na propagaci a organizaci těchto akcí. Cílem opatření není standardní podpora sportovních akcí 

a opatření by mělo do značné míry být založeno na dobrovolnosti, pozitivních vztazích mezi městem a sportovními 

organizacemi a aktivní sportovní politikou města. 

Opatření bude přinášet přínos i sportovním organizacím, které se tímto prostřednictvím mohou efektivně 

prezentovat široké veřejnosti, mohou aktivitu využít jako formu náborové aktivity a jako důkaz dobré vůle, 

sounáležitosti a spolupráce se statutárním městem Liberec. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

50 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 

11 Více viz opatření 1.1.5 Vytvoření aplikace o sportovním dění ve městě. 
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Prioritní osa 1: Sport pro všechny  

Strategický cíl 1.1: Zajištění podmínek pro sportování široké veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 1.1.4: Efektivní časová koordinace sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Statutární město Liberec bude efektivně koordinovat sportovní akce konané ve městě a jeho blízkém okolí tak, aby 

v ideálním případě nedocházelo k souběhu dvou a více sportovních událostí v jeden časový okamžik. Záměrem je 

usilovat o co nejvyšší zapojení široké veřejnosti (resp. vysoké návštěvnosti sportovních akcí), a tedy usilovat 

o rovnoměrnou a kontinuální distribuci sportovních akcí. Předmětem zájmu jsou přitom jak události, kde se očekává 

aktivní zapojení široké veřejnosti, tak akce, kde je očekávána její pasivní účast. 

Implementace opatření není spojena s finančními náklady, resp. náklady na toto opatření jsou obsaženy v osobním 

ohodnocení odpovědné osoby pro oblast sportu (viz opatření 2.1.4 Definování odpovědné osoby pro oblast sportu 

a zesílení metodické podpory). 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 1.1.5: Vytvoření aplikace o sportovním dění ve městě Liberec 

Statutární město Liberec má za cíl posílit své komunikační a informační kanály směrem k veřejnosti  

a návštěvníkům. V tomto ohledu by mohla vzniknout mobilní aplikace spolu s webovým portálem. Kromě seznamu 

sportovních klubů a událostí by aplikace byla efektivním nástrojem propagace a komunikace směrem k občanům. 

V aplikaci a na webu by mohli uživatelé přehledně nalézt informace o sportovních klubech, sportovištích  

(vč. školních sportovišť), a to včetně popisu, kontaktu, otevírací doby, odkazu na rezervační portál, pořádaných 

událostech apod. Jednotlivé informace tak nově nebude nutné dohledávat z několika zdrojů, ale budou přehledně 

prezentovány v rámci jedné aplikace. 

V případě významného posílení funkcionalit (které jsou nad rámec informačního nástroje) by mohly být součástí 

aplikace a webového portálu i motivačně propagační prvky (např. výzvy, které by se jedenkrát týdně aktualizovaly) 

nebo by aplikace mohla být doplněna o nástroj, kde by si sportovně aktivní obyvatelé mohli hledat své sportovní 

přátele za účelem společného trávení volného času (např. skupinové běhání).  

Sportovní aplikace je v souladu s dobrou praxí. Tyto informační portály úspěšně fungují např. v Ostravě nebo  

v Olomouci. Investice a očekávaný neinvestiční náklad na provoz by byly doplněny na základě konkrétní specifikace 

funkcionalit a zpracovaného projektového záměru. V případě jeho realizace lze očekávat náklady ve výši přibližně 

150 tis. Kč. Opatření je spojeno s investičními i neinvestičními náklady, kdy zatím není definován termín realizace. 

Ten by byl doplněn na základě dalších projektových prací. Při přípravě aplikace se otevírá statutárnímu městu 

možnost spolupráce s univerzitními studenty, např. formou přípravy podkladů, které by byly obsahem kvalifikační 

práce. 

 Termín realizace:  

2030 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Sportovní organizace 

Školy a školská zařízení 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno na 

základě analýzy 

projektového záměru 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno na 

základě analýzy 

projektového záměru 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 1.2 Podpora sportovních aktivit pro seniory a zdravotně 

handicapované na jednotlivá opatření. K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční 

dopad, termín realizace a klíčové zainteresované subjekty). 
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Tabulka 18 Strategický cíl 1.2 Podpora sportovních aktivit pro seniory a zdravotně handicapované 

Prioritní osa 1: Sport pro všechny  

Strategický cíl 1.2: Podpora sportovních aktivit pro seniory a zdravotně handicapované 

 Opatření 1.2.1: Podpora sportu seniorů 

Liberec bude usilovat o rozvoj sportovních aktivit pro seniory, kdy je zcela nezbytné reagovat na současné 

demografické trendy a alokovat část svých finančních prostředků na zapojení všech skupin obyvatelstva do 

sportovního života. Významnou pozornost chce statutární město Liberec věnovat na rozvoj možností zapojení do 

sportovních aktivit pro osoby v seniorském věku. Zapojením seniorů do sportovních aktivit má pozitivní vliv na jejich 

zdravotní a duševní stav (v případě vhodného výběru sportovních aktivit) a lze jím předcházet vzniku sociální 

izolace. Předmětem tohoto opatření jsou měkká opatření, zejména pak podpora sportovních akcí a aktivit (turistika, 

sportovně-rekreační aktivity apod.), které jsou zaměřeny na sledovanou cílovou skupinu. 

Na měnící se věkovou strukturu by rovněž měla myslet i sportovní infrastruktura, a to například výstavbou senior 

parků nebo podporou turistických cest či cyklostezek. Tyto aktivity jsou však předmětem prioritní osy, jež se zabývá 

sportovní infrastrukturou, a tak nákladově nevstupují do tohoto opatření. 

Statutární město Liberec již nyní přispívá Komunitnímu středisku Kontakt Liberec, p.o., které pořádá pro seniory 

akce se sportovní tematikou. Město by však prostřednictvím tohoto opatření rádo dále navýšilo podporu sportu  

u osob seniorského věku (uvolněné prostředky by měly být nad rámec současné výše podpory). 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

Méně než 100 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 1.2.2: Podpora sportu zdravotně handicapovaných 

Sportovní akce jsou vhodným nástrojem k integraci, kdy cílem statutárního města Liberce je v tomto ohledu snižovat 

hranici mezi handicapovanými a nehandicapovanými sportovci. Zapojení handicapovaných sportovců do 

sportovních aktivit má stejně jako v případě seniorů pozitivní vliv na jejich zdravotní a duševní stav (v případě 

vhodného výběru sportovních aktivit) a lze jím předcházet vzniku sociální izolace. Město by na základě této 

skutečnosti rádo podporovalo sportovní akce nebo podmínilo podporu některých z nich podmínkou prokládání 

sportovních akcí pro handicapované sportovce v programu sportovních událostí pro osoby bez handicapu. Pokud 

to charakter sportovní činnosti dovolí (s ohledem na bezpečí), je vhodné pořádat sportovní akce, v nichž spolu 

mohou soutěžit sportovci s handicapem spolu s osobami bez zdravotního nebo jiného postižení. 

Statutární město Liberec zároveň bude na osoby se zdravotním handicapem myslet i v případě výstavby či 

modernizace sportovišť. V tomto ohledu bude město usilovat o zapojení cílové skupiny do hodnocení 

bezbariérových opatření při rekonstrukci stávajících sportovišť, a zejména pak při budování nových sportovních 

zařízení. Náklady na výstavbu zajištění bezbariérových prvků sportovních zařízení nejsou zahrnuty v rámci tohoto 

opatření, ale předmětem prioritní osy, jež se zabývá sportovní infrastrukturou. 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Sportovní organizace 

Provozovatelé sportovišť 

Běžné výdaje města: 

Méně než 50 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu12 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

 

12 V případě modernizace či výstavby sportovišť je nutné dbát na bezbariérovost sportovišť. Tento náklad je obsažen 

v rámci investičních akcí, tedy je zahrnut v prioritní ose věnující se sportovní infrastruktuře. 



 

 

 Stránka | 78 

 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 1.3 Rozvoj sportu na školách na jednotlivá opatření. K těmto 

opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace a klíčové zainteresované 

subjekty). 

Tabulka 19 Strategický cíl 1.3 Rozvoj sportu na školách 

Prioritní osa 1: Sport pro všechny  

Strategický cíl 1.3: Rozvoj sportu na školách 

 Opatření 1.3.1: Iniciace vyšší spolupráce mezi sportovními organizacemi a školami 

Město Liberec má za cíl být moderátorem a garantem iniciující vyšší spolupráci mezi sportovními organizacemi 

a školami, kdy by odborné sportovní kapacity mohly vést některé hodiny tělesné výchovy. Město je připraveno na 

toto opatření vyčlenit i část svého rozpočtu alokovaného na oblast sportu, např. na oblast propagace těchto aktivit 

nebo na odměny pro zapojené subjekty (město deklaruje, že nebude kompenzovat mzdové náklady trenérů, a proto 

bude případná finanční podpora nižší, než by odpovídalo tržním podmínkám).  

Cílem města je zkvalitnit a zatraktivnit pohybové školní aktivity pro děti, které si během roku bude moci vyzkoušet 

pod profesionálním vedením různé sportovní aktivity. V případě zájmu se pak děti samozřejmě mohou rozhodnout 

daný sport provozovat i ve svém volném čase a stát se plnohodnotným členem některého ze sportovních klubů. 

Záměrem projektu je však budování všestrannosti, nikoli nábor nových členů. 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Školy a školská zařízení 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

Méně než 80 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 1.3.2: Podpora sportovních soutěží pro školní mládež 

Statutární město Liberec má za cíl rozvíjet a podporovat školní sportovní akce, a to prostřednicím materiální (úhrada 

cestovného, odměn pro sportovce apod.) a nemateriální podpory školních sportovních soutěží (prezentace 

sportovních soutěží, vypůjčení sportovní infrastruktury v majetku města za účelem pořádání školních sportovních 

soutěží, umožnění využití sportovní infrastruktury v majetku města k tréninku apod.).  

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Školy a školská zařízení 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

Méně než 80 000 Kč 

(součást příspěvků  

na provoz škol) 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 1.3.3: Podpora školních sportovních klubů a tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

Statutární město Liberec má za cíl podporovat konání a účast škol na sportovních soutěží a rozvíjet aktivity školních 

sportovních klubů prostřednicím materiální a nemateriální podpory. Opatření se skládá z následujících aktivit: krytí 

části nákladů spojených s činností sportovních klubů a s účastí na sportovních soutěžích; vypůjčení sportovní 

infrastruktury v majetku města za účelem pořádání školních sportovních soutěží; součinnost při prezentaci 

a propagaci sportovních soutěží (průnik s opatřením 1.3.2: Podpora sportovních soutěží pro školní mládež). 

Opatření cílí na rozvoj podmínek, které umožní vznik a další rozvoj školního sportu prostřednictvím školních 

sportovních klubů. Zároveň město chce prostřednictvím tohoto opatření deklarovat podporu vzniku tříd s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy bez ambice jakkoli zasahovat do vzdělávacích plánů městem zřizovaných škol. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Školy a školská zařízení 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

Méně než 50 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 
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 Organizovaný sport 

Vize: „Stabilita sportovních organizací a kvalitní podmínky pro rozvoj sportu na všech výkonnostních úrovních.“ 

Předmětem této prioritní osy je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj organizovaného sportu. Cílem je rozvíjet 

současné nástroje podpory z hlediska metodické podpory sportovním klubům, transparentnosti 

a předvídatelnosti dotačních prostředků a nastavení funkčního schématu víceúrovňové spolupráce napříč 

klíčovými zainteresovanými subjekty. Záměrem statutárního města Liberec je prostřednictvím této prioritní osy 

stimulovat rozvoj sportovních aktivit, které jsou organizovány prostřednictvím sportovních klubů. Struktura této 

prioritní osy je následující. 

Obrázek 9 Struktura prioritní osy 2 

2.1 Podpora sportovních organizací 

• Podpora činnosti sportovních klubů 

• Podpora sportovních akcí organizovaných sportovními kluby 

• Prezentace města prostřednictvím sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu 

• Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory 

2.2 Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců 

• Odměňování významných sportovních úspěchů 

• Podpora vrcholových sportovců 

2.3 Nastavení systému víceúrovňové spolupráce 

• Nastavení systému víceúrovňové spolupráce  

• Monitoring sportovního prostředí 

• Zintenzivnění propagace sportu prostřednictvím městských sdělovacích kanálů 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 2.1 Podpora sportovních organizací na jednotlivá opatření. K těmto 

opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace a klíčové zainteresované 

subjekty). 

Tabulka 20 Strategický cíl 2.1 Podpora sportovních organizací 

Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.1: Podpora sportovních organizací 

 Opatření 2.1.1: Podpora činnosti sportovních klubů 

Pravidelná činnost sportovních organizací je podporována přímou materiální podporou, a to prostřednictvím 

Sportovního fondu statutárního města Liberec. V rámci programu „Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže“ 

bylo v roce 2019 podpořeno 79 sportovních organizací, kterým byla poskytnuta dotace v celkové výši téměř  

10 mil. Kč.  

Cílem města je i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních organizací, které působí na území 

města. Opatření má opakující se charakter a k jeho naplňování by mělo docházet průběžně. Finanční prostředky 

jsou z tohoto důvodu uvolňovány ročně, kdy objem podpory se může lišit s ohledem na hospodářskou kondici města 

Liberce, členskou základnu sportovních organizací a měnící se cenovou hladinu.  

Další aktivitou, která náleží tomuto opatření, je optimalizace systému podpory sportovních organizací, kdy by město 

rádo zvýšilo předvídatelnost finanční podpory, a to prostřednictvím zavedení víceletých grantů sportovním 

organizacím, což by mohlo významně zvýšit stabilitu sportovních organizací. 
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Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.1: Podpora sportovních organizací 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

7 000 000 až 

11 000 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 2.1.2: Podpora sportovních akcí organizovaných sportovními kluby 

Sportovní akce zajišťované sportovními organizacemi jsou podporovány přímou materiální podporou, a to 

prostřednictvím Sportovního fondu statutárního města Liberec. V rámci programu „Veřejné jednorázové sportovní 

akce“ se pro rok 2020 udělují dotace na jednorázové sportovní akce v minimální výši 5.000 Kč a maximálně do 

výše 49.000 Kč. Předpokládaný finanční objem peněžních prostředků byl pro tentýž rok stanoven na 800 tis. Kč. 

V minulých letech byl však objem uvolněných prostředků na sportovní akce významně vyšší. 

Město má za cíl i nadále pokračovat v této přímé materiální podpoře sportovních akcí organizovaných sportovními 

kluby a jinými organizacemi, které se věnují sportovním a pohybovým aktivitám. Opatření má opakující se charakter 

a k jeho naplňování by mělo docházet průběžně. Finanční prostředky jsou z toho důvodu uvolňovány ročně, kdy 

objem podpory se může lišit s ohledem na hospodářskou kondici města Liberce, počet a význam sportovních akcí 

nebo na měnící se cenovou hladinu.  

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Sportovní organizace 

Běžné výdaje města: 

800 000 až  

2 500 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 2.1.3: Prezentace města prostřednictvím sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu 

Statutární město Liberec bude prostřednictvím sportovních akcí regionálního i nadregionálního významu rozvíjet 

pozitivní vnímání Liberce jako města sportu. Sportovní události, akce a soutěže zvyšují celkovou atraktivitu města, 

ale i celého regionu, a přináší mnoho pozitivních synergických efektů. Propagačně-motivační sportovní akce jsou 

významné z důvodu zatraktivnění pohybových aktivit pro různé věkové kategorie, zapojení co největšího počtu 

občanů do pohybových aktivit, rozvoje spolupráce jednotlivých sportovně zainteresovaných subjektů na úrovni 

horizontální i vertikální spolupráce. 

Opatření bude využívat existujících i nově vznikajících a rozvíjejících se komunikačních kanálů, kdy provozní 

náklady tohoto opatření jsou zahrnuty v osobním ohodnocení osoby odpovědné za oblast sportu (opatření  

2.1.4: Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory) nebo např. v rámci  

1.1.5: Vytvoření aplikace o sportovním dění ve městě Liberec. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 
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Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.1: Podpora sportovních organizací 

 Opatření 2.1.4: Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory 

Cílem statutárního města Liberec je posilovat metodickou podporu sportovních organizací. Tento podnět zazněl  

mimo jiné na veřejném projednání, kdy sportovní kluby nemají na straně města jednu kontaktní osobu, na kterou 

by se mohly obracet v případě dotazů a jiné formy metodické podpory. Město Liberec z tohoto důvodu definuje 

odpovědnou osobu spolu s věcnou náplní a odpovědností. Kromě metodické podpory (mj. v oblasti možností 

čerpání grantových a dotačních prostředků z národních a evropských zdrojů) sportovním organizacím by bylo 

náplní tohoto pracovníka zajistit koordinaci sportovních akcí, řídit projektové práce (např. při přípravě strategických 

dokumentů v oblasti sportu), monitorovat sportovní dění ve městě a regionu, spolupracovat se správci 

komunikačních kanálů města na propagaci sportu a zvyšování informovanosti občanů a odpovídat za realizaci 

sportovních akcí pod záštitou města (viz opatření 1.1.3: Zajištění sportovních aktivit pro širokou veřejnost pod 

záštitou města) apod. 

Pracovní pozice na Magistrátu města Liberec již existuje, proto je cílem tohoto opatření doplnit gesční odpovědnost. 

Osobní náklady nevstupují do kapitoly sportu a vzhledem k existenci tohoto pracovního místa není opatření spojeno 

s nově vzniklými náklady. 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 2.2 Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců na 

jednotlivá opatření. K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín 

realizace a klíčové zainteresované subjekty). 

Tabulka 21 Strategický cíl 2.2 Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců 

Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.2: Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců 

 Opatření 2.2.1: Odměňování významných sportovních úspěchů 

Město Liberec má za cíl oceňovat významné sportovce, kteří svými úspěchy řádně reprezentují město. Z tohoto 

důvodu je cílem prostřednictvím vyhlašování sportovce roku zviditelnit a odměnit nejúspěšnější sportovce města, 

popř. regionu, jehož je přirozeným centrem. Cílem tohoto opatření je tímto způsobem poděkovat za celoroční práci 

sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, ale i třeba školských učitelů a dětí libereckých základních a středních 

škol za významnou reprezentaci sportu a města samotného. Tyto akce mají významný společenský přesah, kdy 

se jedná o vhodný nástroj interkulturní výchovy, kdy sport přispívá ke snižování sociálních rozdílů a podporuje 

spolupráci a soudržnost. 

 Termín realizace:  

2022 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Partneři projektu 

Běžné výdaje města: 

Méně než 50 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 
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Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.2: Podpora talentované mládeže a výkonnostních sportovců 

 Opatření 2.2.2: Podpora vrcholových sportovců 

Statutární město Liberec si je vědomo významných celorepublikových i mezinárodních úspěchů libereckých 

sportovců. Z tohoto důvodu je cílem města podporovat sportovce, kteří se účastní vrcholových sportovních akcí 

a dosahují mimořádných úspěchů. 

Opatření se může skládat z řady aktivit materiální (např. úhrada cestovného, příspěvek na úplné či částečné krytí 

nákladů spojených s účastí semináři, ubytováním apod.) i nemateriální povahy (např. poskytování sportovní 

infrastruktury za účelem tréninku). Město Liberec již vrcholové sportovce podporuje a má za cíl je podporovat 

i nadále. Hodnocení této mimořádné podpory má formu individuálních dotací. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Méně než 40 000 Kč 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 2.3 Nastavení systému víceúrovňové spolupráce a propagace sportu 

na jednotlivá opatření. K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín 

realizace a klíčové zainteresované subjekty). 

Tabulka 22 Strategický cíl 2.3 Nastavení systému víceúrovňové spolupráce a propagace sportu 

Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.3: Nastavení systému víceúrovňové spolupráce a propagace sportu 

 Opatření 2.3.1: Nastavení systému víceúrovňové spolupráce 

Cílem tohoto opatření je rozvíjet komunikaci a synergii mezi představiteli města, krajem, národní úrovní 

reprezentovanou Národní sportovní agenturou, spolkovým a soukromým sektorem, školskými zařízeními apod. 

Aktivity náležící tomuto opatření mohou mít podobu pravidelného setkávání s klíčovými aktéry v oblasti rozvoje 

sportu (např. jedenkrát ročně formou kulatých stolů). Cílem opatření je pravidelně získávat podněty a informace ze 

sportovního prostředí.  

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Národní sportovní agentura 

Liberecký kraj 

Sportovní organizace 

Školy a školská zařízení 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 2.3.2: Monitoring sportovního prostředí 

Statutární město Liberec posílí sběr informací a obecně pak monitoring sportovního prostředí. Toto opatření je 

klíčové s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích procesů města a efektivní dotační politiku v oblasti rozvoje sportu. 

Analytické práce realizované v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje sportu statutárního města Liberec 

poukázaly na skutečnost, že město aktuálně disponuje velmi omezenou datovou základnou o situaci v oblasti 

sportu a sportovní infrastruktury. Tuto skutečnost chce Liberec změnit a mít kvalitní a ověřené informace ze 

sportovního prostředí. Toto opatření je ve věcné odpovědnosti osoby definované opatřením 2.1.4: Definování 

odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory. Město zároveň může na základě pravidelného 

monitoringu stanovit indikátory plnění definovaných cílů v oblasti sportu a sledovat dlouhodobý vývoj sportovní 

participace, popřípadě zapojení specifických skupin obyvatelstva do sportovních aktivit. 
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Prioritní osa 2: Organizovaný sport 
 

Strategický cíl 2.3: Nastavení systému víceúrovňové spolupráce a propagace sportu 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 2.3.3: Zintenzivnění propagace sportu prostřednictvím městských sdělovacích kanálů 

 Opatření je zaměřené na zajištění vyšší úrovně propagace sportu prostřednictvím městských sdělovacích kanálů. 

Jednou z aktivit, náležící do tohoto opatření je informování veřejnosti prostřednictvím prostoru, který je nově 

věnován sportu v libereckém zpravodaji. V případě, že dojde k realizaci opatření 1.1.5: Vytvoření aplikace 

o sportovním dění ve městě Liberec, lze očekávat, že by se tato platforma stala nejsilnějším nástrojem v oblasti 

propagace sportu a sdílení informací ze sportovního prostředí. 

Účinnost opatření je závislá na aktivitě věcné odpovědnosti osoby definované opatřením 2.1.4: Definování 

odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory. Zároveň je stěžejním předpokladem aktivní účast 

sportovních klubů na tvorbě obsahu, kdy aktivity náležící tomuto opatření mohou sloužit jako vhodná platforma pro 

zviditelnění sportovních organizací a růst jejich členské základny.  

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Pořadatelé sportovních akcí 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 
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 Sportovní infrastruktura 

Vize: „Zajištění kvalitní, dostupné a konkurenceschopné sportovní infrastruktury.“ 

Předmětem této prioritní osy je usilovat o zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj sportovních aktivit 

prostřednictvím výstavby, obnovy, modernizace nebo efektivního řízení sportovní infrastruktury. Město Liberec 

je vlastníkem řady páteřních sportovišť krajského významu (např. městský plavecký bazén) a je si vědomo 

svého významu z hlediska regionu, kdy do určité míry supluje sportovní zařízení, která nejsou v okolních 

městech dostupná. Statutární město Liberec má za cíl rozvíjet sportovní vybavenost, a to s ohledem na 

hospodářské možnosti města. 

Obrázek 10 Struktura prioritní osy 3  

3.1 Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

• Rekonstrukce městského plaveckého bazénu 

• Rekonstrukce Svijanské arény 

• Rekonstrukce městského atletického stadionu 

• Obnova povrchu umělé trávy fotbalového hřiště Vesec 

• Rekonstrukce haly míčových sportů v Jeronýmově ulici 

• Výstavba nové multifunkční haly 

• Rekonstrukce a rozvoj skateparku 

• Nefinanční podpora sportovních organizací při realizaci investic do vlastních sportovišť 

• Nastavení systému finanční podpory organizací při realizaci investic do vlastních sportovišť 

• Zajištění vyšší připravenosti města na dotační výzvy 

3.2 Rozvoj neformální sportovní infrastruktury 

• Další rozvoj a zvyšování atraktivity sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras 

• Zatraktivnění zimních areálů v letním období 

• Rozvoj sportovní infrastruktury pro širokou veřejnost 

3.3 Efektivní řízení sportovní infrastruktury 

• Analýza a optimalizace řízení městské sportovní infrastruktury 

• Vytváření podmínek pro vyšší otevřenost školních sportovišť 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 3.1 Výstavba, obnova a modernizace sportovišť na jednotlivá opatření. 

K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace a klíčové 

zainteresované subjekty). 
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Tabulka 23 Strategický cíl 3.1 Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.1: Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

 Opatření 3.1.1: Rekonstrukce městského plaveckého bazénu 

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu, který byl poprvé otevřen v roce 1984, je jednou z klíčových priorit 

statutárního města Liberec. Plavecký bazén je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých 

a navazujících dodatků provozován soukromou společností Ještědská sportovní s.r.o. do konce roku 2021. Poté je 

plánována rekonstrukce bazénu z důvodu technického stavu budovy, zařízení i technologií. Návštěvnost 

libereckého bazénu za rok 2019 činila 351 000 návštěvníků.  

V roce 2020 probíhá na základě realizované veřejné zakázky zpracování technické dokumentace spolu 

s projektovým řízením, tj. zajištěním dohledu nad činnostmi spojenými se zpracováním projektové dokumentace, 

následnými stavebními pracemi spočívajícími v rekonstrukci a stavebních úpravách městského plaveckého bazénu 

v Liberci. Zahájení stavebních prací je plánováno na 2. 2. 2022, přičemž práce by měly trvat 18 měsíců.  

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti a krajskému významu sportoviště bude město usilovat o podporu 

z národních nebo evropských zdrojů alokovaných na oblast sportu. Celková výše investice (spoluúčasti) ze strany 

města bude upřesněna v závislosti na podpoře z vyšší úrovně, přičemž je odhadováno, že celková investice do 

plaveckého bazénu vyjde na 485 mil. Kč. 

 Termín realizace:  

2022 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

NSA 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno 

 Opatření 3.1.2: Rekonstrukce Svijanské arény 

Svijanská aréna je důležitou součástí městské sportovní infrastruktury, jakožto součást Sport Parku Liberec. 

Sportoviště je však na hraně své životnosti, kdy převážná část tohoto zařízení pochází z roku 1967. Poslední 

rekonstrukce byla realizována v roce 2015, kdy prošly obnovou nosné betonové prvky, jež umožnila využívat halu 

dále. Svijanská aréna je přitom intenzivně využívána hokejisty, krasobruslaři i širokou veřejností. Do objektu se 

dostává dešťová voda, což vede k znehodnocování ledové plochy, které ústí ve vyšší riziko úrazu sportujících osob. 

Zahájení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2024. Očekávaná spoluúčast města je ve výši 70 % 

z celkové výše investice, která je rámcově vyčíslena na 180 000 tis. Kč. Projekt je aktuálně ve fázi vypracované 

objemové studie. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je realizace tohoto záměru závislá na existenci vhodného 

dotačního programu a možnostech čerpání z národních zdrojů, nebo evropských strukturálních a investičních 

fondů. Vzhledem k moderním technologiím by rekonstrukce mohla přivést snížení nákladů na provoz.  

 Termín realizace:  

2024 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

NSA 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

126 000 000 Kč 

 Opatření 3.1.3: Rekonstrukce městského atletického stadionu 

Statutární město Liberec má za cíl rekonstruovat atletický stadion, který je stejně jako Svijanská aréna součástí 

městského sportovního areálu Sport Park Liberec. Projekt je ve vysokém stádium projektové připravenosti, kdy je 

zpracována projektová dokumentace.  

Statutární město Liberec (prostřednictvím opatření 2.1.4: Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení 

metodické podpory) má za cíl prověřit možnosti financování, které je limitováno současnou formou správy majetku. 

Zahájení stavebních prací je plánováno na 1. 6. 2021, kdy očekávaná spoluúčast města je ve výši 30 % z celkové 

výše investice, která je vyčíslena na 28 300 tis. Kč. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je realizace tohoto 

záměru do jisté míry závislá na existenci vhodného dotačního programu a možnostech čerpání z národních zdrojů, 

nebo evropských strukturálních a investičních fondů. 
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Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.1: Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

MŠMT 

Běžné výdaje města: 

Beze změny 

Investiční výdaje města: 

8 490 000 Kč 

 Opatření 3.1.4: Obnova povrchu umělé trávy fotbalového hřiště Vesec 

Dlouhodobým záměrem statutárního města Liberec je revitalizace areálu, kdy je plánováno odstranění stávajícího 

povrchu hřiště a následná pokládka nového umělého trávníku III. generace (UT3G), dodávka a instalace nového 

oplocení, výměna ochranné sítě za brankami, oprava ochranného zábradlí, dodávka typových laviček pro 

náhradníky a lavičky pro 4. rozhodčího a dodávka nových rámových brankových konstrukcí. Současně bude 

provedena výměna drenážního a odvodňovacího systému. 

Veřejná zakázka bude financována za účasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a její 

zadavatel je TJ Sokol Doubí z.s., který je v souladu s nájemní smlouvou z 23.8.2016 provozovatelem tohoto 

sportoviště. Zahájení stavebních prací je plánováno na 1. 7. 2020, kdy očekávaná spoluúčast města je ve výši  

30 % z celkové výše investice, která je vyčíslena na 8 870 tis. Kč. 

 Termín realizace:  

2020 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno  

Investiční výdaje města: 

2 661 000 Kč 

 Opatření 3.1.5: Rekonstrukce haly míčových sportů v Jeronýmově ulici 

Hala míčových sportů je klíčovou sportovní infrastrukturou statutárního města Liberec, které je stejně jako atletický 

stadion nebo Svijanská aréna součástí městského sportovního areálu Sport Park Liberec. Cílem je rekonstruovat 

tato zařízení ideálně do konce roku 2025.  

Vzhledem k očekávané vysoké finanční náročnosti je realizace tohoto záměru závislá na existenci vhodného 

dotačního programu a možnostech čerpání z národních zdrojů, nebo evropských strukturálních a investičních 

fondů. Zahájení stavebních prací je plánováno na polovinu roku 2024, kdy očekávaná spoluúčast města je ve výši 

70 % z celkové očekávané výše investice, která je rámcově vyčíslena na 45 000 tis. Kč. 

 Termín realizace:  

2025 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

NSA 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

31 500 000 Kč 

 Opatření 3.1.6: Výstavba nové multifunkční haly 

Město si uvědomuje nedostatek vnitřních krytých prostor, které do jisté míry limitují rozvoj sportovních aktivit. 

Statutární město Liberec proto uvažuje nad stavbou nové sportovní multifunkční haly. Plánované zařízení by bylo 

využito zejména pro tréninkovou činnost, systematickou výchovu mládeže a rozvoj klubové činnosti sportovních 

organizací v podmínkách, která stávající nabídka sportovišť, resp. jejich kapacita neumožňuje. Město má za cíl do 

roku 2025 podniknout první přípravné kroky směřující k realizaci tohoto projektového záměru a v případě existence 

vhodného dotačního programu a možnostech čerpání z národních zdrojů, nebo evropských strukturálních 

a investičních fondů realizovat tento investiční záměr do roku 2030.  

Uvažované sportovní zařízení by mělo být koncipováno jako krytá sportovní hala pro míčové hry. Základním 

prostorem by byl tělocvičný sál se sportovní plochou, přičemž hrací plocha by měla být rozdělitelná na dvě až tři 

části. Očekávaná spoluúčast města je ve výši 70 % z celkové výše investice, která je rámcově vyčíslena na  

130 000 tis. Kč. Projekt je aktuálně ve fázi vypracované objemové studie. 
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Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.1: Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

 Termín realizace:  

2026-2030 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

NSA 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

91 000 000 Kč 

 Opatření 3.1.7: Rekonstrukce a rozvoj skateparku 

Statutární město Liberec si uvědomuje zhoršující se stav skateparku v Barvířské ulici, kdy současná podoba 

nevyhovuje parametrům moderních sportovišť. Liberecký skatepark byl postaven v roce 1998 a poslední závod se 

zde uskutečnil před více než deseti lety. Přitom sporty využívající skateboard, freestyle koloběžky nebo BMX kola 

jsou u mladé generace stále velmi oblíbené. V tomto kontextu se jeví jako žádoucí nahradit současné asfaltové 

sportoviště s převážně plechovými překážkami betonovým skateparkem. Tento moderní způsob řešení generuje 

menší hluk (v porovnání se současnou podobou) a jeho provoz je levný díky nízkým nákladům na údržbu a opravy. 

Skateboarding se zároveň nově stal plnohodnotným olympijským sportem, tudíž investice do této infrastruktury by 

mohla podnítit vyšší zájem mládeže o tento olympijský sport, u kterého se očekává rostoucí zájem.   

Město má za cíl do roku 2022 podniknout první přípravné kroky směřující k realizaci tohoto projektového záměru 

a v případě existence vhodného dotačního programu a možnostech čerpání z národních zdrojů, nebo evropských 

strukturálních a investičních fondů realizovat tento investiční záměr v letech 2026 až 2030. Očekávaná spoluúčast 

města je ve výši 60 % z celkové výše investice, která je vyčíslena na 6 800 tis. Kč. 

 Termín realizace:  

2026-2030 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

NSA 

Běžné výdaje města: 

Beze změny 

Investiční výdaje města: 

4 080 000 Kč 

 Opatření 3.1.8: Nefinanční podpora sportovních organizací při realizaci investic do vlastních sportovišť 

Město má za cíl zesílit metodickou podporu směrem ke sportovním organizacím (průnik s opatřením 2.1.4 

Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a zesílení metodické podpory) i v oblasti nefinanční podpory při 

realizaci investic do sportovišť, které jsou v majetku sportovních klubů, tělovýchovných jednot apod. Na 

nedostatečnost v této oblasti upozornilo veřejné projednání konané dne 27. 5. 2020, kdy má být nově definována 

jedna odpovědná kontaktní osoba, na kterou se sportovní organizace budou moci obracet v oblasti získávání 

informací týkající se čerpání grantových a dotačních prostředků z národních a evropských zdrojů, popřípadě 

v jiných skutečnostech, které přímo souvisí s rozvojem sportovní infrastruktury, která je v majetku těchto organizací. 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bez dopadu 

 Opatření 3.1.9: Nastavení systému finanční podpory organizací při realizaci investic do vlastních sportovišť 

Účelem tohoto opatření je systémové nastavení jasně definovaných a transparentních kritérií, na jejichž základě 

bude možné čerpat finanční prostředky z rozpočtu města při realizaci investic do sportovní infrastruktury v majetku 

sportovních organizací. Jednalo by se o doplňkový program, kdy v případě zlepšující se hospodářské situace 

a kladného přebytku v rozpočtu města, alokovaného do oblasti sportu, by bylo možné podpořit aktivity sportovních 

organizací, které vytváří významnou část sportovní infrastruktury. 

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Závislé na disponibilních 

finančních prostředcích 
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Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.1: Výstavba, obnova a modernizace sportovišť 

 Opatření 3.1.10: Zajištění vyšší připravenosti města na dotační výzvy 

Opatření cílí na vyšší připravenost města na nové dotační výzvy a jeho vysokou flexibilitu v oblasti čerpání 

finančních prostředků na investice v oblasti zvyšování kvality a sportovní vybavenosti Liberce. Na základě tohoto 

opatření město bude usilovat o vytvoření seznamu investičních aktivit včetně investičních karet (v některých 

případech se může jednat o zpracované projektové záměry), které poslouží buď jako přímý projektový podklad, 

nebo jako nástroj, který zrychlí přípravu projektového záměru.  

Opatření je spojeno s investičními náklady na nové zpracování či aktualizaci analýz projektových záměrů, technické 

dokumentace apod.  

 Termín realizace:  

2021 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bez dopadu 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 3.2 Rozvoj neformální sportovní infrastruktury na jednotlivá opatření. 

K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace a klíčové 

zainteresované subjekty). 

Tabulka 24 Strategický cíl 3.2 Rozvoj neformální sportovní infrastruktury 

Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.2: Rozvoj neformální sportovní infrastruktury 

 Opatření 3.2.1: Další rozvoj a zvyšování atraktivity sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras 

Statutární město Liberec plánuje dále rozvíjet a zkvalitňovat síť cyklostezek, cyklotras a turistických cest. V tomto 

kontextu se toto opatření odvolává na zpracovaný Plán rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na 

období 2017-2023 (dále jen „Plán rozvoje cyklodopravy“), který definuje projekty, jež mají být do roku 2023 

realizovány. V tomto kontextu má mimo jiné dojít k rozvoji páteřních cyklostezek podél vodních toků (např. 

cyklostezka Odra-Nisa-stezka pro pěší a cyklisty Košická – Poštovní náměstí s odhadem nákladů 40 mil. Kč; 

cyklostezka Hrazená – Barvířská s odhadem nákladů 6 mil. až 16 mil. Kč atd.). Kromě nově plánovaných úseků 

mají města v plánu zvyšovat atraktivitu současné sítě cyklostezek a turistických cest (např. instalovat uzamykatelné 

stojany na kola na strategických místech, doplnit orientační značení pro cyklisty apod.).  

Rozšiřování cyklistické sítě a turistických cest mj. závisí na možnostech financování z národních dotačních 

programů nebo ze Státního fondu dopravy a infrastruktury (dále jen „SFDI“), který přispívá na výstavbu a opravy 

cyklistických stezek nebo na zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. V roce 2019 bylo možné z rozpočtu 

SFDI poskytnout příspěvek na vybranou akci do maximální výše 85 % z celkových uznatelných nákladů na stavební 

části akce. 

 Termín realizace:  

2021-2030 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Sousední obce 

Běžné výdaje města: 

Definováno Plánem 

rozvoje cyklodopravy 

Investiční výdaje města: 

Definováno Plánem 

rozvoje cyklodopravy 
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Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.2: Rozvoj neformální sportovní infrastruktury 

 Opatření 3.2.2: Zatraktivnění zimních areálů v letním období 

Předmětem tohoto opatření je zvýšit využití a návštěvnost zimních sportovních areálů v letním období – 

Sportovního areálu Ještěd a Rekreačního a sportovního areálu Vesec. V rámci prvně jmenovaného zařízení je 

uvažováno o dalším rozvoji bikeparku, který je v porovnání s konkurenčními projekty v jiných městech méně 

využívaný. Současný park je zaměřen primárně na sjezd, který je pro mnohé návštěvníky i přes různé úrovně 

4 dostupných tras obtížný, kdy je cílem tento projekt více přiblížit široké veřejnosti při zachování adrenalinových 

sjezdových tras. V tomto kontextu je komplikací střet zájmů mezi rozvojem sportovních zařízení a ochranou 

životního prostředí. Celý areál je zároveň v majetku městské společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., přičemž 

provozovatelem areálu je TMR Ještěd a.s. Město tak bude vést věcný dialog o možnostech rozvoje tohoto areálu. 

Druhým areálem je Rekreační a sportovní areálu Vesec. Ten v letním období může nabídnout asfaltové cesty, které 

jsou vhodné pro cyklistiku nebo in-line brusle. Areál však není v letním období dostatečně vytěžován, a tak město 

uvažuje o jeho dalším rozvoji směrem k multifukčnímu sportovně-rekreačnímu areálu. Provoz sportoviště 

zabezpečuje přímo Odbor správy veřejného majetku. Investiční náklady budou záviset na rozsahu a konkrétní 

specifikaci projektu, kdy by se město snažilo využít některé z dotačních výzev.  

 Termín realizace:  

2030 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Provozovatelé areálů 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno 

 Opatření 3.2.3: Rozvoj sportovní infrastruktury pro širokou veřejnost 

Statuární město Liberec disponuje vysokým počtem dětských hřišť a jiných venkovních sportovišť. Cílem města je 

jejich průběžná revitalizace a výstavba nových sportovně-volnočasových stanovišť (např. workoutových hřišť, 

senior parků apod.). Cílem města je zároveň prostřednictvím svých sdělovacích kanálů (průnik s opatřením 2.3.3 

Zintenzivnění propagace sportu prostřednictvím městských sdělovacích kanálů) zvýšit informovanost o těchto 

sportovištích napříč širokou veřejností. 

Běžné náklady sportovišť jsou spojeny se zajištěním jejich běžné údržby, kdy se neočekává významné zvýšení 

nákladů oproti současnému stavu. Investiční náklady mají v rámci tohoto opatření na rozdíl od ostatních opatření 

investičního charakteru opakující se charakter, kdy je očekávána obnova nebo výstavba nových sportovišť. 

Finanční alokace bude záviset na aktuálních projektech, které budou v rámci tohoto opatření vybrány pro daný 

kalendářní rok. 

 Termín realizace:  

Probíhající 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

Méně než 1 500 000 Kč 

ročně 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 6. 2020 

Níže je uveden rozpad strategického cíle 3.3 Efektivní řízení sportovní infrastruktury na jednotlivá opatření. 

K těmto opatřením jsou pak definovány konkrétní parametry (finanční dopad, termín realizace a klíčové 

zainteresované subjekty). 
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Tabulka 25 Strategický cíl 3.3 Efektivní řízení sportovní infrastruktury 

Prioritní osa 3: Sportovní infrastruktura 

 Strategický cíl 3.3: Efektivní řízení sportovní infrastruktury 

 Opatření 3.3.1: Analýza a optimalizace řízení městské sportovní infrastruktury 

Statutární město Liberec bude usilovat o efektivní řízení městských sportovišť. Za tímto účelem bude prověřovat 

možnosti, jakým způsobem svá sportoviště spravovat tak, aby došlo ke snížení nákladů na jejich provoz,  

popř. zvýšení výnosů z těchto provozů. Předtím, než se město rozhodne měnit formu správy některého ze svých 

městských sportovišť, je účelné realizovat analýzy ke každému jednotlivému městskému sportovišti tak, aby byla 

nalezena pro město hospodářsky efektivní forma řízení. V případě, že tyto analýzy bude město realizovat ve 

spolupráci s externími subjekty, lze očekávat, že náklady na jednu analýzu se budou řádově pohybovat mezi  

100 tis. až 300 tis. Kč bez DPH, v závislosti na charakteru sportoviště. 

Obecně lze říci, že statutární město Liberec by mělo usilovat o vlastní řízení provozů, která jsou cílena na sportování 

široké veřejnosti (sportovně-rekreační areály, plavecký bazén apod.). K provozně náročným sportovištím, která 

nejsou primárně určena k aktivnímu sportu široké veřejnosti, se jeví být vhodnou formou správy obchodní 

společnost. Orientace obchodních společností, která je zaměřená na zisk, by měla vést k efektivnímu a aktivnímu 

řízení sportovní infrastruktury. 

 Termín realizace:  

Průběžně 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno 

 Opatření 3.3.2: Vytváření podmínek pro vyšší otevřenost školních sportovišť 

Město bude realizovat kroky směřující k vyšší otevřenosti školních sportovišť sportovním organizacím. Přestože je 

významná část školní sportovní infrastruktury sportovním klubům a tělovýchovným jednotám ve vyhrazených 

časech k dispozici, existuje zde stále značný potenciál pro zajištění vyšší efektivity využití. Na základě výše 

uvedeného je cílem statutárního města Liberec vést věcný dialog se školami a školskými zařízeními, které aktuálně 

nejsou sportovním organizacím otevřené. Zároveň je záměrem upřednostnit při využívání vnitřní sportovní 

infrastruktury sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na úkor široké veřejnost (resp. jednotlivců nebo menších 

skupin). Prostřednictvím toho bude docíleno toho, že budou školní sportoviště využívána co možná největším 

počtem osob, zejména pak dětmi a mládeží. 

 Termín realizace:  

Průběžně 

Zainteresované subjekty: 

Statutární město Liberec 

Školy 

Běžné výdaje města: 

Bude upřesněno 

Investiční výdaje města: 

Bude upřesněno 
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8. IMPLEMENTACE A EVALUACE PLNĚNÍ PLÁNU 

 Způsob monitoringu a evaluace 

Po schválení Strategického plánu rozvoje sportu statutárního města Liberec příslušnými statutárními orgány 

města bude pověřena osoba zodpovědná za monitoring a evaluaci plnění tohoto plánu. Hlavním nástrojem 

implementace budou akční plány, které budou formulovány vždy na jeden kalendářní rok. Ty budou operativně 

upřesňovat opatření, která mají být s ohledem na ekonomické možnosti Liberce, vyhlášené dotační programy 

financované z národních nebo evropských zdrojů a jiné faktory, realizovaná v daném kalendářním roce.  

Kontrolu řádného plnění aktivit vymezených akčním plánem bude mít v gesci odpovědná osoba pověřená 

Zastupitelstvem města Liberec. Každý rok dojde k vyhodnocení tohoto akčního plánu, jeho aktualizaci 

s ohledem na nové skutečnosti a formulaci akčního plánu pro rok následující. Součástí vyhodnocení akčního 

plánu bude věcný komentář k míře naplnění jednotlivých aktivit. Akční plán bude obsahovat informace o tom, 

jaké aktivity již byly realizovány, v jakém stavu jsou právě realizované aktivity, jaké aktivity jsou připravovány, 

a jaké plánované aktivity nemohly být oproti původnímu plánu realizovány.  

Zároveň je s ohledem na aktuálnost nutná průběžná revize navrhovaných opatření. Výše uvedený proces může 

vést k úpravám stávajících aktivit či navržení aktivit nových v závislosti na nových skutečnostech. Akční plán 

na rok 2021 tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 
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ZÁVĚR 

Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec je koncepčním dokumentem, který vznikl na 

základě § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 

dokumentu byly definovány klíčové směry, kterými se chce statutární město Liberec vydat za účelem zajištění 

kvalitních podmínek pro sportování svých občanů a návštěvníků. Strategická část je logicky členěna na tři 

prioritní osy. 

Předmětem první prioritní osy je podporovat sport široké veřejnosti a umožnit rovné podmínky ke sportu všem 

občanům. Zároveň město bude usilovat o kvalitní nabídku sportovních akcí a aktivit, o kterých bude občany 

efektivním způsobem informovat. Město si zároveň uvědomuje bariéry některých cílových skupin, jako jsou 

senioři a zdravotně handicapovaní sportovci, a proto těmto důležitým skupinám obyvatelstva věnuje vlastní 

strategický cíl, který má za úkol zlepšit podmínky pro sport pro tyto cílové skupiny. Dle odborné skupiny 

evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské unie až 85 % pohybových 

aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách. Z tohoto závěru je patrné, že význam školních zařízení v oblasti 

sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Statutární město Liberec bude na základě této skutečnosti usilovat 

o podporu rozvoje sportu na školách, které formují vztah dětí a mladistvých k pohybovým aktivitám. 

Druhá prioritní osa je zaměřena na podporu organizovaného sportu, resp. sportovních klubů tělovýchovných 

jednot apod. Město chce být těmto osobám partnerem, na kterého se mohou spolehnout. Z tohoto důvodu 

město chce i nadále podporovat činnost sportovních organizací, stejně jako jimi pořádané sportovní akce. 

Zároveň však jedním z hlavních cílů je zkvalitnit metodickou podporu a nastavit funkční systém horizontální 

a vertikální spolupráce mezi zainteresovanými subjekty. Statutární město Liberec chce zároveň odměňovat 

sportovce, kteří město řádně reprezentují na národní i mezinárodní úrovni a podporovat talentovanou mládež 

a výkonnostní a vrcholové sportovce. 

Poslední prioritní osa se věnuje zkvalitňování sportovní infrastruktury. V tomto kontextu si je město vědomo 

technického stavu a stáří řady sportovišť, které chce rozvíjet a modernizovat tak, aby byly v souladu se 

současnými trendy, technologiemi a umožnili rozvoj sportu v kvalitních podmínkách. Jako klíčové projekty lze 

jmenovat rekonstrukci Městského plaveckého bazénu, rekonstrukci Svijanské arény, rekonstrukci městského 

atletického stadionu, obnovu povrchu umělé trávy fotbalového hřiště Vesec aj. Cílem je rovněž zkvalitnit 

podmínky a informovanost občanů v oblasti neformálních sportovišť, jako jsou dětská hřiště, workoutová hřiště, 

senior parky, nebo nadále rozvíjet síť cyklostezek, cyklotras a turistických cest s ohledem na preference 

občanů. Zároveň statutární město Liberec bude usilovat o optimální řízení městských sportovišť tak, aby jejich 

provoz byl z pohledu města nákladově efektivní.  
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