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1. Úvod
Dokument „Koncepce sportu města Chabařovice na období 2020 – 2030“ (dále jen „Koncepce sportu“) vychází ze
strategického plánovacího dokumentu „Program rozvoje města Chabařovice 2017 – 2022“ a rozpracovává téma
podpory a rozvoje sportu formou strategického koncepčního materiálu do větší podrobnosti, v souladu s § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 230/2016 Sb. Koncepční materiál
města Chabařovice zároveň reflektuje dokument „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého
kraje na období 2018 až 2028“, schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017.
Město Chabařovice tímto dokumentem rozpracovává následující rozvojové cíle Programu rozvoje města Chabařovice
2017 – 2022:
• rozvojový cíl č. 1 „Město a jeho fungování“
o oblast č. 2 „Majetek města a jeho řádná správa“, opatření „rekonstrukce a opravy školních budov a hřišť“ a
opatření „rekonstrukce sportovních areálů“
o oblast č. 3 „Kulturní a společenské centrum s regionálním přesahem“, opatření „podpora zážitkových lokalit a
aktivit“
• rozvojový cíl č. 2 „Životní prostředí a kvalita života“
o oblast č. 1 „Využití a rozvoj klidových a rekreačních částí Chabařovic“, opatření „zkvalitnění zázemí a prostor
koupaliště“, a opatření „využívání potenciálu jezera Milada“
o oblast č. 2 „Péče o prostředí obce a veřejnou zeleň“, opatření „rekonstrukce parků, alejí a zelených ploch“
o oblast č. 4 „Sportovní, zájmové a volnočasové aktivity“, opatření „normativní podpora financování sportovní
činnosti mládeže“, „finanční podpora sportovních a zájmových klubů“, a „rekonstrukce sportovních areálů“
s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie obyvatel města, s důrazem na podporu
mládeže. Systémový přístup města rovněž zahrnuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování sportovních
zařízení, v souladu s finančními možnostmi rozpočtu města, se zohledněním priorit a požadavků obyvatel města, na
základě provedeného dotazníkového šetření. Koncepce sportu města Chabařovice tak reflektuje požadavky svých
obyvatel.
Město Chabařovice vyvine maximální úsilí pro uskutečnění všech možných a technicky a finančně možných záměrů
při zohlednění existujících problémů obce i její pozitivně formulované vize. Obec bude brát zřetel na stanovené směry
a priority svého rozvoje. Každý konkrétní záměr nebo projekt bude ještě před svým uskutečněním diskutován, a to jak
z hlediska věcného, finančního, tak i konkrétního přínosu pro obec a její obyvatele.
Zajištění řízení a naplňovaní této Koncepce, je agendou rady města a zastupitelstva města, na jeho úspěšné realizaci
se však svou měrou podílí všichni občané, jejich spolky a sdružení, stejně tak i podnikatelské subjekty v obci.
Koordinační a administrativní roli při realizaci tohoto plánu má rada města a zastupitelstvo města. Zodpovídají
společně za realizaci, průběžné hodnocení a aktualizaci tohoto dokumentu. Tento dokument je zveřejněn na
internetových stránkách města a ve vytištěné podobě je dostupný v prostorách městského úřadu, kde je k dispozici
občanům.
Naplňování stanovené vize a cílů bude průběžně sledováno a vyhodnocováno (jednou ročně). V případě potřeby je
možné a žádoucí tento plán měnit, upravovat, zpřesňovat a konkretizovat. Při hodnocení mohou být prováděna další
šetření, která se zaměří jak na míru (ne)naplnění jednotlivých cílů, ale také na postoje občanů, spolků nebo
podnikatelských subjektů k provedeným nebo chystaným akcím a opatřením.
Veškeré změny tohoto dokumentu schvaluje vždy zastupitelstvo města.
Své připomínky a náměty k dalšímu rozvoji a plnění tohoto dokumentu je možné směřovat na e-mailovou nebo
korespondenční adresu městského úřadu.
Rada města na svém jednání dne 28. 11. 2018 usnesením č. 06A/18, bod C3), C4) jmenovala poradní komisi RM, a
na jednání RM dne 16. 1. 2019, usnesením č. 06/19, bod D) zaúkolovala mj. zpracováním koncepce sportu ve městě.
Pro vytvoření tohoto dokumentu bylo využito výstupů z Plánu rozvoje rodinné politiky 2013 – 2016 (schválen v ZM dne
16. 12. 2012), vč. Programu rozvoje města Chabařovice 2017 – 2022 (schválen v ZM dne 20. 2. 2017) a jeho
vyhodnocení č. 1 (schváleno v ZM dne 18. 6. 2018), č. 2 (schváleno v ZM dne 18. 4. 2019), č. 3 (schváleno v ZM dne
21. 5. 2020).
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2. Analytická část – základní východiska
2.1

Demografie (stav k 1. 1. 2019)
•
•
•
•
•
•

název:
status:
místní části:
počet obyvatel:
▪ muži:
▪ ženy:
průměrný věk:
ve věku:
▪

▪

2.2.

muži:
ženy:

Chabařovice
město
2 (Chabařovice, Roudníky)
2 513
1 205
1 308
41,2
0 – 15
16 – 17
421
89
203
44
218
45

18 – 64
1 524
759
765

65+
479
199
280

Sportoviště v katastru města
•

Sportovní hala Chabařovice, V Aleji 400
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: stolní tenis, volejbal, nohejbal, futsal, fitness, florbal, badminton,
horolezecká stěna
o stav: proběhla rekonstrukce střechy, osvětlení, potřeba investice do el. rozvodů, vytápění a
ohřevu užitkové vody
o potenciál v dosud nevyužívaných prostorách zařídit fitness

•

Tělocvična Základní školy, Masarykova ul.
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: běžná školní tělovýchova, rekreační tělovýchova, cvičení veřejnosti,
pohybové aktivity dětí a mládeže SDH, tréninky FK Slovan Chabařovice
o stav: dosud bez výrazné investice, nutná celková rekonstrukce a obnova vybavení

•

Víceúčelové hřiště Základní školy, Masarykova ul.
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: atletika, basket, volejbal, nohejbal, malá kopaná, rekreační florbal, tenise
o stav: nové, režim umožňuje organizovaný přístup (smlouva se ZŠ o podnájmu)

•

Víceúčelové hřiště a travnatá plocha hřiště, místní část Roudníky
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: volejbal, nohejbal, tenis, fotbal, další pohybové aktivity dětí a mládeže,
zázemí pro další aktivity
o stav: nové víceúčelové hřiště

•

umělé hřiště ve sportovním areálu, ul. Za stadionem, Chabařovice
o vlastník: město Chabařovice, v nájmu FK Slovan Chabařovice
o sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, futsal, další pohybové aktivity dětí a mládeže
o stav: z důvodu nedostatečné údržby došlo ke znehodnocení povrchu, provedena oprava,
přesto nutná celková rekonstrukce (např. oplocení)

•

Motoareál
o vlastník: město Chabařovice, provozovatel Motoclub F, v podnájmu Speedwayclub
o sportovní aktivity: motoristické sporty, další pohybové aktivity dětí a mládeže, zázemí pro další
aktivity
o stav: areál udržován pro běžný provoz, nutná celková rekonstrukce areálu, objektů, zázemí

•

Sportovní areál „FK Slovan Chabařovice“, ul. Za stadionem, Chabařovice
o vlastník: město Chabařovice (nedořešené vady: v areálu vlastní pozemek s nemovitostí FK
Slovan – tzv. klubovna Budník s přístavbou, dlouhodobě nevyřešené, účel užívání
neodpovídá kolaudačnímu rozhodnutí, přístavba není zlegalizována)
o sportovní aktivity: fotbal, další pohybové aktivity dětí a mládeže, zázemí pro další aktivity
o stav: prováděna běžná údržba, drobné rekonstrukce (střecha šaten, okna, dveře), nutná
celková modernizace areálu, vč. řešení umělé závlahy
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•

Sportovní areál „TJ Slovan Chabařovice“, ul. Za stadionem, Chabařovice
o vlastník: město Chabařovice (nedořešené vady: objekt s přístavbami, v KN neodpovídá
skutečnosti, nutnost pasportizace)
o sportovní aktivity: volejbal, nohejbal, plážový volejbal, rekreační tenis, další pohybové aktivity
dětí a mládeže, zázemí pro další aktivity
o stav: prováděna běžná údržba k udržení provozu sportovních aktivit, je nutná celková
modernizace areálu, objektů, vybavení, zázemí, okolí, vč. řešení umělé závlahy, nutnost
vyřešit odvodnění, nefunkční drenážní systém

•

Workoutové hřiště (Na Křížku)
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: venkovní cvičení, posilování, obratnost
o stav: nové, potenciál k rozšiřování o další prvky pro možnost venkovního fitness

•

Sportovní plocha (Na Křížku)
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: běžné míčové hry, kolektivní hry, univerzální prostor pro venkovní cvičení
a pohybové aktivity
o stav: sportovní plocha bez údržby, nerovné, popraskané povrchy, plánována investice do
povrchu (k využití florbalu a dalších vhodných aktivit)

•

Travnatá plocha (u hřbitova)
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: běžné míčové hry, kolektivní hry, univerzální prostor pro venkovní cvičení
a pohybové aktivity
o stav: neudržovaná plocha (jen běžné sekání trávy), prostor bez vybavení

•

Dětská hřiště ve městě
o vlastník: město Chabařovice
o sportovní aktivity: dle vybavených prvků, hraní dětí, obratnost
o stav: udržovaná zelená plocha, prováděny základní opravy zničených prvků, potenciál pro
další herní prvky

•

Taneční sál ZUŠ
o vlastník: město Chabařovice, zřizovatel ZUŠ
o využíváno pro taneční sport
o stav: udržovaná taneční plocha (baletizol)

•

Taneční sál KD Zátiší
o vlastník: město Chabařovice
o z pohledu sportovního vyžití využíváno pro taneční sport, společenský tanec, a kondiční
cvičení
o stav: udržovaný sál, udržovaná taneční plocha (parkety)

•

KD Roudníky
o vlastník: město Chabařovice
o z pohledu sportovního vyžití využíváno pro taneční sport, společenský tanec, kondiční cvičení,
stolní tenis
o stav: udržovaný sál, udržovaná plocha (parkety)

•

koupaliště Chabařovice
o vlastník: město Chabařovice, nájemce HVZ s. r. o.
o sportovní aktivity: volejbal, stolní tenis, míčové hry na travnaté ploše, plavání, vodní atrakce
o stav: udržovaný areál, udržovaná travnatá plocha, nutné opravy herních prvků
o zčásti sezóny voda nevhodná ke koupání (omezená možnost využití k plavání)

•

Jezero Milada
o vlastník: Česká republika, správa, péče, údržba, investice realizovány prostřednictvím
Palivového kombinátu Ústí s. p.
o cca. ze 40 % zasahuje do katastru města Chabařovice
o z pohledu sportovního vyžití využíváno pro rekreační sporty (běh, cyklistika, plavání, inline)
o stav: udržované travnaté plochy, postupné investice státu, asfaltové plochy
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2.3.

Sportovní subjekty, členská základna, sportující veřejnost

2.3.1

SDH Chabařovice

•
•
•
•
•

2.3.2
•
•
•
•
•
2.3.3
•

•
•
•
•

2.3.4
•

Výčet jednotlivých oddílů: přípravka 3-6 let, mladší žáci 6-11let, starší žáci 12-15 let, dorostenci 15-18 let,
ženy a muži.
Počet členů soutěžících: 44 dětí, 14 žen a 14 mužů. Děti: přípravka 14 (Chabařovice a Přestanov) 3 (Ústí
nad Labem a Krupka), mladší 15 (Chabařovice a Přestanov) 2 (Ústí nad Labem), starší 5 (Chabařovice),
dorost 5 (Chabařovice).
Výše členského příspěvku: 400,- Kč děti a 300,- Kč dospělí
Informace o úrovni soutěže: sborové pohárové soutěže, okresní, krajské, republikové
Časy a místo tréninků: přípravka čtvrtek 16:00-17:00, mladší a starší žáci pondělí 16:00-17:30, dorostenci
pátek 17:00-18:00, ženy čtvrtek 17:00-18:30 a muži dle soutěže. Setkáváme se jeden krát týdně v hasičárně
a přes zimu v tělocvičně ZŠ.
Speedway v AČR
Výčet jednotlivých oddílů: přípravka (1), MČR 125 ccm (1), MČR juniorů MS, ME (1), MČR flattrack (1),
ostatní (11)
Počet členů: celkem 15
Výše členského příspěvku: 200,- Kč / 1.000,- Kč (4 x 1.000,- + 11 x 200,-)
Informace o úrovni soutěže: MS, ME, MČR
Časy a místo tréninků: úterý a čtvrtek (soboty dle dohody) a dle počasí, 16 – 19 hod, plochodrážní stadion
MOTOCLUB „F“ Chabařovice
Výčet jednotlivých oddílů: Klub mladých motorkářů se skládá ze 4 oddílů
o oddíl „A“ – 10 členů (děti 9 – 15 let)
o oddíl „B“ – 13 členů (děti 8 – 15 let)
o oddíl „C“ – 10 členů (děti 5 – 8 let)
o oddíl „D“ – 4 členy (děti 5 – 8 let)
Počet členů: celkem 37 dětí
Výše členského příspěvku: 300,- Kč ročně
Informace o úrovni soutěže:
o 3 závody ročně v Motoareálu Chabařovice
o celoroční seriál závodů po ČR a seriál motocrossových závodů „Bati cup 2019“
Časy a místo tréninků: délka tréninku 2,5 hodiny + čas potřebný pro přípravu motocyklů
o pravidelné tréninky v Motoareálu každou středu, nepravidelné volné tréninky v pondělí, čtvrtek, a
pátek
TJ Slovan Chabařovice
Výčet jednotlivých oddílů:
počet členů

•
•
•

muži

ženy

mládež

z Chabařovic

mimo Chabařovice

o volejbal:
60
31
29
0
21
39
o nohejbal:
35
35
0
12
17
18
o stolní tenis:
15
15
0
0
11
4
o taneční klub: 20
10
10
0
4
16
o celkem TJ
130
91
39
12
53
77
Počet členů: 130
Výše členského příspěvku: 600,- Kč dospělí/300,- Kč mládež, studenti, ženy na mateřské dovolené,
důchodci
Informace o úrovni soutěže:
o taneční klub: není soutěž
o stolní tenis: okresní přebor mužů 2. třídy
o volejbal:
▪ muži „A“ družstvo 2. liga (např. Plzeň, Příbram, Karlovy Vary)
• tréninky: sportovní hala, 1. 9. – 31. 3. Út 20 - 22 hod, Čt 18 - 20 hod, stadion TJ
1. 4. – 31. 8. Po, St 18 – 20 hod
▪ muži „B“ družstvo krajský přebor, tréninky jako družstvo muži „A“
▪ muži „C“ družstvo okresní soutěž neregistrovaných, tréninky jako družstvo muži „A“
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ženy „A“ družstvo 2. liga (např. Česká Třebová, Turnov, Svitavy)
• tréninky: sportovní hala 1. 9. – 31. 3. Út 18 – 20 hod, placený nájem v Ústí nad
Labem Čt 18 – 20 hod
▪ ženy „B“ družstvo, bez soutěže
• tréninky: sportovní hala 1. 10. – 31. 3. Pá 18:30 – 20 hod, stadion TJ 1. 4. – 30. 9.
Út, Čt 17:30 – 19:30 hod
▪ smíšené družstvo neregistrovaných, bez soutěže
• tréninky: sportovní hala 1. 10 – 31. 3. Pá 20 – 21:30 hod, stadion TJ 1. 4. – 30. 9.
Út, So 18 – 20 hod
o nohejbal:
▪ muži „A“ družstvo 2. liga (např. Janovice, České Budějovice, Karlovy Vary)
• tréninky: sportovní hala 1. 10. – 31. 3. Ne 15 – 17 hod, stadion TJ 1. 4. – 30. 9. St
17 – 19 hod
▪ muži „B“ družstvo krajský přebor (např. Kadaň, Žatec)
• tréninky: sportovní hala 1. 10 – 31. 3. St 18:30 – 20 hod, Pá 17 – 18:30 hod, Ne 17
– 18:30 hod, stadion TJ 1. 4. – 30. 9. St, Pá, Ne 17 – 19 hod
▪ muži „C“ družstvo sdružený okresní přebor (např. Nový Bor, Varnsdorf
• tréninky stejné jako družstvo „B“
▪ mládež, mistrovství ČR, pohár ČNS, krajský přebor (např. Hronov, České Budějovice,
Karlovy Vary, Semily, Český Brod, Kadan
• tréninky: sportovní hala 1. 10 – 31. 3. St 17 – 18:30 hod, Pá 16 – 17 hod, stadion TJ
1. 4. – 30. 9. Pá 16 – 17 hod, společně s družstvy „B“ a „C“ mužů
Časy a místo tréninků: viz výše
▪

•

2.3.5
•
•
•
•
•

FK Slovan Chabařovice
Fotbalový klub má celkem 7 družstev
Počet členů: 135 celkem
o 62 dospělých (40 registrovaných a 22 neregistrovaných)
o 73 dětí
Výše členského příspěvku: ¨
o PŘÍSPĚVKY DOSPĚLÍ: částka za každý měsíc 150,- Kč
o PŘÍSPĚVKY MLÁDEŽ: částka za měsíc je 350,- Kč
Informace o úrovni soutěže: krajská úroveň
Časy a místo tréninků: aktuální rozpis dostupný na webu http://www.fkslovanchabarovice.cz/treninky
o A-tým + B-tým, Út + Čt 18.00
o Starší žáci (trenéři P. Nechuta + P. Caitaml), Po 18.00 - 19.30 hala, Čt 16.30 - 18.00 UMT
o Mladší žáci (trenér P. Orság), Po 17.00 - 18.30 hala, St 16.00 - 17.00 hala
o Starší přípravka (trenér L. Král), Út + Čt 17.00 - 18.00 hala, Pá 17.00 - 18.00 UMT
o Mladší přípravka (trenér P. Nechuta), Po 16.00 - 17.00 hala, Pá 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 ZŠ
o Minipřípravka (trenér J. Hnyk), Út + Čt 16.00 - 17.00 hala

2.4.

Sportovní činnost a zázemí školských zařízení

2.4.1

Základní umělecká škola Chabařovice
/ přehled vztažený k nabídce sportovních aktivit (nejsou uvedeny aktivity „nepohybové“)

•

•
•

•

Výčet jednotlivých tříd:
o Taneční obor na hlavní budově v Chabařovicích má 5 tříd, počet dětí na třídu je od 10 do 15 žáků
o od školního roku 2019/2020 pořádáme kurz cvičení a tance pro dospělé, kurz navštěvuje 10 osob,
z toho 9 má bydliště v Chabařovicích
o od školního roku 2019/2020 pořádáme kurz Taneční radovánky pro děti pod 5 let, kurz navštěvuje
13 dětí a všechny mají bydliště v Chabařovicích
Počet členů: 87 (vztaženo na sportovní/pohybové aktivity)
Výše členského příspěvku:
o školné pro žáky činí 700,- Kč na pololetí
o kurzovné pro děti 1.200,- Kč na pololetí
o kurzovné pro dospělé 1.600,- Kč na pololetí
Informace o úrovni soutěže:
o taneční obor se pravidelně účastní soutěží v regionu a obsazuje přední příčky, někteří žáci soutěží i
v sólových tancích a duetech, pravidelná účast na MS v Babylonu pod hlavičkou WADF
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•

2.4.2

Časy a místo tréninků:
o žáci mají pravidelnou výuku 2krát týdně, dle věku v rozsahu od dvou vyučovacích hodin po čtyři
vyučovací hodiny
o kurzy trvají 60 minut a jsou jednou za týden
o všechny hodiny a kurzy probíhají v budově na Husově nám. 17 v Chabařovicích
o taneční obor funguje ve velkém rozsahu i v Chlumci a Libouchci
o rovněž kurzy jsou kromě Chabařovic také v Chlumci
ZŠ Chabařovice
2.4.2.1 v přípravě kroužek volejbalu (otevření ve školním roce 2020/2021)
2.4.2.2 taneční kroužek pro děti 1. st. ZŠ
2.4.2.3 zumba – tělocvična ZŠ pro dospělé i děti od 9. let
• úterý, neděle, 19.00 -20.00 hod, tělocvična ZŠ
• cena: 60,- Kč dospělí / 50,- Kč dítě / 30,- Kč dítě v doprovodu dospělé cvičící osoby
2.4.2.4 bodystyling – tělocvična ZŠ
• čtvrtek, 19 - 20 hod, tělocvična ZŠ
2.4.2.5 SM – systém + kondiční a kompenzační cvičení – tělocvična ZŠ
• SM – systém je rehabilitační metoda vyvíjená MUDr. Smíškem, cvičení je založeno na
procvičování svalových řetězců proti bolestem zad a slouží jako skvělá prevence
• čtvrtek, 18 - 19 hod, tělocvična ZŠ
• cena: 90,- Kč /osoba/hod

2.4.3

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, pobočka Chabařovice
(přehled vztažený k nabídce sportovních aktivit (nejsou uvedeny aktivity „nepohybové“)

2.4.3.1 Klubík a Hejbásek + Klubík a Hejbásek II
• zábavné dopoledne pro maminky s dětmi zaměřené na pohybové aktivity, rozvoj hrubé a
jemné motoriky a na socializaci dětí v kolektivu
• věková skupina 1 - 3 let
• dny konání: ČT 08:30-10:00
• cena 1. pololetí 400,- Kč / 2. pololetí 400,- Kč
2.4.3.2 ROZBAL TO!
• kroužek plný pohybu s prvky gymnastiky a dalších sportovních aktivit v živých rytmech
moderní hudby
• věková skupina 11 - 16 let
• dny konání: ÚT 15:30-17:00
• cena 1. pololetí 600,- Kč / 2. pololetí 600,- Kč
2.4.3.3 ROZBAL TO! – přípravka
• sportovní kroužek plný pohybu se základy gymnastiky v živých rytmech hudby
• věková skupina 6 - 10 let
• dny konání: ÚT 14:30-15:30
• cena 1. pololetí 500,- Kč / cena 2. pololetí 500,- Kč
2.4.3.4 Sportovní hry
• popis kroužku: Přijď si zasportovat s kamarády. Sám si basket nezahraješ, sám nad sebou
nevyhraješ. S partou to jde všechno líp.
• věková skupina 6 - 15 let
• dny konání: ST 16:30-18:00
• cena 1. pololetí 400,- Kč / 2. pololetí 400,- Kč
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2.5. Celkové náklady města v období 2015 až 2020
Základní ukazatele rozpočtu města a náklady v oblasti volnočasových aktivit a sportu
Rok 2015 (skutečnost):
•
•
•
o
o
o

příjmy: 38,988 mil. Kč
výdaje: 35,423 mil. Kč
saldo: 3,565 mil. Kč
sportovní kluby:
696 tis. Kč
neziskové organizace:353,2 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 580 tis. Kč

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,79 %
0,91 %
1,49 %

1,96 %
1,00 %
1,64 %

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,61 %
0,82 %
1,12 %

1,71 %
0,87 %
1,19 %

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,48 %
0,94 %
1,67 %

1,40 %
0,89 %
1,58 %

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,37 %
0,95 %
2,27 %

1,14 %
0,78 %
1,88 %

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,41 %
0,92 %
0,57 %

1,50 %
0,98 %
0,61 %

% podíl z příjmů

% podíl z výdajů

1,60 %
0,97 %
0,72 %

1,67 %
1,01 %
0,75 %

Rok 2016 (skutečnost):
•
•
•
o
o
o

příjmy: 39,581 mil. Kč
výdaje: 37,195 mil. Kč
saldo: 2,386 mil. Kč
sportovní kluby:
637,4 tis. Kč
neziskové organizace:324,2 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 442 tis. Kč

Rok 2017 (skutečnost):
•
•
•
•
o
o

příjmy: 46,087 mil. Kč
výdaje: 48,764 mil. Kč
saldo: – 2,677 mil. Kč
sportovní kluby:
682,8 tis. Kč
neziskové organizace:435 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 768 tis. Kč

Rok 2018 (skutečnost):
•
•
•
o
o
o

příjmy: 49,827 mil. Kč
výdaje: 60,013 mil. Kč
saldo: – 10,186 mil. Kč
sportovní kluby:
682,9 tis. Kč
neziskové organizace:470,6 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 1 129,3 tis. Kč

Rok 2019 (skutečnost):
•
•
•
o
o
o

příjmy: 50,801 mil. Kč
výdaje: 47,696 mil Kč
saldo: 3,105 mil. Kč
sportovní kluby:
717,2 tis. Kč
neziskové organizace:465,3 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 288,6 tis. Kč

Rok 2020 (předpoklad):
•
•
•
•
•
•

příjmy: 47,114 mil. Kč
výdaje: 45,068 mil. Kč
saldo: 2,046 mil. Kč
sportovní kluby:
753,8 tis. Kč
neziskové organizace:455,8 tis. Kč
výdaje (investice, vč. oprav) do dětských hřišť a sportovišť: 340 tis. Kč
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2.6.

Dotazníkové šetření: dospělí, mládež
Součástí analytické práce na vzniku dokumentu bylo získání relevantních vstupních informací, získaných
prostřednictvím dotazníkového šetření. Poradní komise pracovala v souladu s legislativou (zákon č. 230/2016
Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů), vytvoření
metodiky, dotazníků, vč. struktury otázek, následně zpřesnění a upravení bylo konzultováno s děkanem PF
UJEP prof. doc. PhDr. Jiřím Škodou, PhD. Tvorba dotazníků probíhala v období leden – únor 2019.
Byly stanoveny průzkumné cíle:
• Zjistit, jak hodnotí možnosti sportování děti, dospělí a senioři.
• Zjistit, jakou formu sportování upřednostňují děti, dospělí a senioři.
• Zjistit, jak hodnotí kvalitu a počet sportovišť děti, dospělí a senioři.
• Zjistit, jaká je četnost a důvody využívání sportovišť dětmi, dospělými a seniory.
• Zjistit, jaké priority z hlediska podpory sportu ze strany města mají dospělí a senioři.
Průzkumné otázky v dotaznících vycházely z jednotlivých průzkumných cílů. Průzkumný vzorek byl tvořen
občany města Chabařovice (MČ Chabařovice a MČ Roudníky), a to včetně dětí od šesti let. Nebyl použit žádný
výběr respondentů, struktura respondentů je patrná na základě výstupů a dat z navrácených dotazníků.
Fáze realizace průzkumu
Přípravná fáze: V přípravné fázi průzkumu jsme zvolili průzkumný problém a definovali průzkumné téma. Byly
prostudovány relevantní dokumenty a podklady města Chabařovice i měst jiných. Na základě zjištěných
informací byly sestaveny průzkumné nástroje a bylo rozhodnuto o technice sběru dat.
Předvýzkum: Předvýzkumem jsme zvýšili validitu dotazníků. V rámci předvýzkumu jsme rozdali sestavené
dotazníky prostřednictvím členů Poradní komise RM k provedení ověření srozumitelnosti jednotlivých otázek
v dotaznících. Některé otázky jsme následně upravili a zjednodušili.
Průzkumné metody
V průzkumném šetření jsme jako výzkumný nástroj zvolili dotazníky. Vzhledem k velkému věkovému rozpětí
respondentů jsme vytvořili dotazníky dva – pro děti ve věku od 6 do 14,99 let a pro osoby nad 15 let. Oba
dotazníky byly zcela anonymní a získané odpovědi tak byly použity pouze pro přípravu tohoto dokumentu.
Děti pod 6 let jsme do naší cílové skupiny nezahrnuli vzhledem k jejich dosud nevytvořeným pevným názorům
v závislosti na jejich kognitivním vývoji, získané informace by tedy měly nulovou vypovídající hodnotu.
Dotazník je nejrozšířenější a nejpropracovanější technikou získávání dat. Je nejméně náročný na čas a klade
menší požadavky na počet zpracovatelů. Respondentům poskytuje větší čas na rozmyšlení odpovědí a
zároveň přesvědčivou anonymitu.
Dotazníky začínají úvodním oslovením, ve kterém se snažíme vzbudit zájem respondentů, vysvětlujeme
důvody sběru dat, zdůrazňuje význam jejich odpovědí v souvislosti s významem poskytnutých informací.
Otázky v dotazníku tvoří uzavřený celek, jsou konkrétní, jednoznačné a srozumitelné.
Úvodní otázky v obou dotaznících tvoří faktografické údaje, zjišťujeme pohlaví a věk respondentů. Hlavní část
dotazníku tvoří polouzavřené a dichotomické výběrové i výčtové uzavřené otázky, zaměřené na náš cíl
průzkumu. V některých otázkách jsme pro měření postojů využili Likertovy škály. Na konci dotazníku je jedna
otázka polytomická, stupnicová. V dotazníku pro děti jsme zjednodušili otázky a vyřadili otázky pro měření
postojů a názorů.
Sběr dat
Distribuce dotazníků a následný sběr probíhal v období březen – duben 2019. Respondenti byli osloveni
průvodním dopisem, ve kterém byli požádáni, aby vyjádřili svůj názor na stávající situaci v oblasti sportu,
vyjádřili spokojenost či nespokojenost s možnostmi sportování v našem městě, a podíleli se tak na rozvoji
města.
Dotazníky pro dospělé byly v počtu 2 kusů distribuovány do poštovní schránky (vč. Informace o možnosti
dotisku a vyzvednutí si na MěÚ v případě většího počtu osob v domácnosti, vyjma dětí, kterým byly dotazníky
distribuovány ve škole). Domácnosti byly rovněž informovány o sběru vyplněných dotazníků prostřednictvím
spolupracujících poučených dobrovolníků a členů Poradní komise RM. V případě nezastižení doma byli
požádáni o odevzdání dotazníku na uvedená sběrná místa. Dotazníky pro děti byly distribuovány
prostřednictvím ZŠ Chabařovice, rodiče obdrželi průvodní dopis se žádostí, aby dohlédli na odevzdání
dotazníku. U mladších dětí jsme poprosili rodiče o pomoc s jejich vyplněním. Místa, kde bylo možné vyplněné
dotazníky odevzdávat: Základní škola Chabařovice (pouze pro odevzdání od dětí), schránka MěÚ
Chabařovice (případně osobně na podatelně MěÚ), schránka MP Chabařovice.
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Distribuce a sběr dotazníků probíhaly v období březen – duben 2019.
Kromě dotazníků byl vybraným cílovým skupinám distribuován formulář k vyplnění SWOT analýzy (rada
města, zastupitelstvo města, ředitelé příspěvkových organizací, představitelé sportovních organizací, vedoucí
sportovních kroužků, trenéři, vedoucí sportovních kurzů). Vyplnění a odevzdání proběhlo jak ve variantě
elektronické, tak ve variantě tištěné. Bylo osloveno celkem 32 respondentů. Odevzdáno bylo 17 vyplněných
formulářů. Údaje byly kompletovány v květnu 2019.

2.6.1 Výsledky dotazníkového šetření – děti
K distribuci dotazníků pro děti byla využita ZŠ Chabařovice. Z celkového počtu 280 (stav ke dni distribuce)
bylo vyplněno a odevzdáno celkem 221 dotazníků dětí. Jedná se tak o cenné výstupy s vysokou vypovídající
hodnotou, kdy návratnost činí téměř 79 %.

V období červen – září 2019 probíhal záznam dat a jejich vyhodnocení. Výsledky byly prezentovány
v radničním zpravodaji „Chabařovické noviny“ v říjnu 2019.
K dispozici jsou zajímavá čísla. Jedná se např. o počty zapojení mládeže do sportovních klubů, ale i počty a
četnost provozovaných sportů, návštěvnost sportovišť, výčet toho, co dětem ve městě ke sportování chybí,
jaké je jejich hodnocení sportovišť, a další. Údaje byly poskytnuty rovněž školským zařízením ve městě (ZŠ,
ZUŠ a DDM), které díky nim mohou upravit svou nabídku volnočasových a sportovních aktivit.
Přehled údajů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

221
43
103
54
107
113
1
103
100
18
46
25
41
96
12
133
129
46
83
87

dětí vyplnilo dotazník (ve škole celkem 280 dětí)
různých subjektů využívaných dětmi ke sportovní činnosti
dětí využívá nabídky subjektů ve městě
dětí využívá nabídky cizích subjektů mimo město
dívek
chlapců
respondent neuvedl pohlaví
respondentů ve věku 6-10 let
respondentů ve věku 11-14 let
respondentů ve věku 15/15+
respondentů sportuje nepravidelně
nejméně 1x týdně
nejméně 2x týdně
nejméně 3x týdně
respondentů nesportuje vůbec
respondentů sportuje neorganizovaně, někteří i organizovaně
respondentů sportuje organizovaně, někteří i neorganizovaně
respondentů uvedlo, že sportuje organizovaně i neorganizovaně zároveň
respondentů uvedlo sportování jen organizovaně
respondentů uvedlo, že sportuje jen neorganizovaně
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

122 respondentů navštěvuje jeden sportovní subjekt
30 respondentů navštěvuje pravidelně dva sportovní subjekty
2 respondenti navštěvují pravidelně tři sportovní subjekty
113 respondentů by chtělo nejraději sportovat neorganizovaně
90 respondentů by chtělo nejraději sportovat organizovaně ve sportovním klubu
46 respondentů by chtělo nejraději sportovat organizovaně ve sportovním kurzu, kroužku
7 respondentů všechny uvedené formy
82 respondentů chtějí jen neorganizovaně
21 respondentů chtějí organizovaně i neorganizovaně
je dostatek sportovišť?:
79 ano / 62 ne/ 76 nevím
jsou kvalitní?:
49 ano/ 77 ne/ 89 nevím
je dostatek příležitostí ke sportování?: 117 ano/ 42 ne/ 60 nevím
seřazení sportů dle četnosti:
86 cyklistika
83 plavání
65 tanec
64 běh
53 bruslení
51 lyžování
47 fotbal
44 jiný
33 nordic walking, turistika, chůze
28 inline brusle
26 fitness
22 gymnastika
20 skateboarding
20 stolní tenis
18 házená
17 atletika
15 hasičský sport
14 florbal
13 badminton
9 hokej
9 tenis
9 volejbal
8 basketbal
6 bojový sport
1 squash
1 veslování
další doplněné provozované sporty:
7 parkour
7 nohejbal
6 jezdectví na koni
5 autocross, motocross, motokáry
2 běh na lyžích
2 sportovní hry
2 šachy
2 škola TV plavání
1 hokejbal
1 jumping
1 kuželky
1 mažoretky
1 míčové hry
1 free run
1 airsoft
1 box
1 paddleboarsding
1 potápění
1 rybaření
1 vybíjená
známky sportovišť (seřazeno od nejhůře hodnocené po nejlépe hodnocené, škála 5 až 1):
3,08 travnatá plocha u hřbitova
2,69 KD Roudníky
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•

2,6
sportovní plocha Na Křížku
2,43 víceúčelové hřiště Roudníky
2,27 hřiště s umělým povrchem (FK)
2,25 dětská hřiště ve městě
2,17 sportovní areál TJ
2,14 motoareál
2,10 tělocvična ZŠ
2,09 sportovní hala
2,08 workoutové hřiště Na Křížku
1,95 fotbalové hřiště FK
1,92 taneční sál ZUŠ
1,91 taneční sál KD Zátiší
1,90 jezero Milada
návštěvnost sportovišť:
137 workoutové hřiště
133 sportovní plocha Na Křížku
131 dětská hřiště
107 sportovní hala
88 tělocvična ZŠ
83 fotbalové hřiště FK
69 hřiště s umělým povrchem (FK)
62 travnatá plocha u hřbitova
35 motoareál
33 sportovní areál TJ
25 víceúčelové hřiště Roudníky
o chybějící sporty:
21 bojový sport, box, wrestling, MMA, judo, karate, kickbox, thajský box
19 plavání, kroužek plavání
15 parkour, parkourové hřiště
14 florbal, hokejbal, k tomu vhodná plocha
13 gymnastika
11 aquapark, bazén, krytý bazén, plavecká hala
10 dětská hříště, hezká hřiště, nové hřiště, opravit hřiště
6 atletika
6 šachy
5 basketball, basketbalové hřiště
5 bruslení, rychlobruslení
5 skateboardové hřiště, skate park
5 tenis, a přání tenisové haly
5 hokej
4 badminton
4 golf
4 lyžování
4 stolní tenis, kroužek stolního tenisu
4 volejbal pro děti
4 šipky
3 airsoft, paintbal
3 baseball
3 fitness
3 horolezectví
3 sportovní kroužek, širší nabídku sportování
3 trampolíny (venkovní v zemi)
3 workout, rozšířit, požadavek na workout i v Roudníkách
3 zimní sporty, zimní stadion
3 cyklistika
3 více tanečních stylů, streetdance, orientální tanec, pole dance
2 krasobruslení
2 házená
2 jezdectví na koni, a plochy pro trénink jízdy na koni
2 plochá dráha
2 rybářský kroužek, rybolov
2 vodní pólo
1 americký fotbal
1 disc hunter (frisbee)
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1 fotbal
1 inline brusle, dráha
1 posilovna
1 více sportovních kroužků pro dívky
1 free run
1 mažoretky
1 nohejbal
1 turistika
• navštěvované sportovní kluby, oddíly, kroužky, subjekty:
25 FK Slovan Chabařovice
24 ZUŠ tanečky
14 SDH hasiči Chabařovice
11 zumba (M. Kašpárková)
11 sportovní hry ZŠ
11 kroužek plavání (blíž neurčeno)
5 TJ Slovan Chabařovice
5 DDM sportovní hry
3 taneční kroužek ZŠ
3 klub mladých motorkářů Chabařovice
3 tenisová škola (blíž nespecifikováno)
3 koně/klub blíže nespecifikován
2 ÚAPS (Ústecká akademie plav.sportů)
2 kroužek potápění
2 gymnastika (blíže neuvedeno)
2 atletický klub Krupka
2 SKP Sever Ústí nad Labem
2 Viva Jump Teplice
2 DDM Chabařovice (blíže neurčeno)
2 šachový klub Spartak Ústí n. L.
1 koně (ranč Liboňov)
1 judo Teplice
1 HSK Tygři Ústí nad Labem
1 HJ Baník Most
1 HBC Elba Ústí nad Labem
1 TJ Chlumec
1 USK Provod Ústí n. L.
1 FK Teplice, fotbalový klub
1 Relax Teplice
1 parkour Ústí nad Labem
1 plavecký oddíl Krupka
1 kroužek Jump aréna Ústí n. L.
1 USK Slavie Ústí n. L.
1 TJ Sokol Ústí nad Labem
1 Městské divadlo Ústí n. L. - balet
1 kung-fu (blíž neurčeno)
1 Badminton klub GORAM Teplice
1 kroužek mažoretky (blíže neurčeno)
1 HC Slovan Ústí nad Labem
1 koně Řehlovice
1 TS Avalanche
1 Basta Cheerleaders
1 Kravec Gym Teplice (box)
Shrnutí:
Seřazení provozovaných sportů dle četnosti (zahrnuto jak organizované, tak neorganizované): cyklistika,
plavání, tanec, běh, bruslení, lyžování, fotbal, jiný (uvedeny samostaně), nordic walking, inline brusle, fitness,
gymnastika, skateboarding, stolní tenis, házená, atletika, hasičský sport, florbal, badminton, hokej, tenis,
volejbal, basketbal, bojový sport
Další dětmi doplněné provozované sporty: parkour, nohejbal, jezdectví na koni, autocross, motocross,
motokáry, běh na lyžích, šachy, hokejbal, kuželky, mažoretky, míčové hry, free run, airsoft, box,
paddleboarding, potápění, rybaření, vybíjená
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Uvedené chybějící sporty (seřazeno od nejvyšší četnosti): bojový sport, plavání (kroužek plavání), parkour
(parkourové hřiště), florbal/hokejbal (k tomu vhodná plocha), gymnastika, atletika, šachy, basketball
(basketbalové hřiště), bruslení, skateboardové hřiště (skate park), tenis, hokej, badminton, golf, lyžování,
stolní tenis (kroužek stolního tenisu), volejbal pro děti, šipky, airsoft, paintbal, baseball, fitness, horolezectví,
trampolíny (venkovní v zemi), požadavek na více tanečních stylů, streetdance, orientální tanec, krasobruslení,
házená, jezdectví na koni, a plochy pro trénink jízdy na koni, plochá dráha, rybářský kroužek, rybolov, vodní
pólo, americký fotbal, disc hunter (frisbee), inline dráha, posilovna, mažoretky, nohejbal, turistika.
Smyslem dotazníku bylo mj. jiné i to, aby se nabídka v našem městě přizpůsobila poptávce a v mezích
možností uspokojila oblasti aktivit, které vzešly z dotazníků, že je děti postrádají: florbal/hokejbal,
gymnastika, atletika, šachy, volejbal pro děti, šipky, horolezectví, požadavek na více tanečních stylů,
streetdance, orientální tanec, rybářský kroužek, rybolov.
Zároveň je třeba pracovat s výsledky, které uvádějí nejčastěji provozované sporty a s ohledem na reálné
možnosti na ně zkusit reagovat, a to vytvořením podmínek či další vhodnou podporou jejich pěstování:
cyklistika, tanec, nordic walking, turistika, chůze, fitness, gymnastika, stolní tenis, házená, atletika,
florbal, badminton.
Přehled dětmi navštěvovaných sportovních klubů, oddílů, kroužků, subjektů (seřazeno podle četnosti):
FK Slovan Chabařovice, ZUŠ Chabařovice taneční obor, SDH Chabařovice hasičský sport, kroužek
zumby (M. Kašpárková), sportovní hry ZŠ, kroužek plavání (blíž neuvedeno), TJ Slovan Chabařovice, DDM
sportovky, taneční kroužek E. Uriová, klub mladých motorkářů Chabařovice, tenisová škola (blíž neuvedeno),
koně/jezdecký klub (Řehlovice, Liboňov), Ústecká akademie plaveckých sportů, kroužek potápění (blíž
neuvedeno), oddíl gymnastiky (blíž neuvedeno), atletický klub Krupka, SKP Sever Ústí nad Labem, Viva Jump
Teplice, DDM Chabařovice (blíže neurčeno), šachový klub Spartak Ústí n. L., judo Teplice, HSK Tygři Ústí nad
Labem, HJ Baník Most, HBC Elba Ústí nad Labem, TJ Chlumec, USK Provod Ústí n. L., FK Teplice, Relax
Teplice, parkour Ústí nad Labem, plavecký oddíl Krupka, kroužek Jump aréna Ústí n. L., USK Slavie Ústí n.
L., TJ Sokol Ústí n. L., Městské divadlo Ústí n. L. – baletní soubor, Badminton klub GORAM Teplice, kroužek
mažoretky (blíž neuvedeno), HC Slovan Ústí n. L., TS Avalanche, Basta Cheerleader, Kravec Gym Teplice
oddíl boxu.

2.6.2 Výsledky dotazníkového šetření – mládež a dospělí
V období listopad 2019 – únor 2020 probíhal záznam dat a jejich vyhodnocení. Výsledky byly prezentovány
v radničním zpravodaji „Chabařovické noviny“ v březnu 2020. Při analýze údajů bylo vyhodnoceno, zda a jak
ovlivňují výsledek odpovědí např. lidí, kteří uvedli, že nesportují, že nenavštěvují sportoviště a zároveň je
přitom hodnotili (ať už dobrými známkami či špatnými), případně sportují, ale uvedená sportoviště
nenavštěvují, a přitom je hodnotili špatnými známkami, jedná se v celkovém objemu o hodnoty pouze
v setinách. Číselné vyhodnocení tak obsahuje úplně všechny údaje. Vyhodnocení samozřejmě zohledňuje ty
otázky, kde byla uvedena „0“, nebo u těch typů otázek, kde bylo uvedeno „nevím“, tato informace je
v komentářích uvedena, a při výpočtech zohledněna, aby výsledná hodnota nebyla ovlivněna.
Distribuováno bylo celkem 1 300 dotazníků pro mládež a dospělé, odevzdaných a vyplněných bylo
celkem 131, návratnost tak činí 10,07 %.
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Přehled údajů:
• Členění dle pohlaví:
o 65 žen
o 62 mužů
o 4 respondenti pohlaví neuvedli
• věkové složení:
o 9 respondentů ve věku 15 - 20 let
o 7 respondentů ve věku 21 - 29 let
o 16 respondentů ve věku 30 - 39 let
o 46 respondentů ve věku 40 - 49 let
o 23 respondentů ve věku 50 - 59 let
o 18 respondentů ve věku 60 - 69 let
o 12 respondentů nad 70 let
• Na otázku „Sportujete?“ odpovědělo:
o 49 respondentů sportuje nepravidelně
o 22 nejméně 1x týdně
o 30 nejméně 2x týdně
o 20 nejméně 3x týdně
o 9 respondentů nesportuje vůbec
o 1 respondent neuvedl nic
• Ke způsobu sportování se vyjádřili, že:
o 76 respondentů sportuje pouze neorganizovaně
o 94 respondentů sportuje neorganizovaně i organizovaně
o 28 respondentů uvedlo, že sportuje pouze organizovaně
o 27 respondentů navštěvuje jeden sportovní subjekt
o 9 respondentů navštěvuje pravidelně dva sportovní subjekty
o 3 respondenti navštěvují pravidelně tři sportovní subjekty
• Jaký způsob sportování preferují?
o 86 respondentů by chtělo nejraději sportovat neorganizovaně (z nich 10 i organizovaně v
klubu či kurzu)
o 30 respondentů by chtělo nejraději sportovat organizovaně ve sportovním klubu, či kurzu,
nebo kroužku
• Počet / různost navštěvovaných sportovních subjektů:
o 25 různých subjektů využívaných dospělými ke sportovní činnosti
o 19 respondentů (název subjektu uvedlo 31 respondentů) využívá nabídky subjektů ve městě
o 12 respondentů využívá nabídky cizích subjektů mimo město
• Přehled využívaných sportovních subjektů (seřazeno podle počtu respondentů):
o TJ Slovan Chabařovice
o bodystyling (M. Zámečníková)
o zumba (M. Kašpárková)
o dále již jen v jednotkách, a často bez uvedení konkrétního subjektu: jóga, pilátes, fotbal, kruhový
trénink, sportovní kynologie, SDH Chabařovice, zápasnický klub Teplice, BK Sluneta Ústí nad
Labem, FK Slovan Chabařovice, Roudníci, fitness Regen klub Ústí n. L., sportovní rybolov
Chabařovice, SKP Ústí nad Labem, TS Freedom, FK Baník Modlany, taneční kroužek v Ústí n.
L. (blíže neuvedeno), cvičení pro seniory (blíže neuvedeno), Rančeři (kulečník), cvičení SM
systém MUDr. Smíšek v Ústí n. L.
• Otázka „Jaký sport provozujete?“ (seřazeno dle četnosti):
o 75 cyklistika
o 53 plavání
o 46 nordic walking, turistika, chůze
o 40 lyžování
o 26 běh
o 25 bruslení
o 24 tanec
o 22 fitness
o 20 inline brusle
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o
o
o
o
o
o
o

18 volejbal
17 badminton
14 stolní tenis
9 atletika
9 tenis
8 fotbal
dále pak již jen v jednotlivých případech: gymnastika, florbal, hokej, squash, baseball,
basketbal, hasičský sport, házená, bojový sport, skateboarding
o kromě sportů uvedených v dotazníku doplnili respondenti ještě následující provozované sporty:
jóga, motosport, nohejbal, kulečník, karty, bodystyling, pilates, zumba, běh na lyžích, zápas
řecko-římský, kruhový trénink, sportovní kynologie, golf, jízda na koni, tai-chi, kajak divoká
voda, šipky, spinink, chůze s rehabilitačními pomůckami
• Na otázku „Považujete POČET sportovišť za dostatečný?“ odpovědělo 122 respondentů:
o 58 ANO / 26 NE / 38 nevím
• Na otázku „Považujete KVALITU sportovišť za dostatečnou?“ odpovědělo 122 respondentů:
o 43 ANO / 35 NE / 44 nevím
• Na otázku „Jak jste spokojen(a) se stavem následujících sportovišť?“ odpovědělo 127 respondenů“:
o seřazeno od nejhůře hodnoceného sportoviště (známkováno):
▪ 3,61
travnatá plocha u hřbitova (77 respondentů nehodnotilo / 54 hodnotilo)
▪ 3,36
víceúčelové hřiště Roudníky (87 nehodnotilo / 44 hodnotilo)
▪ 3,03
sportovní plocha Na Křížku (68 / 63)
▪ 2,98
KD Roudníky (85 / 46)
▪ 2,69
tělocvična ZŠ (73 / 58)
▪ 2,66
hřiště s umělým povrchem (umělka) / FK Slovan (72 / 59)
▪ 2,61
sportovní hala (72 / 59)
▪ 2,55
dětská hřiště ve městě (62 / 69)
▪ 2,55
jezero Milada s okolím (16 / 115)
▪ 2,41
workoutové hřiště Na Křížku (68 / 63)
▪ 2,36
fotbalové hřiště FK Slovan (67 / 64)
▪ 2,29
sportovní areál TJ Slovan (69 / 62)
▪ 2,09
motoareál (63 / 68)
▪ 1,94
taneční sál ZUŠ (84 / 47)
▪ 1,59
taneční sál KD Zátiší (50 / 81)
o nejlépe hodnoceným „sportovištěm“ je taneční sál KD Zátiší, taneční sál ZUŠ a
Motoareál
o nejhůře hodnoceným „sportovištěm“ je travnatá plocha u hřbitova, víceúčelové hřiště
Roudníky a sportovní plocha „Na Křížku“
• „Jak vnímáte kvalitu nabízených sportovních aktivit?“ (známkováno) 37 respondentů nevyplnilo,
hodnotilo 94:
o 2,8: „1“ (9) / „2“ (37) / „3“ (26) / „4“ (11) / „5“ (11)
• Vyhodnocení otázky „Využíváte sportoviště v Chabařovicích?“
o návštěvnost (seřazeno podle největší návštěvnosti):
▪ 28
Sportovní areál TJ Slovan
▪ 28
dětská hřiště ve městě
▪ 25
sportovní hala
▪ 24
workoutové hřiště Na Křížku
▪ 22
motoareál
▪ 21
tělocvična ZŠ
▪ 21
sportovní plocha Na Křížku
▪ 15
hřiště s umělým povrchem (umělka)
▪ 15
Fotbalové hřiště (FK Slovan)
▪ 13
Víceúčelové hřiště Roudníky
▪ 10
Travnatá plocha (u hřbitova)
o Důvody, proč sportoviště respondenti nenavštěvují (nejčastější, „kategorizované“, a
občasné):
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Sportovní areál TJ Slovan:
• nemám informace o možnostech
• drahé (1), nedostatečná kvalita (1), nevhodný čas nabídky (3), neumožněno
vůbec (8)
• stáří, věk, neprovozuji vhodný sport, nezájem
▪ Dětská hřiště ve městě:
• nepořádek, neudržované, rozbité herní prvky
• kategorizované důvody neuvedeny žádné
• věk, velké děti, jsou určeny pro děti
▪ Sportovní hala:
• nemám info, neznám nabídku, cvičím jinde
• drahé (1), nedostatečná kvalita (2), nevhodný čas nabídky (8), neumožněno
vůbec (5)
• není nabídka pro děti
▪ Workoutové hřiště Na Křížku:
• nepořádek, srocování nepřizpůsobivých
• kategorizované důvody neuvedeny žádné
• nevhodná lokalita, tento sport neprovozuji
▪ Motoareál:
• neprovozuji, nemám potřebu, nezajímá mne
• drahé (1), nedostatečná kvalita (2), nevhodný čas nabídky (2), neumožněno
vůbec (4)
• neznám možnosti, neznám nabídku
▪ tělocvična ZŠ:
• cvičím jinde, nepotřebuji, nevyužívám
• drahé (1), nedostatečná kvalita (2), nevhodný čas nabídky (9), neumožněno
vůbec (4)
• neznám možnosti, neznám nabídku
▪ Sportovní plocha Na Křížku:
• plocha beze smyslu, pro sport nevyhovuje
• kategorizované důvody neuvedeny žádné
• nepořádek, injekční stříkačky, srocování nepřizpůsobivých
▪ hřiště s umělým povrchem:
• neprovozuji vhodný sport, nemám potřebu
• drahé (5), nedostatečná kvalita (7), nevhodný čas nabídky (0), neumožněno
vůbec (5)
• není nabídka pro děti, nevyužiji/důvod věk, stáří
▪ Fotbalové hřiště FK Slovan:
• nezájem, nepotřebuji, nehraji
• drahé (3), nedostatečná kvalita (1), nevhodný čas nabídky (2), neumožněno
vůbec
• není možné si pronajmout
▪ Víceúčelové hřiště Roudníky:
• nedokončené, nefunkční, nebezpečné
• kategorizované důvody neuvedeny žádné
• nemám důvod, nepotřebuji, sportuji jinde
▪ Travnatá plocha u hřbitova:
• nevhodné, neudržované, k ničemu
• kategorizované důvody neuvedeny žádné
• nic tam není, zanedbané, je to rizikové místo, prostor beze smyslu
• Otázka „Jak vnímáte příležitosti ke sportování v Chabařovicích?“:
o pro děti: 2,26
▪ 29 respondentů uvedlo "0" nebo "5" (nevím) / zcela dostatečné (16) / dostatečné (52)
/ nedostatečné (26) / zcela nedostatečné (8)
▪
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pro dospělé: 2,28
▪ 33 respondentů uvedlo "0" nebo "5" (nevím) / zcela dostatečné (15) / dostatečné (52)
/ nedostatečné (20) / zcela nedostatečné (11)
o pro seniory: 2,89
▪ 56 respondentů uvedlo "0" nebo "5" (nevím) / zcela dostatečné (8) / dostatečné (17) /
nedostatečné (25) / zcela nedostatečné (25)
• Otázka „Jakou nabídku sportů v CH postrádáte?“:
▪ pro děti: 99 respondentů uvedlo "0", 32 respondentů vyplnilo
▪ pro dospělé: 97 respondentů uvedlo "0", 34 respondentů vyplnilo
▪ pro seniory: 104 respondentů uvedlo "0", 27 respondentů vyplnilo
o pro děti:
▪ 5 bojové sporty
▪ 4 kolektivní sport jen pro dívky (např. volejbal)
▪ 4 atletika
▪ 4 rozšířit možnosti sportování, sportoviště v Roudníkách
▪ 3 tenis
▪ 3 hokejbal, florbal
▪ 3 plavání
▪ 3 všeobecné „pohybovky“, všestranné sportování
▪ 2 volejbal (obecně)
▪ 2 gymnastika
▪ 2 cyklistika
▪ 2 bruslení + zajistit plochu pro bruslení
▪ 2 propojit cyklostezku, vybudovat cyklostezku do UL
▪ 2 vybavit, a lépe se starat o stávající hřiště
▪ 2 více prostoru pro pohyb, více hřišť
▪ 2 více organizovaných akcí, sportovních soutěží
▪ 1 nohejbal
▪ 1 basketbal
▪ 1 turistika
▪ 1 lední hokej
▪ 1 badminton
▪ 1střelnice
▪ 1 lepší koupaliště
▪ 1 zpřístupnit víceúčelové hřiště před školou
▪ 1 vybudovat dráhu pro inline
o pro dospělé:
▪ 12 fitness, fitnesscentrum, posilovna
▪
5 tenis, badminton
▪
4 kolečkové brusle, inline dráha
▪
3 dodělat sportoviště v Roudníkách
▪
3 lepší informovanost
▪
2 jóga
▪
2 bazén
▪
2 venkovní posilovací stroje
▪
3 cvičení pro ženy
▪
2 cyklostezka do UL nebo Chlumce
▪
2 pilátes
▪
2 kulečník
▪
2 sauna
▪
1 agility, kynologie
▪
1 střelnice
▪
1 koupaliště
▪
1 lední hokej, bruslení
▪
1 rekonstrukce fotbalového hřiště
▪
1 aerobic
o
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o

pro seniory:
▪
5 cvičení pro seniory, zdravotní cvičení
▪
5 venkovní posilovací stroje, hřiště pro seniory
▪
3 vytvořit turistický oddíl, turistika
▪
3 osadit procházkové trasy lavičkami, osadit lavičky na pěší zóně (od zahradnictví)
▪
3 plavecký areál, bazén
▪
2 jóga
▪
2 cokoliv pro seniory, není tu nic pro seniory
▪
2 badminton, tenis
▪
1 vycházkový park s lavičkami
▪
1 petang
▪
1 střelnice
▪
1 asfaltová cesta kolem Milady
▪
1 spinink
▪
1 kolečkové brusle
▪
1 propojit cyklostezky
▪
1 lepší informovanost, zveřejnění sportovních možností, a jejich cen
• Otázka „Jak hodnotíte PROPAGACI sportu ze strany města?“: 3,26
o 3 respondenti uvedli "0" / velmi dobrá (4) / dobrá (36) / nevím (34) / špatná (40)
/ velmi špatná (14)
o Jaký informační kanál k propagaci upřednostňujete?:
▪ 64
zpravodaj ChN
▪ 63
web města
▪ 43
facebook města
▪ 16
ostatní (plakátovací plochy, plakáty, letáky, rozhlas, ZŠ, MŠ)
• Otázka „Jak hodnotíte PROPAGACI sportu ze strany sportovních organizací?“: 3,03
o 4 respondenti uvedli "0" / velmi dobrá (4) / dobrá (50) / nevím (29) / špatná (27)
/ velmi špatná (17)
o Jaký informační kanál k propagaci upřednostňujete?:
▪ 58
zpravodaj ChN
▪ 46
web organizace
▪ 41
facebook organizace
▪ 24
ostatní (plakáty, letáky, rozhlas, vývěska, web města, whatsapp)
▪
7
není potřeba, rozkřikne se samo
• Otázka „Jak hodnotíte podporu sportovních klubů ze strany města?“:
o 3,05
spravedlnost 51 respondentů uvedlo "0" / 1(17)/ 2(15)/ 3(17)/ 4(9)/ 5 (22)
o 2,77
dostatečnost 57 respondentů uvedlo "0" / 1(17)/ 2(15)/ 3(21)/ 4(10)/ 5 (11)
• Otázka „Jakou prioritu by měla mít podpora sportu ze strany města?“ – seřazeno pořadí priorit:
1. více peněz pro děti
136
2. více financí volnočasovému sportu (DDM, školské zařízení)
175
3. zajistit větší nabídku aktivit
193
4. navýšit finance do zázemí/objektů
217
5. větší váhu kvalitě, úrovni, výsledkům
242
6. stanovit si maximální částku v rozpočtu
253
7. upřednostnit sporty (jsou si rovny)
276
8. větší váhu na počet zapojených
279
9. soustředit řízení sportu pod jeden subjekt
293
• Rozbor otázek k měsíčním výdajům na sport:
o kolik měsíčně výdaje do sportu celkem:
▪ 0 Kč
13
▪ 1 - 100 Kč
15
▪ 101 - 200 Kč
11
▪ 201 - 300 Kč
8
▪ 301 - 400 Kč
14
▪ 401 - 500 Kč
11
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o

o

▪ 501 - 1000 Kč 26
▪ nad 1000 Kč
13
▪ nevím
10
▪ celkem 122
kolik měsíčně výdaje v Chabařovicích:
▪ 0 Kč
45
▪ 1 - 100 Kč
25
▪ 101 - 200 Kč
11
▪ 201 - 300 Kč
7
▪ 301 - 400 Kč
4
▪ 401 - 500 Kč
8
▪ 501 - 1000 Kč 8
▪ nad 1000 Kč
1
▪ nevím
9
▪ celkem 119
kolik ochotni měsíčně vydat v Chabařovicích nad rámec stávajících výdajů
(40 respondentů uvedlo „0“ nebo nevím):
▪ 0 Kč
15
▪ 1 - 100 Kč
9
• ženy i muži, věk 50-59, 60-69, sportující pravidelně
• věnující se převážně cyklistice, chůzi, plavání
• očekávání od města: více cyklostezek a lépe vybavená hřiště
▪ 101 - 200 Kč
19
• převážně ženy, věk 40-49, sportující pravidelně
• preferující neorganizované sportování
• věnující se nejvíce cyklistice, lyžování, běhání, plavání a tanci, chybí jim více
kurzů pro ženy, jóga, pilátes, badminton, tenis
• požadují lepší informovanost o nabídce, možnostech a cenách, lepší údržbu
sportovišť, více cyklostezek, budování naučných stezek, a lepší spravedlnost
v podpoře sportu
▪ 201 - 300 Kč
13
• převážně muži, 40-49, sportující pravidelně, preferující sportovat
neorganizovaně
• věnují se běhu, bruslení, fitness, cyklistice, lyžování, plavání a stolnímu tenisu
• chybí jim venkovní posilovací stroje, fitness, inline dráha
• požadují obnovu sportovišť, investici do sportovní haly, a větší propagaci
nabídek sportovního vyžití
▪ 301 - 400 Kč
5
• převážně muži, napříč věkových kategorií
• sportující pravidelně, preferující neorganizovaně
• věnující se různým sportům (plavání, turistika, lyžování, fitness, cyklistika,
bruslení, běh)
• kterým spíše nic nechybí, příp. zřízení fitness centra
• požadující lepší péči o sportoviště, a více sportovních aktivit pro děti
▪ 401 - 500 Kč
11
• ženy i muži, ve věku 40-49 a 50-59
• sportující nepravidelně, preferující neorganizovaně
• věnující se nejvíce cyklistice, turistice, lyžování, badmintonu, stolnímu tenisu
• chybí jim více cyklostezek a možnost fitness cvičení v Chabařovicích
• požadující po městě cyklostezku do Ústí, zkvalitnit koupaliště, a více
propagovat možnosti sportování ve městě
▪ 501 - 1000 Kč 10
• ženy i muži, ve věku 30-39, 40-49
• sportující převážně pravidelně, neorganizovaně i organizovaně, preferující
obě možnosti
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•

▪

▪

věnující se cyklistice, běhu, plavání, tanci, turistice, lyžování, bruslení, pilates,
józe, kruhovému tréninku
• vesměs jim nic nechybí, případně možnost jógy v Chabařovicích
• od města očekávají obnovu stávajících sportovišť, rovnoměrnou podporu
sportovních klubů ve městě, větší propagaci sportovních možností
více než 1000 Kč
9
• převážně muži, ve věku 30-39, 40-49
• sportující převážně pravidelně, neorganizovaně i organizovaně, preferující
obě varianty
• věnující se cyklistice, lyžování, běhu, plavání, motoristickému sportu,
nohejbalu
• nic jim nechybí, příp. možnost fitness cvičení
• od města očekávají větší finanční podporu sportovním organizacím,
nepouštět se do ničeho nového, starat se lépe o stávající sportoviště
nevím 25

• Otázka „Vaše očekávání od města v oblasti sportu“ (73 respondentů nevyplnilo nic, 58 respondentů
uvedla očekávání a požadavky, seřazeno podle četnosti):
o dodělat hřiště v R., zabezpečit proti úrazu, nalajnovat, rozšířit herní prvky, rozšířit
možnost sportu, neopomíjet Roudniky, pokračovat v budování oválu
o lepší údržba současných sportovišť
o větší propagace, více informací o možnostech, cenách (propagaci na web, do ChN)
o volání po spravedlivé podpoře sportu ve městě (obecně)
o více financí do podpory sportu, klubům, organizacím
o pracovat na zlepšení zázemí jezera Milada, úprava okolí, nabídka možností, dbát na režim
pohybu (nepovolit vjezd aut) s ohledem na sportovní aktivity, určit a dbát na dodržování
pravidel pohybu na Miladě: pěší, cyklisté, bruslaři, volně pobíhající psi
o řešit cyklostezky, propojení, rozšíření, upravit cyklostezky
o zajistit více nabídek a možností s "vodou", vylepšit koupaliště, úroveň koupání a jeho zázemí
o chybí nabídka pro seniory, zdravotní cvičení, sportoviště
o zamezit zápachu
o sjednocení vedení sportu, sjednocení tělovýchovných jednot
o nabídka sportovního vyžití je vyhovující
o nespravedlnost a přílišná podpora fotbalu, jejich přílišná "namistrovanost"
o více akcí pro děti (sportovní i jiné, soutěže, tvůrčí, dětské dny, apod.)
o další nová hřiště (dopravní hřiště, skatepark)
o zajistit větší nabídku sportovních aktivit
o budovat naučné a turistické stezky
o je opomíjena dospívající mládež
o častější sekání dětských hřišť
o aktivit se neúčastním s ohledem k věku (stáří)
o zajistit vodní plochu pro bruslení
o více podpory pro nekomerční kluby
o zázemí pro běžce
o zpřístupnění hřiště před ZŠ pro širokou veřejnost
o více podpory pro motosport
o vylepšit sportovní halu (investice do podlahy, osvětlení)
o nepřehledný web města, nepřehledné vyhledávání
o investovat více do zeleně
o ponechat větší část jezera Milada přírodě, bez podnikatelských aktivit, ty koncentrovat mimo
oblast Chabařovic
o více spolupráce města s DDM
o vybudování trasy pro in-line
o zajistit fitness
o vytvořit podporu u konkrétních talentů dětí
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2.7.

SWOT analýza
SWOT analýza představuje standardizovanou metodu, pomocí které chceme definovat prostřednictvím
specifikace silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení, klady a zápory současné situace v oblasti sportu
v našem městě (silné a slabé stránky), vytyčit si možnosti dalšího rozvoje (příležitosti) a ohrožení, která by
mohla jeho další rozvoj a směřování zkomplikovat či zcela znemožnit.
Snahou města je v maximální míře uspokojit potřeby svých obyvatel v oblasti sportu a vytvořit vhodné
podmínky pro jeho rozvoj a financování, to vše s ohledem na velikostní kategorii našeho města a jeho finanční
možnosti. Součástí analytické práce na vzniku tohoto dokumentu tak bylo získání relevantních vstupních
informací, získaných prostřednictvím SWOT analýz.
Formulář k vyplnění SWOT analýzy byl distribuován celkem 32 respondentům (rada města,
zastupitelstvo města, ředitelé příspěvkových organizací, představitelé sportovních organizací, vedoucí
sportovních kroužků, trenéři, vedoucí sportovních kurzů). Vyplnění a odevzdání proběhlo jak ve variantě
elektronické, tak ve variantě tištěné. Odevzdáno bylo 17 vyplněných formulářů (3 fyzicky prostřednictvím
schránky MěÚ, 1 elektronicky prostřednictvím podatelny MěÚ, 13 elektronicky prostřednictvím emailu):

SILNÉ STRÁNKY:
• nabídka sportovišť
• sportovní subjekty a práce s mládeží
• jezero Milada s okolím, a poloha města
• zájem části obyvatel o sport
• financování sportu městem
• personální zajištění
• koncepční přístup města
• tradice

SLABÉ STRÁNKY:
• správa a financování sportovišť
• organizace sportu a informovanost
• politikaření a osobní zájmy
• nabídka pro všechny věkové kategorie
• mnoho subjektů, roztříštěnost řízení
• personální zajištění
• nedostatek sportovišť
• spoléhání na podporu města

Na velikost obce máme poměrně dost sportovišť:
sportovní areály, dětská hřiště, přírodní prostory, krytá
sportoviště.

Správa sportovišť je roztříštěná. Je nedostatek financí
v rozpočtu města na provoz a investice vzhledem
k velikostní kategorii města a velkému počtu sportovišť.

Na území města působí sportovní spolky a organizace,
které pracují s mládeží, a nabízejí širokou nabídku
sportovních aktivit.

Využívání sportovišť téměř výhradně kluby a nedostatek
informací o možnostech využití.

Jezero Milada nabízí možnosti individuálního sportování.
Zájemci o sport mohou využívat široké nabídky sportu
města Teplice a Ústí nad Labem.
Část obyvatel sportuje organizovaně i neorganizovaně.
Město naší velikostní kategorie přispívá na sport poměrně
značnými prostředky. Je zaveden systém normativních
příspěvků.

Sportem se prolínají různé osobní zájmy, projevuje se to i
v politickém životě města.
Do sportování nejsou zapojeny všechny věkové kategorie.
Sportovní subjekty jsou příliš autonomní bez bližší
spolupráce s ostatními subjekty.

PŘÍLEŽITOSTI:
• využití a rozvoj stávajících sportovišť
• spolupráce sportovních subjektů
• jezero Milada s okolím, a poloha města
• koncepční přístup města
• zapojení mládeže
• využití dotačních titulů
• zapojení do sítě cyklostezek
• růst počtu obyvatel

HROZBY:
• zastaralá infrastruktura, nedostatečná údržba
• nedostatek financí obce (rozpočet)
• personální zajištění
• nezapojení některých skupin mládeže
• finanční požadavky subjektů a jejich využití
• vzájemná nevraživost
• politikaření a osobní zájmy
• přílišná nabídka volnočasových podnětů

Efektivnější využití sportovišť, zpřístupnění neorganizované veřejnosti, investice do stávajících sportovišť.
Hledání možností lepší spolupráce a komunikace mezi
subjekty.

Další chátrání stávajících sportovišť.

Společně s DSO jezero Milada vytvářet možnosti pro
sportování v okolí Milady. Využití sportovní nabídky
okolních měst.
Zpracování koncepce sportu a její aplikace.
Vytvářet podmínky pro sportování mládeže.

Nedostatečná pravidelná údržba k udržení provozu.
Nedostatečné možnosti rozpočtu obce.
Omezené možnosti zajištění kvalifikovaných trenérů.
Složité podchycení některých věkových skupin mládeže.
Přílišné požadavky sportovních subjektů bez koncepce a
průkaznosti využití.
Pozn.: Barevné rozlišení a tučný font použit pro nejčastěji se
opakující hesla. Seskupeno a seřazeno dle četnosti.

22/29

2.8

Multiplikační dopady sportu

Do analytické části tohoto dokumentu patří zohlednění multiplikačních dopadů sportu. Jedná se o propojení sportu s
ostatními oblastmi lidského života v našem regionu, vztaženého k městu a jeho nejbližšímu okolí. Město Chabařovice
si plně uvědomuje pozitivní zdravotní dopady sportování, ať už individuálního, neorganizovaného, či organizováno ve
sportovních klubech, kroužkách, školních subjektech, a dalších nabízených sportovních aktivit, vč. možností rekreace,
pěstování zdatnosti, zároveň s dopadem socializace a seberealizace obyvatel města. Město Chabařovice zdůrazňuje
individuální odpovědnost každého jedince za přístup ke sportu a zdravému životnímu stylu a odpovědnost rodičů za
zdravý životní styl svých dětí.
Hlavními úkoly sportovní politiky města zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti
sportovních subjektů. Spadá mezi to také podpora rozvoje školního sportu, vytvoření podmínek pro zdravotní prevenci
a zdatnost (sportovní areály, hřiště), kvalitu života a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, dostatečná nabídka
sportovního vyžití) a sociální inkluzi (nezaměstnaní, senioři, matky s dětmi, osoby zdravotně postižené, osoby s nižším
sociálním statutem).
Město Chabařovice si uvědomuje nutnost vytyčení jasného směru sportovní politiky města, vytvoření systémových
opatření a dle možností rozpočtu zajistit finanční podporu pro sport na území města. Jedná se rovněž o společné úsilí
v řešení negativního multiplikačního dopadu: nedostatek financí obecně, trvalý pokles zdatnosti, pokles zájmu dětí o
sport, nižší úroveň sportovních dovedností, personální kapacity, dobrovolnictví, aj.
Město Chabařovice má zpracovaný systém finanční podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu
města v dokumentu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chabařovice“, který byl schválen Radou města
Chabařovice dne 30. 10. 2018.
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti,
určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí, představuje nejlepší způsob vlivu na
chování dětí a mládeže. Zásadní význam sportu spočívá ve výchovném prostředku, socializačním faktoru, v účinné
formě prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, je důležitým prvkem v harmonickém a zdravém
vývoji mladého člověka.
Město Chabařovice vytváří podmínky pro pěstování sportu pro všechny. Na území města je široké spektrum nabídky
organizovaného a neorganizovaného sportu a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva
bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Podporujeme naplňování myšlenek zdravotního
životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizaci, a aktivní odpočinek.
Pomocí sportovní infrastruktury chceme budováním, udržováním a správou sportovišť vytvářet základní podmínky pro
provozování různých forem sportu a pohybových aktivit pro své občany. Role města je v tomto směru nenahraditelná.
Město dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se vytvářet, udržovat a stabilizovat
sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
Dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
je základní obsah, (osnova) plánu rozvoje sportu pro obce a města vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu.
Dokument města Chabařovice tuto osnovu naplňuje. Dále se město Chabařovice v maximální míře, s ohledem na
aktuální podmínky a možnosti města, snaží plnit úkoly, stanovené zákonem:
§ 6 Úkoly obcí
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní
činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
§ 6a Plány v oblasti sportu
Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje
priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému
ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních
reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v
jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo
kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
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3. Návrhová část
Návrhová část vychází ze zkompletovaných informací v analytické části. Pro stanovení vize, mise, priorit, jednotlivých
cílů, rozpracovaných do specifických cílů a opatření k jejich dosažení, bylo využito základních východisek, aktuálního
stavu a popisu sportovišť na území města, dále pak z přehledu činností a nabídky sportovních subjektů, kroužků,
sportovních aktivit a zázemí školských zařízení, včetně informací z dotazníkového šetření a provedené SWOT analýzy.
Důležitým aspektem je rovněž uvědomění si finančních možností města naší velikostní kategorie, skladby příjmové
strany rozpočtu, RUD, mandatorních výdajů, kapitálových výdajů, infrastrukturálních projektů, dlouhodobých
plánovaných investic, a v tomto kontextu tedy disponibilních prostředků k realizaci Programu rozvoje města
Chabařovice 2017 – 2022 a k naplnění Koncepce sportu města Chabařovice na období 2020 – 2030, vč. zohlednění
geografické polohy a sousedství dvou statutárních měst a jejich nabídky (Ústí nad Labem, Teplice).
Město Chabařovice disponuje dostatečným počtem sportovišť a širokou nabídkou sportovního vyžití prostřednictvím
sportovních klubů, školských subjektů, kroužků a cvičení. Analytická část jasně vymezuje potřeby a definuje směr,
kterým se město touto koncepcí vydává. Město Chabařovice si uvědomuje, co obyvatelstvu v rámci sportovního vyžití
ještě chybí a jaké kroky jsou reálné k uspokojení těchto potřeb. Zároveň město vymezuje jasné formy podpory sportu
v Chabařovicích:
I. Přímá (finanční) podpora v rámci rozpočtu obce bude určena na:
• modernizaci a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
• pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení
• využití systému žádostí prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chabařovice“
k pravidelné finanční podpoře sportovních a volnočasových subjektů, působících na území města
II. Nepřímá podpora bude probíhat v:
• údržbě stávajících sportovních zařízení
• propagaci sportovního vyžití a sportovních akcí prostřednictvím informačních zdrojů města
• patronaci a součinnosti při zajištění sportovních aktivit
• bezplatném zapůjčení sportovních prostor na sportovní akce pořádané subjekty působícími ve městě

3.1 Vize
Vize města vychází ze stanovených priorit a představuje kýžený stav, ke kterému se bude město snažit směřovat. K
naplnění této vize a konkrétních jednotlivých opatření je třeba získávat zdroje i nad rámec rozpočtu města. Vize je dále
zohledněna v základních cílech a ve vytyčení směrů, které k dosažení cíle povedou:

Město Chabařovice vytváří podmínky pro organizované i neorganizované
sportovní aktivity všech skupin obyvatel s využitím dostupné sportovní infrastruktury.

3.2 Mise
Mise města představuje kroky, prostřednictvím kterých bude usilovat o dosažení vize:

Město Chabařovice spolupracuje s představiteli sportovních subjektů na naplňování vize
města, v pravidelných intervalech vyhodnocuje plnění koncepce sportu s ohledem na
uspokojování potřeb jejich obyvatel, s využitím vhodných a dosažitelných dotačních
prostředků, se zapojením vlastních disponibilních finančních prostředků z rozpočtu města
s využitím dostupné sportovní infrastruktury, a to společným koncensem napříč politickým
spektrem.

3.3 Priority
Město Chabařovice na základě stanovené mise a vize, a v souladu s rozvojovými cíli Programu rozvoje města
Chabařovice 2017 – 2022, stanovuje strategické cíle v oblasti rozvoje sportu města, konkrétní opatření a návazné
aktivity a investiční záměry směřující k jejich naplnění. Byly stanoveny následující skupiny:
•
•
•
•

Sport dětí a mládeže
Sport pro všechny
Sportovní infrastruktura
Významné sportovní akce
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3.3.1 Sport dětí a mládeže
Specifické cíle (SC) a opatření k dosažení naplnění SC:
•

•

•

SC1:

systémová podpora sportování dětí a mládeže ze strany města

o

rozpočtový výhled s vyčleněním disponibilní částky pro podporu sportu dětí a mládeže

o

revize/aktualizace „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chabařovice“
(pozn. zavedení systematické kontroly docházky)

o

povinnost pro sportovní subjekty informovat o nabídce sportovních aktivit a o plánovaných náborech
(pozn. zapracovat jako součást veřejnosprávní smlouvy)

SC2:

podníceni a motivace k zájmu o sport

o

podporovat pořádání sportovních turnajů (mezi kluby, městy, zahraniční turnaje)

o

ocenění a propagace mimořádných výkonů mladých sportovců

o

podpora učitelů a trenérů zajišťujících sportovní aktivity

SC3:

nabídka sportovních aktivit a akcí pro děti a mládež

o

zajistit průběžnou a pravidelnou propagaci nabídky sportovních možností ve městě (ChN, web, FB)

o

udržení stávající nabídky sportovních aktivit (MŠ, ZŠ, ZUŠ, sportovní kluby, kroužky, cvičení)

o

reflektovat výsledky dotazníkového šetření (nabídnout pro děti a mládež rozšíření chybějícího
sportovního vyžití dle reálných možností města)

3.3.2 Sport pro všechny
•

•

•

SC1:

podpora činnosti sportovních klubů, kroužků, kurzů

o

správa sportovišť odborem města

o

spolupráce města (metodická pomoc) při podávání žádostí o dotace

o

zřízení sportovní komise pro spolupráci města se sportovními subjekty

o

spolupráce všech subjektů sdružených v jedné společné zastřešující organizaci

SC2:

spolupráce města se zájmovými svazky k využití možností sportovního vyžití obyvatel

o

koordinace rozvojových aktivit v lokalitě jezera Milada v rámci členství města v DSO Jezero Milada a
Mikroregion Milada

o

vytipování tras, propojení a rozšiřování sítě cyklotras

SC3:

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času

o

průběžná a pravidelná propagace nabídky sportovních možností ve městě (ChN, web, FB, el. ÚD)

o

zveřejňování pozvánek, plakátů, výsledků, článků ze sportovních akcí a fungování jednotlivých
subjektů

o

realizace komplexního informačního systému v oblasti tělovýchovy a sportu (nabídka, rezervace, aj.)
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•

SC4:

nabídka sportovních aktivit a akcí k vyžití pro organizované i neorganizované sportování

o

umožnění využití sportovišť v majetku města

o

reflektovat výsledky dotazníkového šetření a nabídnout rozšíření chybějícího sportovního vyžití dle
reálných možností města

o

rozšíření stávajících sportovišť, hřišť a vhodných ploch o další sportovní a herní prvky

o

rozšíření míst aktivního a pasivního odpočinku

3.3.3 Sportovní infrastruktura
•

•

•

•

SC1:

údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města

o

provedení revize aktuální stavu

o

zpracování plánu údržby (časový a finanční plán)

o

spolupráce na údržbě sportovních zařízení ze strany nájemců sportovišť

o

zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového zázemí

SC2:

údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města

o

provedení revize aktuální stavu

o

zpracování plánu údržby (časový a finanční plán)

SC3:

modernizace stávajících sportovních zařízení a dětských hřišť ve vlastnictví obce

o

provedení revize aktuální stavu všech sportovišť (venkovních i vnitřních, tj. sportoviště, hřiště, školská
zařízení)

o

zpracování prostorové studie a studie proveditelnosti modernizace sportovních areálů

o

aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů (dotační tituly)

o

vyčlenění částky z rozpočtu města pro případnou finanční spoluúčast v případě získání dotace

o

doplnění dětských hřišť o herní prvky a plochy

SC4:

údržba a modernizace stávajícího sportovního prostředí ve školách

o

provedení revize aktuální stavu

o

zpracování plánu údržby (časový a finanční plán)

o

zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového zázemí

o

podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních města
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•

•

SC6:

Zajištění financování koncepce sportu

o

zpracování a průběžná revize investičních záměrů k realizaci jednotlivých opatření, naplnění
specifických cílů a realizace jednotlivých priorit

o

zpracování rozpočtového výhledu a vyčlenění prostředků k postupné realizaci koncepce sportu

o

aktivní vyhledávání dotačních titulů (Krajské dotační programy, národní, gesční dotační programy)

SC7:
o

ochrana a bezpečnost provozu sportovních zařízení
důsledná kontrola města a městské policie k zamezení vandalství, nepořádku a zneužívání

3.3.4 Významné sportovní akce a spolupráce subjektů
•

3.4
•
•
•
•
•
•
•

SC1:

podpora sportovních akcí na území města a jeho bezprostředního okolí

o

spolupráce, patronace, součinnost, materiální výpomoc pro subjekty organizující sportovní akce na
území města a jeho bezprostředního okolí

o

podpora a rozvoj spolupráce s okolními obcemi a městy v oblasti sportu a turistiky prostřednictvím
(spolu)organizování přátelských utkání a turnajů, sportovně zaměřených projektů

o

využití a spolupráce s partnerskými městy v oblasti sportu

Plán investičních záměrů

Krátkodobý plán:
zpracování studií (funkční, prostorová, časová)
vybudování elektronického systému nabídky sportovišť, jejich rezervace
rekonstrukce sportovní plochy Na Křížku
využití travnaté plochy u hřbitova
dovybavení dětských hřišť (herní prvky)
oprava podlahy sportovní haly
rekonstrukce tělocvičny ZŠ

(2020 – 2021 / 0,5 mil. Kč)
(2020 – 2021 / 0,1 mil. Kč)
(2020 – 2021 / 0,5 mil. Kč)
(2020 – 2021 / 0,1 mil. Kč)
(2021 – 2022 / 0,8 mil. Kč)
(2021 – 2022 / 0,3 mil. Kč)
(2021 – 2022 / 2,1 mil. Kč)

Střednědobý plán:
• výměna povrchu víceúčelové hřiště ve sportovním areálu

(2023 – 2024 / 1,5 mil. Kč)

Dlouhodobý plán (realizace je podmíněna zpracováním studií):
• rozšíření sportoviště Roudníky (ovál, sezení, herní prvky, malá kopaná)
• modernizace sportovního areálu města Chabařovice (FK/TJ/město)
• modernizace motoaerálu vč. zázemí pro mládež

(2021 – 2028 / 3,1 mil. Kč)
(2020 – 2030 / 30 mil. Kč)
(2020 – 2030 / 5,5 mil. Kč)

4. Implementace
Zpracování Koncepce sportu je výchozím krokem pro její realizaci. Pro její úspěšnou realizaci a využívání při řízení
rozvoje města v oblasti sportu je nezbytné mít nastavené procesní a organizační kroky:
1.
2.
3.
4.

Organizační a personální zajištění
Hodnocení plnění cílů
Aktualizace koncepce
Naplňování koncepce

Implementace Koncepce sportu bude probíhat v souladu s implementací Programu rozvoje města Chabařovice 2017
– 2022, který představuje základní strategický dokument města, jemuž jsou ostatní strategické a koncepční dokumenty
města podřazeny.
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Organizační a personální zajištění

4.1

Návrhová část koncepce sportu byla zpracována s ohledem na kompetence a možnosti města. Pro její realizaci je
nutná spolupráce s jednotlivými subjekty působícími na území města v oblasti sportu.
Přijetím Koncepce sportu se město Chabařovice zavazuje zajistit personální kapacity, zřídit pracovní pozici
projektového manažera (zaměstnanec MěÚ), zřídit poradní komisi RM s úkolem realizace a řízení koncepce
sportu, která bude partnerem pro participující subjekty.

4.2

•

Zastupitelstvo města:
o schvaluje Koncepci sportu
o rozhoduje o aktivitách a krocích města na základě Koncepce sportu
o projednává a schvaluje vyhodnocení plnění Koncepce sportu
o schvaluje zařazení projektů a jejich realizaci
o rozhoduje o případných změnách Koncepci sportu.

•

Rada města:
o navrhuje a předkládá Koncepci sportu ke schválení
o navrhuje a předkládá ke schválení aktivity a kroky na základě Koncepce sportu
o projednává a předkládá ke schválení vyhodnocení plnění Koncepce sportu
o projednává a předkládá ke schválení zařazení projektů a jejich realizaci
o projednává a předkládá ke schválení případné změny Koncepci sportu

•

Projektový manažer (pověřený pracovník MěÚ):
o koordinuje veškeré aktivity spojené s implementací Koncepci sportu a jejím naplněním
o realizuje administraci Koncepci sportu
o realizuje aktivity a kroky schválené orgány města
o zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi všemi zapojenými subjekty
o předkládá vyhodnocení realizace Koncepce sportu za předchozí rok do RM
o připravuje podklady k projektům orgánům města
o provádí monitoring dotačních možností
o připravuje evaluaci Koncepce sportu a jeho případné úpravy

•

Poradní komise RM – sportovní komise:
o analyzuje situaci v oblasti sportu ve městě
o předkládá návrhy k naplňování Koncepce sportu
o zpracovává vyhodnocení realizace Koncepce sportu (SC, opatření) za předchozí rok
o spolupracuje při monitoringu a vyhodnocování naplňování Koncepce sportu
o navrhuje (na základě evaluace a na základě zadání ZM či RM) úpravy Koncepce sportu
o spolupracuje při výběru projektů

•

Participující subjekty:
o spolupracují při monitoringu a vyhodnocování naplňování Koncepce sportu
o spolupracují při vyhodnocování indikátorů a plnění projektů
o spolupracují při výběru projektů

Hodnocení plnění cílů

Pro každoroční vyhodnocování naplňování cílů byly stanoveny indikátory ve formě konkrétních opatření, které definují
způsob dosažení specifických cílů.
Vyhodnocení indikátorů bude probíhat v pravidelných ročních intervalech, bude zpracována zpráva, ve které bude
uvedeno kvantitativní a finanční vyhodnocení plnění indikátorů, jednak slovní ohodnocení, popisující, co a jak se
změnilo, co se podařilo/nepodařilo a z jakého důvodu.
Vyhodnocení plnění koncepce bude realizováno každoročně projektovým manažerem. Projektový manažer zpracuje
souhrnné vyhodnocení koncepce (závěrečnou zprávu) a přiloží ji společně s vyhodnocením strategického plánu a
dalších strategických a koncepčních dokumentů města ke schválení RM, která následně vyhodnocení předloží ZM.
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4.3

Aktualizace koncepce

Koncepce sportu je zpracována na úrovni vize pro období 10 let, tj. do roku 2030. V průběhu realizace koncepce sportu
může vzniknout podnět k její úpravě, jelikož koncepce byla zpracována za určitých výchozích podmínek a objektivních
okolností, které se mohou v čase změnit.
Impulsem pro aktualizaci koncepce může být například zásadní změna v okolním prostředí (nové programovací období
EU, změna legislativy atd.) nebo potřeba upravit směřování cílení koncepce (potřeba změny vyvstane při průběžném
monitorování cílů). Mezi nejčastější důvody ke změně patří podnět kohokoliv z města (občané, subjekty působící ve
městě atd.) či trvale neuspokojivé plnění cílů/indikátorů.
Aktualizována by měla být především návrhová část koncepce, a to na úrovni opatření, event. analytická část. Změnu
koncepce lze rozlišit na dva typy:
•

Operativní změna (tj. např. zpřesnění v popisu opatření, dílčí změna či doplnění opatření k dosažení
příslušného specifického cíle): je možné změnu navrhnout a projednat v orgánech města.

•

Změna zásadního charakteru (tj. změna specifických cílů a implementace koncepce): je nutné přepracovat
návrhovou/implementační část koncepce stejný způsobem, jakým tento koncepční dokument vznikal.

Naplňování koncepce

4.4

K naplňování cílů a opatření koncepce slouží „Plán investičních záměrů“, který představuje seznam projektových
záměrů včetně časového zařazení k realizaci. Tento Plán investičních záměrů je živým prováděcím dokumentem
koncepce sportu a je třeba jej každoročně aktualizovat. Aktualizace plánu by měla probíhat v takovém období, aby
bylo možno jej koordinovat s přípravou rozpočtu města na následující rok a současně, aby bylo možné včas zahájit
přípravu jednotlivých projektů s ohledem na zpracování žádostí o dotaci, územní řízení apod.
Do Plánu budou řazeny projekty, které budou navrženy Komisí sportu, spolupracujícími subjekty či veřejností. Ke
každému projektu bude stanoven odpovědný subjekt, termín realizace a finanční krytí. Náklady na realizaci projektu
budou uvedeny jako celkové a následně rozčleněny na finanční prostředky pocházejících z rozpočtu města a na
prostředky z jiných zdrojů (dotačních, grantových programů kraje, z národních zdrojů, či EU, apod.).
Plán investičních záměrů bude projednán a odsouhlasen v rámci jednání Komise sportu a následně bude předložen
ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města.
Každoroční aktualizace Koncepce sportu a Plánu investičních záměrů spočívá ve:
o
o
o

vyřazení splněných záměrů
vyřazení nebo ponechání nerealizovaných záměrů
doplnění nově vzešlých záměrů

5. Závěr
Koncepce města Chabařovice byla vypracována poradní komisí RM, ve spolupráci se školskými zařízeními,
sportovními subjekty, spolky a další odbornou veřejností, spolu s podporou Městského úřadu Chabařovice, a se
zapojením zastupitelů města Chabařovice.
Dokument schválilo Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání konaném dne 14. 10. 2020, usnesením č.
UZ-48-5/20.
Dokument
je
zveřejněn
na
webových
stránkách
Města
Chabařovice,
odkaz:
https://www.chabarovice.cz/dokumenty/pravni-predpisy, zároveň je dostupný k nahlédnutí v tištěné podobě na
Městském úřadě v Chabařovicích.
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