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1. Význam sportu a pohybové aktivity
Sport a pohybové aktivity se uskutečňují v rámci občanských sdružení (zapsaných
spolků od 2015) jako organizované sportovní činnosti (15-20 % populace) pod odborným
vedením ve specifických zařízeních, zaměřujících se na nejrůznější pohybové i pasivní činnosti
ve formě služeb (2-3 % populace) a jako sportovní aktivity, kterým se věnují občané
individuálně a neorganizovaně. 1
Formy individuálních - neorganizovaných pohybových aktivit občanů přetrvávají, jsou
rekreačního charakteru a mění se podle trendů (cyklistika, in-line bruslení, komerční fitness,
squash, golf a další).
Z výsledků Státního zdravotního ústavu vyplývá, že současný životní styl je
charakterizován poklesem počtu realizovaných pohybových aktivit (v posledních deseti letech
pokles o 30%). Důsledkem snížení pohybových aktivit je snížení tělesné zdatnosti, zhoršení
zdravotního stavu a nárůst nadváhy a obezity (v ČR je cca 60% osob s nadváhou, z nichž je více
než 25% obézních). Mezi hlavní negativní vlivy patří nedostatečné materiálně technické
zabezpečení, kapacity a stav sportovních zařízení, nedostatek dobrovolných pracovníků, a
snižující se zájem o pravidelnou sportovní a pohybovou činnost.
Pohybová aktivita u dětí a mládeže je prostředkem k zajištění normálního tělesného
vývoje. Stimulace prostřednictvím přiměřené pohybové aktivity je nutná pro optimální růst a
vývoj nervového systému. Pozitivně podporuje vývoj pohybového ústrojí zejména tím, že
působí na zvyšování svalové hmoty a její výkonnost, posiluje kostru a šlachy, zabraňuje
vadnému držení těla. Má vliv na správný rozvoj krevního oběhu, je důležitým regulátorem
obezity. Stále aktuálnější je důležitost pohybové aktivity při kompenzaci škod, vzniklých
sedavým způsobem života.
Pohybová aktivita má významný psychoregulační efekt při tlumení mentální zátěže dětí
a mládeže. Příznivě zvyšuje toleranci ke stresu, depresi a přetížení nervového systému, plní
funkci relaxační, plynoucí ze vztahu napětí svalového a psychické tenze. Významný je i vliv

1

Data převzata z Koncepce státní podpory sportu v České republice
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hedonizující, to znamená vliv tělesné aktivity na emoce člověka (euforizační vlivy navozené
díky endogenním opiátům) a estetizující vlivy tělesných aktivit, jako je např. tanec apod.
(MŠMT, 2002)
Socializační efekt je dán tím, že pohybová aktivita přináší možnost seberealizace,
estetického prožitku a prožitku výkonu, pocitu spokojenosti a pohody, navozování přátelských
a dalších pozitivních mezilidských kontaktů. Neméně důležitá je i funkce rozvoje morálních
vlastností a racionálního poznání.
Pohybová aktivita přispívá všemi svými třemi složkami ke zdravému životnímu stylu a
prevenci sociálně patologických jevů. Je významným prvkem prevence a zdravého vývoje ve
všech věkových obdobích.

2. Zdraví
Zdraví chápeme jako optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody. Prvním
předpokladem zdraví i výchovy ke zdraví je uvědomit si, jak sami žijeme, jak vychováváme své
děti a jak se snažíme o prevenci nebo nápravu negativních vlivů, způsobujících zdravotní
oslabení. Druhým předpokladem je vytvořit si správné životní návyky a důsledně dodržovat
preventivní nebo nápravná opatření. (WHO, 2014)
Základy pro zdravý život se vytvářejí již od narození. Rodičovská péče a láska,
harmonické rodinné prostředí, vzájemná úcta a tolerance, nekonfliktní a kamarádské vztahy,
vhodné prostředí pro využití volného času, pravidelná pohybová činnost s dostatečným
pobytem v přírodě, správná výživa - to jsou ideální podmínky pro zdravý vývoj dítěte. (WHO,
2014)
Významnou roli v přípravě dítěte na život hraje škola. Učitelé a ředitelé škol by si proto
měli uvědomit, že úkolem školy je nejen vychovávat a vzdělávat žáky podle potřeb a
požadavků společnosti, ale že je nezbytné vycházet vstříc i životním potřebám dětí. (Mužík,
Krejčí, 1997)

3. Komunální rekreace
Pojem komunální (komunitní) rekreaci Dohnal (1997) popisuje jako systémové řešení
organizace a řízení volnočasových aktivit na určitém území či v regionu. Do komunální
10

rekreace se řadí, kromě aktivit založených na pohybu a tělocvičných činnostech, také jiné
formy zájmových aktivit jako např.: zahrádkaření, pěstitelství, kutilství, modelářství, hudební
a kulturní zájmy atd.
Za cíl komunální rekreace můžeme považovat vytvoření podmínek pro soustavné a
dlouhodobé formování zdravého a pozitivně orientovaného životního stylu různých věkových
a sociálních skupin populace. Nutná je provázanost a spolupráce mezi jednotlivými
odděleními správy a samosprávy. (Dohnal, Hobza et al, 2007).
V současné době (nejen v materiálech Evropské unie) stále více zaznívá názor, že
aktivní trávení volného času, realizované aktivitami sportovního charakteru, má významný
vliv na socializaci člověka a jeho integraci do společnosti. Je to zejména z toho důvodu, že
pohyb je základním způsobem existence člověka.
Při plánování výstavby či úpravy volnočasových zařízení je nutné vzít v úvahu
tendence vývoje zájmů uživatelů, obsah i náplň činností volnočasových aktivit. Jako hlavní
složkou realizace rekreačních činností by měli být využívány městské parky a příroda
v bezprostřední blízkosti měst. Zároveň je neméně důležité ovlivňovat postoj člověka
k volnočasovým aktivitám a propagovat zdravý životní styl pomocí sdělovacích prostředků.
(Dohnal, Čihovský, Hobza, Kotíková, Skoumal, 2003)
Mezi základní faktory, které urychlují potřeby vzniku koncepce a systému komunální
rekreace považuje Dohnal (2007, 8) zejména:
a) volný čas jako důležitý aspekt v životním stylu člověka současnosti, ale zejména nedaleké
budoucnosti
b) růst počtu nezaměstnaných a vzrůstající potřeba řešit tento problém systémově řešeným
programem – smysluplné využití volného času a nárůst nových pracovních příležitostí ve
službách
c) obrana (prevence) proti složitostem moderního světa, které vedou k růstu kriminálního
jednání, jehož se členové společnosti (včetně dětí) stávají objektem, ale i subjektem
d) využití tělocvičné aktivity jako prevence v oblasti péče o individuální zdraví každého
člověka2

2

Hlavní směry státní politiky v tělovýchově a sportu, 1996
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e) rozvíjení lidské kvality každého občana prostřednictvím obsahu pozitivně orientovaných
volnočasových aktivit
f) umožnění dobrovolné, aktivní účasti široké veřejnosti na řešení volnočasové problematiky
a z toho plynoucí rozvoj demokratického chápání společnosti
g) vytvoření funkčního systému řízení volnočasových aktivit na základě osy stát - region –
obec3
h) potřeba sjednotit podmínky našeho státu s podmínkami a požadavky Evropské unie
v oblastech dané problematiky

4. Role obce v podpoře tělovýchovy a sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu má obec ve své samostatné působnosti
vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a přípravu
sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Dále zajišťovat výstavbu a
rekonstrukci, udržovat a provozovat své sportovní zařízení a poskytovat je pro sportovní
činnost občanům. Obec má ve své působnosti kontrolovat účelné využívání svých sportovních
zařízení a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Rada města má dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. právo zřizovat dle potřeby komise
rady města jako své poradní orgány, a jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti
na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

4.1. Strategické plánování tělesné kultury obce
Strategický plán rozvoje tělesné kultury obce musí být nezbytně součástí
strategického plánu rozvoje obce (Skoumal, 2009). Strategický plán je definován jako proces
zahrnující tyto fáze:

3



Koncepční fáze



Strategický plán



Realizační proces

viz. materiál Usnesení vlády České republiky, leden 2000
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Koncepční fáze je snahou o retrospektivní analýzu informací z oblastí tělesné kultury
s cílem vytvořit spolupráci zastupitelstva, občanů, výkonných orgánů obce, zástupců
podnikatelské sféry, všech organizací neziskového sektoru a specializovaných poradenských
organizací.
Koncepční fáze dále analyzuje klíčové dokumenty z oblasti rozvoje tělesné kultury
v ČR, v obci a kraji a pomocí empirického šetření hodnotové orientace obyvatel obce získává
potřebná data pro další fázi strategického plánování.
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5. Cíle koncepce
Cílem koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu je:


Provedení situační analýzy města Klášterce nad Ohří



Provedení analýzy tělovýchovy a sportu ve městě



Provedení empirického šetření mezi obyvateli města



Realizace Focus Group se skupinou zástupců organizací zabývajících se tělovýchovou
a sportem



Realizace setkání se zástupci odborů MÚ Klášterec nad Ohří



Vypracování SWOT analýzu



Navrhnout akční plán pro období 2017 - 2025
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6. Profil města Klášterec nad Ohří
Data jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Klášterce nad Ohří.
Město Klášterec nad Ohří se nachází v Ústeckém kraji, je součástí okresu Chomutov
a právního obvodu obce s rozšířenou působnosti (dále SO ORP) Kadaň. Město leží na levém
břehu řeky Ohře, 36 km od Karlových Varů. Průměrná nadmořská výška města je 320 m. n.
m. a rozkládá se na 5 378,6 km2, tj. 12,0 % rozlohy celého SO ORP. Ve městě k 31. 3. 2016
žilo 14 838 trvale přihlášených obyvatel. V současné době tvoří Klášterec nad Ohří
12 obecních částí.
Obecní část

Počet obyvatel

Klášterec nad Ohří
Miřetice u Klášterce nad Ohří
Útočiště
Rašovice
Klášterecká Jeseň
Ciboušov
Lestkov
Hradiště
Mikulovice
Suchý Důl
Šumná
Vernéřov
CELKEM

6.1.

6 316
7 834
274
137
92
74
49
27
25
10
0
0
14 838

Demografické faktory
Na základě populačního vývoje města Klášterec nad Ohří je patrný pokles počtu

obyvatel (o více než 8 %, tj. o 1 361 osob) mezi lety 1991-2014 viz. Graf č.1. Klesající trend
počtu obyvatel je ovlivněn zejména počtem vystěhovalých osob, resp. záporným migračním
přírůstkem, které převyšuje přirozený přírůstek. Přirozený přírůstek je od roku 2011 záporný,
tzn., že počet zemřelých převyšuje počet narozených. Do budoucna lze předpokládat, že
vývoj počtu obyvatel bude závislý na velikosti migračního přírůstku/úbytku.
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Počet obyvatel

16 500
16 000
15 500
15 000
14 500
14 000

16 183
15 700

15 479
15 094

14 822

1. Graf - Počet obyvatel v průběhu let, (zdroj- ČSÚ, Databáze demografických údajů, stav k 31. 12. daného roku)

Vývojový trend podílu věkových kategorií obyvatel je v Klášterci nad Ohří podobný
jako ve SO ORP Kadaň i Ústeckém kraji. V období let 2009–2014 se v Klášterci nad Ohří snížil
podíl dětí do 14 let o 0,8 % (tj. -230 dětí). Největší podíl osob je v produktivním věku, tj. 15–
64 let, mezi léty 2009 a 2014 došlo ke snížení podílu těchto osob o 3,6 % (tj. -1 088 osob).
Naopak u seniorů došlo ve sledovaném období k nárůstu o 4,4 % (tj. +578 osob). Od roku
2013 je v Klášterci nad Ohří podíl obyvatel postproduktivním věku vyšší než podíl dětí do 14
let. V porovnání se správním územím ORP a s krajem je tak ve městě nižší podíl dětí, vyšší
podíl obyvatel v produktivním věku a nižší podíl seniorů, nicméně ve srovnání s oběma
nadřazenými územními celky je demografické stárnutí ve městě rychlejší.

6.2.

Geografické faktory
Mimo masiv Doupovských hor na jižním okraji se nad městem vypínají

vrcholy Lestkov se zříceninou hradu Egerberk, Mravenčák (531 m) a Černý vrch (678 m). Na
západním okraji se tyčí hora Šumná (541 m) se zříceninou hradu Šumburk. Severní stranu tvoří
hřbet s vrcholy Krušných hor Holubí vrch (578 m) a Planina (603 m). Údolí z východu uzavírá
Jezerní

hora

(420 m).

Severně

od

města

se

nachází

národní

přírodní

památky Ciboušov a Doupňák. Jsou to významné mineralogické lokality s výskytem
jaspisu, achátu a ametystu. Méně významná naleziště minerálů se nachází u Klášterecké
Jeseně, Domašína a Horní Halže. V průmyslové zóně Verne byl roku 2002 objeven
siderit a goethit. Blízký Měděnec je znám jako lokalita těžby měděné rudy chalkopyritu a
železné rudy magnetitu. Jižně od města jsou přírodní památky Mravenčák a Rašovické skály.
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2. Obrázek – Klášterec nad Ohří a jeho pozice v ČR

Z geografického hlediska tak má město ideální polohu jak pro provozování zimních, tak
i letních sportů. Pro rekreační sportovce nabízí množství zajímavých míst a lokalit, kde lze
rekreační sporty provozovat. Přibližně 20 kilometrů od města leží známý ski areál Klínovec.

6.3.

Ekonomické faktory
Hlavní zdroj pracovní síly v území tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo. To je potřeba

pro zajištění funkcí v území a jeho rozvoj. Dle Sčítání lidu, domů a bytů žilo v roce 20114 na
území městské Klášterec nad Ohří 7 133 ekonomicky aktivních osob, z toho bylo zaměstnáno
6 289 osob. Z celkového počtu zaměstnaných bylo 254 pracujících důchodců a 144 matek na
mateřské dovolené. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel a zaměstnaných ve městě Klášterec
nad Ohří se pohybuje v průměrných hodnotách SO ORP Kadaň. Ve vztahu ke krajskému
průměru je hodnota podílu zaměstnaných osob ve městě nadprůměrná, naopak ve vztahu
k republikovému průměru je podprůměrná.
Ekonomicky aktivní
Absolutně Podíl (%)

Z toho zaměstnaní
Absolutně Podíl (%)

Území

Obyvatelstvo celkem

Klášterec nad Ohří
SO ORP Kadaň
Ústecký kraj
Česká republika

14 591

7 133

48,9

6 289

88,2

42 369

20 237

47,8

17 812

88,0

808 961

377 298

46,6

325 987

86,4

10 436 560
5 080 573
48,7
4 580 714
90,2
3. Tabulka - Ekonomická charakteristika obyvatel vybraného území v roce 2011 (zdroj - ČSÚ, SLDB, 2011)

Struktura zaměstnanosti Klášterce nad Ohří má podobný charakter jako v celém SO
ORP Kadaň, avšak s výrazným zastoupením osob pracujících v průmyslu, kdy v porovnání s
krajským i celorepublikovým průměrem v tomto sektoru pracuje o více než 20,0 % osob. V

4

Nejaktuálnější dostupná data
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Klášterci nad Ohří se uchovala tradiční průmyslová odvětví jako výroba porcelánu, kuličkových
a valivých ložisek nebo korku.
Naopak výrazně pod průměrem České republiky i Ústeckého kraje je ve městě
zastoupen sektor „Činnost v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti“ (o 4,3 % méně, než je krajský a 5,5 % méně, než je
celorepublikový průměr). Dalších výrazně podprůměrných hodnot je ve městě dosahováno
u odvětví „Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel“, a to o 2,9 %
méně, než je krajský průměr a 4,5 % méně, než je celorepublikový průměr).
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7. Stav tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří
Pro zabezpečování úkolů v oblasti sportu a tělovýchovy zřídila rada města komisi
pro školství, sport a volnočasové aktivity. Následné plnění úkolů pak zabezpečuje především
odbor sociálních věcí, školství a sportu.
Odbor sociálních věcí, kultury a sportu zastřešující mj. komunikaci se sportovními
kluby a monitorující činnost sportovních klubů s ohledem na jejich grantovou podporu
ze strany města. V radě města je sport a tělovýchova prezentována radním pro školství,
sociální oblast a sport.

7.1.

Financování sportu ve městě
Zastupitelstvo města Klášterce nad Ohří na svém jednání dne 27. 9. 2005 projednalo a

schválilo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří. Tyto zásady se
týkají také poskytování na projekty a činnost tělovýchovných, sportovních a volnočasových
organizací.
Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních
prostředků fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Klášterce nad Ohří za účelem
podpory rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v
oblasti kultury, sportu, zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zejména dětí a
mládeže, sociální péče a zdravotnictví a podpořit tak aktivní činnost co největšího počtu
občanů, zejména mládeže. Prvořadým posláním podpory je odpoutat mládež od negativních
prvků společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.
Zdrojem pro poskytování dotací jsou rozpočtové finanční prostředky z rozpočtu
města, které tvoří:
 Finanční prostředky schválené rozpočtem města
 Nahodilé příjmy města rozpočtované v průběhu roku jako neinvestiční dary
 Další nahodilé příjmy dle rozhodnutí zastupitelstva města
 Nevyčerpané zdroje z předcházejících období

Finanční prostředky vymezené výše nelze použít na úhradu odměn, mezd a platů
hráčů, trenérů a funkcionářů žadatele, pohoštění nebo nákup nemovitostí.
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7.2.

Vybrané ukazatele z výdajů na sport a TV města Klášterce nad Ohří
V roce 2015 se celkové výdaje na sport pohybovaly na hodnotě 1203 Kč/obyvatele,

což je mírný pokles oproti předchozím rokům.5 Pro srovnání této hodnoty s dalšími městy
podobného významu vypovídá tabulka.
Finance
sport/obyvatel
178,40 Kč
769,18 Kč
936,35 Kč
936,58 Kč
1 219,83 Kč
1 261,25 Kč
1 579,71 Kč
1 902,47 Kč
1 939,46 Kč

Město
Roudnice nad Labem
Žatec
Louny
Rumburk
Krupka
Klášterec nad Ohří
Kadaň
Varnsdorf
Bílina

Počet obyvatel

Okres

13 005 obyvatel
19 203 obyvatel
18 575 obyvatel
11 147 obyvatel
13 390 obyvatel
15 027 obyvatel
18 030 obyvatel
15 730 obyvatel
15 852 obyvatel

Litoměřice (Ústecký kraj)
Louny (Ústecký kraj)
Louny (Ústecký kraj)
Děčín (Ústecký kraj)
Teplice (Ústecký kraj)
Chomutov (Ústecký kraj)
Chomutov (Ústecký kraj)
Děčín (Ústecký kraj)
Teplice (Ústecký kraj)

4. Tabulka - výdaje na sport/obyvatele v městech podobné velikosti UL kraje

CELKOVÉ VÝDAJE NA SPORT /
OBYVATELE
1169

2000

1082

1289

1261

1382

817

2010

2011

2012

2013

2014

1203
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5. Graf - výdaje na sport v poměru k počtu obyvatel v průběhu let

Každoročně nejvyšší položkou jsou dotace na provoz sportovních zařízení. Usnesením
344/12/2016 zastupitelstva města budou do roku 2026 dotovány nejvyšší částkou6 Aquapark
(provozovatel Jiří Bezděk) a sportovní areál u stadionu (firma M-Club s.r.o.)
3 NEJVYŠŠÍ DOTACE NA ČINNOST V PROCENTECH V
POMĚRU K CELKOVÉ DOTACI NA SPORT
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6. Graf - 3 nejvyšší dotace v poměru k celku v průběhu let

5
6

Např. 2013 – 1261 Kč/obyvatele, pro srovnání Kadaň 2013 – 1579 Kč/obyv., Žatec – 769 Kč/obyvatel
Částky proměnné viz. usnesení zastupitelstva města 344/12/2016
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Dotace, které jsou přímo na činnost sportovních klubů a organizací, jsou pak
v posledních letech poměrně stálé - 4 105 000 Kč v roce 2015, 4 313 500 v roce 2014.7
Nejvyšší procento (82% v roce 2015) z financí vyčleněných přímo na činnost
sportovních a volnočasových organizací pak patří 3 subjektům (HC Klášterec nad Ohří, FK
Klášterec nad Ohří a TJ Klášterec nad Ohří).
Město Klášterec nad Ohří na podporu sportu každoročně přerozdělí mezi 6,11%
(2011) až 7,51% (2013) financí ze svého rozpočtu. V roce 2015 tato hodnota byla 6,44%, což
je stále nadprůměrné číslo.8
2011

2012

2013

2014

2015

Výdaje z rozpočtu

269 995 500,00 Kč

249 840 200,00 Kč

252 309 300,00 Kč

265 964 600,00 Kč

276 704 600,00 Kč

Na sport

16 494 043,78 Kč

19 459 143,82 Kč

18 955 802,14 Kč

20 595 278,77 Kč

17 826 697,25 Kč

Procent z rozpočtu

6,11%

7,79%

7,51%

7,74%

6,44%

7. Tabulka - Procentuální vyjádření výdajů na sport z celkových výdajů

7.3.

Podpora sportu, TV a dotační systém
Žádosti o dotace na činnost nebo projekt se podávají nejpozději do 20. ledna

kalendářního roku, ve kterém má být příspěvek poskytnut. Žadatel musí podat žádost na
předepsaném formuláři. V žádosti se mimo jiné uvede:
 výše požadovaného příspěvku
 návrh na použití finančních příspěvků
 způsob jeho vyčerpání
 výdaje a příjmy na činnost organizace v předešlém roce
 předpoklad celkových výdajů a příjmů v roce čerpání příspěvku
 podrobný rozpočet projektu
 popis plánu činnosti na daný rok, přičemž koncepce činnosti bude zahrnovat
návrh na organizaci minimálně jedné akce pro širší veřejnost (v případě
nemožnosti splnění této podmínky navrhne žadatel způsob propagace města
Klášterce nad Ohří v rámci své činnosti)
 komentář k činnosti žadatele předešlého roku

7
8

V roce 2016 jsou schváleny dotace na činnost a projekty ve výši 4 550 000 Kč
Např. Ostrov nad Ohří, 2015 4,59 %
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Počet členů, z toho:
 děti
 mládež
 dospělí
 senioři
 ostatní - počet družstev a oddílů

Při posuzování žádosti o dotaci na projekt se hodnotí zejména:
 zapojení mládeže a veřejnosti na akci
 účelnost akce a její dopad na veřejné dění ve městě
 zda se jedná o akci místního, regionálního, celostátního či mezinárodního
charakteru
 prezentace města Klášterce nad Ohří na akcích celostátního či mezinárodního
charakteru
 hospodárnost projektu, podíl spolufinancování
 zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozího období
Nejsou ustanoveny žádné hodnotící systémy (koeficient, bodový systém atd.)
O poskytnutí dotací dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad
Ohří rozhoduje zastupitelstvo města.

7.4.

Infrastruktura sportu
Účast na odpovídajícím, zdraví prospěšném tělesném pohybu patří k právům, která

podle Konvence o zachování lidských práv a základních svobod náleží každému jedinci bez
rozdílu. Tělovýchova je nezbytnou součástí výchovy člověka, jehož všechny schopnosti a
vlastnosti mají být harmonicky rozvíjeny. Tělesná kultura je nerozlučnou součástí kultury
vůbec. Při navrhování tělovýchovných zařízení musí být respektována všechna hlediska, aby
zařízení sloužila dobře nejen cvičencům a sportovcům, ale i divákům, aby byla řešena
urbanisticky správně, účelně po stránce provozní, aby byla bez hygienických závad a jejich
technické řešení bylo dokonalé funkčně i stavebně.
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Zařízení tělovýchovy a sportu lze orientačně členit na zařízení pro rekreační
tělovýchovu (tj. neorganizovanou s volným vstupem), pro školní tělesnou výchovu a pro
organizovanou tělovýchovu. Tyto formy využití spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají.
Rekreační tělovýchovu umožňují např. jednoduchá hřiště pro menší děti, pro mládež a
dospělé, cyklostezky, běžecké lyžařské tratě. Pro školní tělesnou výchovu jsou určeny
tělocvičny a hřiště základních a středních škol. Pro organizovanou tělovýchovu, kde se
předpokládá případně i pořádání sportovních utkání, slouží velkoplošná hřiště, golfová hřiště,
sportovní stadiony, sportovní haly, kuželny, plavecké bazény kryté a otevřené, zimní stadiony
kryté a otevřené, autokrosové, cyklokrosové a motokrosové tratě, sportovní letiště, zařízení
pro jezdecký sport, tratě a zařízení pro lyžování sjezdové i turistické, sáňkařské dráhy,
bobové dráhy, střelnice, kynologická cvičiště a další.
Město Klášterec nad Ohří disponuje rozvinutou sportovní infrastrukturou, nicméně
stav sportovních zařízení je mnohdy nevyhovující. Město dlouhodobě postrádá víceúčelovou
halu a nedisponuje hrací plochou, splňující požadavky na pohárová utkání několika sportů.
V současné době je v řešení strategie cyklistické dopravy města9 , která by měla zlepšit
především obslužnost jednotlivých zařízení z hlediska cyklistické dopravy, ale také zajistit
synchronizaci a návaznost na další celky cyklistické dopravy v okolí. Městem vede cyklotrasa
č. 6 a č. 35. Obě v současnosti prochází také přes zámecký park.
Město Klášterec nad Ohří je zřizovatelem čtyř mateřských a tří základních škol,
Základní školy praktické a Základní umělecké školy. Kromě toho sídlí ve městě také
Gymnázium a střední odborná škola, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Činnost mateřských
a základních škol koordinuje Odbor sociálních věcí, školství a sportu. Každá základní škola
disponuje vlastní tělocvičnou. Všechny tělocvičny procházejí postupně úpravami v podobě
drobných rekonstrukcí a postupně je také renovováno sportovní náčiní a vybavení. Všechny
základní školy disponují také venkovními prostory pro výuku tělesné výchovy. Některé
z těchto prostorů však jsou v nevyhovujícím stavu a je potřebná jejich rekonstrukce. Jedním
z nejdiskutovanějších témat je pak multifunkční venkovní hřiště ve sportovním areálu u
Gymnázia a střední odborné školy a možnosti jeho zpřístupnění veřejnosti.

9

Zpracovatel - Ing. Arch. Tomáš Cach
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Přehled školských zařízení ve městě:


Gymnázium a střední odborná škola
oficiální název: Gymnázium a střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, příspěvková organizace



Mateřská škola U jablíček
oficiální název: Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková
organizace



Mateřská škola Bruslička
odloučené pracoviště MŠ Souběžná 205



Mateřská škola Duha
odloučené pracoviště MŠ Dlouhá 540



Mateřská škola Stonožka
odloučené pracoviště MŠ Školní 518



Mateřská škola Sluníčko
odloučené pracoviště MŠ Lesní 545



Základní škola Krátká
oficiální název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov



Základní škola Petlérská
oficiální název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov



Základní škola Školní
oficiální název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, školní 519, okres Chomutov



Základní škola praktická
oficiální název: Základní škola praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres
Chomutov



Základní umělecká škola
oficiální název: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 667,
okres Chomutov

V přípravě je také několik projektů v čele se zadáním vypracování projektové
dokumentace k vybudování in-line dráhy v prostoru parku pod ul. Královéhradeckou. Další
projekt je například renovace atletického oválu ve sportovním areálu FK Klášterec nad Ohří.
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Z dalších probíhajících projektů jmenujme například renovaci zázemí a šaten fotbalového
klubu FK Rašovice či záměr vybudování volnočasové zóny mezi ZŠ Krátká a hokejovým
stadionem. Dalším záměrem je vybudování dětského hřiště za branou zámeckého parku,
revitalizace areálu sáňkařské dráhy a rekultivace Jezerního vrchu.
V oblasti komunikace chybí ucelený přehled sportovních organizací a představitelé
organizací si často stěžují na horší komunikaci s městem a na nedostatek informací. Město
nedisponuje aktualizovanou nabídkou sportovních aktivit (web města). K šíření informací o
sportu a TV ve městě je nejčastěji využíváno Kláštereckých novin, ale také dalších nástrojů
(lokální TV, rozhlas, webové stránky).
Po prohlídce sportovních zařízení ve městě, setkání se zástupci sportovních organizací
a setkání s vedoucími odborů MU Klášterec nad Ohří byl sestaven seznam sportovních
zařízení a bylo vybráno několik zařízení, které si žádají rekonstrukci či je potřeba řešit jejich
roli ve městě.
Zařízení pro školní
TV

Zařízení pro
organizovanou TV

Dětské hřiště ZŠ Školní

Tělocvična ZŠ Krátká

Tenisové kurty Peřeje

Dětské hřiště ul. Lesní

Tělocvična ZŠ Školní

Aquapark

Zařízení pro rekrační TV
Cyklostezky a turistické
trasy
Atletický ovál ve
sportovním areálu
Pískové hřiště pod ZŠ
Krátká
Skatepark
Dopravní hřiště a
přidružená sportoviště
Multifunkční hřiště za
GSOŠ
Sportovní areál za
GSOŠ
Basketbalové hřiště ul.
Dlouhá
Antukové hřiště
Hradiště
Fotbalové hřiště Kl.
Jeseň

Dětské hřiště ul.
Tělocvična ZŠ
Mírová
Petlerská
Dětské hřiště ZŠ
Tělocvična ZŠ
Petlerská
Praktická
Dětské hřiště sídliště
Tělocvična GSOŠ
(Dlouhá-Žitná)
Dětské hřiště ul.
Vítězná
Dětské hřiště ul.
Sadová
Dětské hřiště ul.
Dlouhá
Street workout
sportovní areál u
stadionu
Dětské hřiště ul.
Zahradní
8. Tabulka - sportovní zařízení ve městě
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Hokejový stadion
Kurty - areál u stadionu
Ski Areál Alšovka
Fotbalové hřiště FK
Klášterec
Bazén lázně Evženie
Bazén ZŠ Krátká
Tělocvična stadion
Fotbalové hřiště Rašovice

V Klášterci nad Ohří je momentálně 8 dětských hřišť nebo koutů + 2 hřiště, které
nejsou dlouhodobě provozuschopné (ul. Vítězná, ul. Zahradní). Doporučená vybavenost
dětskými hřišti je cca. 800 m 2 na 1000 obyvatel. Velikost hřiště pro děti předškolního věku
(do 6 let) se doporučuje cca. 150 m2, přičemž docházková vzdálenost by neměla překročit
200 m. Hřiště pro děti školního věku (6-14 let) má doporučenou výměru 1000 m2,
docházková vzdálenost maximálně 500 m.

9. Obrázek - Rozmístění dětských hřišť ve městě + dosahová vzdálenost 100 m

7.5.

Organizace zabývající se tělovýchovou a sportem
K rozvoji spolkového života došlo ve městě v 2. polovině 19. století. Zájmové spolky

a sdružení, které tvořily významnou část kulturního a společenského života, byly zakládány
ve velké míře. Spolkový život ve městě funguje dodnes.

7.5.1. Nejvýznamnější organizace ve městě Klášterec nad Ohří působící v oblasti sportu
HC Klášterec nad Ohří
Základ veškerého hokejového dění začal na přelomu let 1956 - 1957. Hokej se hrál
téměř ve všech přilehlých městech a Klášterec nad Ohří se tak stal další základnou tehdy
nejpopulárnějšího sportu.
První utkání v historii oddílu mělo být sehráno v lednu 1957, ale kvůli klimatickým
podmínkám bylo odloženo. Tehdejší hokejoví nadšenci museli počkat až do 5.1.1958, kdy
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bylo sehráno první přátelské utkání s tehdejším Baníkem Prunéřov a to již na nově
postaveném stadionu s umělým osvětlením.
V letech 1960-1964 se Klášterec nad Ohří střídavě účastnil soutěže okresního přeboru
nebo A třídy, vždy podle toho, jaké bylo uspořádání okresů a soutěží. V sezoně 1968-1969
družstvo postoupilo přes kvalifikaci do tehdejší divize.
Většina utkání a tréninků probíhala na stadionech v Chomutově a Litvínově, a tak
tehdejší funkcionáři začali logicky prosazovat vybudování ledové plochy. Povedlo se to až
v roce 1974.
Od stejného roku se vedení oddílu začalo věnovat mládeži a každým rokem se
rozšiřovaly řady o další hokejové adepty. Vývoj oddílu šel rychle kupředu, a tak tehdejší
vedení začalo prosazovat zastřešení našeho zimního stadionu. Vše se podařilo dokončit v
roce 1992, kdy byl zastřešený stadion předán plně do užívání oddílu. V roce 1993 došlo k
velké úpravě ledové plochy. Ledová plocha byla zúžena dle vzoru NHL na 26,70 m a tím se
stala nejužší v Evropě.
V roce 1993 došlo k další velké změně, oddíl ledního hokeje se osamostatnil, vystoupil
z TJ Klášterec nad Ohří a tím vznikl HC Klášterec nad Ohří. Byl sestaven nový Výkonný výbor,
který až na některé změny pracuje ve stejném složení až do dnešní doby. Členům VV se
podařilo ve spolupráci s trenéry a ostatními členy HC vybudovat všechna mládežnická
mužstva.
V současné době má klub přípravku, dalších devět mládežnických družstev a mužstvo
dospělých. Družstva od 3. do 5. třídy hrají regionální soutěže a od 6. do 9. třídy Žákovské ligy
ČR. Vzhledem k počtu hráčů v dorostu a juniorech byl hokejový klub nucen vytvořit společně
s Kadaní jedno družstvo dorostu a jedno družstvo juniorů. Obě družstva startují v 1. lize ČR.
Klášterecké "A" mužstvo hraje od roku 1998 II. NHL.
Jak se měnily názvy oddílu:
Po válce v roce 1945 vznikla v Klášterci n.O. tělovýchovná jednota s názvem Spartak
Klášterec. Tento název nesly tehdy všechny oddíly.
1.

Od roku 1975 - Spartak ZKL Klášterec.

2.

Od roku 1976 - TJ ZKL Klášterec

3.

Od roku 1993 - HC Klášterec nad Ohří.

4.

V roce 1998 byla založena společnost HC Klášterec nad Ohří s.r.o., která zastřešuje
družstvo mužů.
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Soutěže "A" mužstva v průběhu historie:


V sezoně 1958 - 1959 se hrál takzvaný meziokresní přebor.



V sezoně 1959 - 1960 jsme hráli 1.A třídu, do které jsme postoupili přes kvalifikaci.



V sezonách 1960 - 1978 se naše družstvo mužů pohybovalo v krajském přeboru.



V roce 1978 se nám podařilo zvítězit v krajském přeboru a přes kvalifikaci postoupit do
II.NHL. Přes veškerou snahu jsme se však neudrželi.



Od roku 1979 do roku 1998 naše "A" mužstvo startovalo v regionálním přeboru.



V roce 1998 zvítězilo v RP a postoupilo přes kvalifikaci, kde vyřadilo Příbram, do II.NHL.



V sezoně 1998 - 1999 7.místo v II.NHL (z 18 účastníků).



V sezóně 1999 - 2000 1.místo v II.NHL (z 20 účastníků) postup do "play off" , kde skončili v
semifinále s týmem Kralup nad Vltavou - 1 : 2 na zápasy.



V sezóně 2000 - 2001 jsme taktéž postoupili až do "play off" II.ligy ČR.
Spolek HC Klášterec nad Ohří je každoročně nejvyšším příjemcem dotací na činnost
sportovních organizací z rozpočtu města. Zároveň město nepřímo klub podporuje přes dotaci
na provoz stadionu a sportovního areálu prostřednictvím společnosti M-Club s.r.o.
2009

1 400 000,00 Kč

2010

1 400 000,00 Kč

2011

1 335 000,00 Kč

2012

1 300 000,00 Kč

2013

1 300 000,00 Kč

2014

1 200 000,00 Kč

2015

1 700 000,00 Kč

2016

1 800 000,00 Kč

10. Tabulka - výše dotace na činnost HC Klášterec nad Ohří 2009-2016

FK Klášterec nad Ohří
Fotbalový klub FK Klášterec nad Ohří se skládá z několika družstev, rozdělených dle
věku. V roce 2016 to bylo 8 družstev od předpřípravky až po A-tým mužů, kteří hrají Krajskou
soutěž A- třídu. A-družstvo má v současné době 18 hráčů, většina z nich jsou odchovanci
klubu. Zbytek hráčů pak patří do věkových kategorií od dorostu níže. Mezi hlavní sportoviště
patří fotbalový stadion FK Klášterec nad Ohří, který disponuje přírodní trávou a nejvyššími
povolenými rozměry. Součástí stadionu jsou také šatny a sociální zázemí. V roce 2014 byla
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nad současným zázemím hráčů rozestavěna tribuna, nicméně nebyla do této doby
dostavěna. Součástí fotbalového stadionu je také atletický ovál a sportoviště pro technické
atletické disciplíny.
Fotbalový klub disponuje kvalifikovanými trenéry a širokou základnou v dětských
kategoriích do 10 let. Vychoval řadu fotbalistů pro prvoligové kluby, několik z nich působí
v týmu FK Teplice.
Pro fotbalový klub FK Klášterec nad Ohří jde 3. nejvyšší částka z rozpočtu města
prostřednictvím dotace na činnost. Zároveň město nepřímo klub podporuje skrz dotaci na
provoz stadionu a sportovního areálu prostřednictvím společnosti M-Club s.r.o.
2009
330 000,00 Kč
2010
330 000,00 Kč
2011
415 000,00 Kč
2012
400 000,00 Kč
2013
380 000,00 Kč
2014
450 000,00 Kč
2015
490 000,00 Kč
2016
550 000,00 Kč
11. Tabulka - výše dotace na činnost FK Klášterec nad Ohří 2009-2016

TJ Klášterec nad Ohří
TJ Klášterec nad Ohří jako subjekt tělovýchovy a sportu má ze všech organizací
nejbohatší historii. Byl první organizací, která vznikla ze složek tehdejších ROH. Svojí funkci si
zachovala do dnešní doby, ačkoliv v průběhu historie se z ní velké množství spolků vyčlenilo
(viz. např. hokej). Celkem TJ Klášterec nad Ohří sdružuje 480 sportovců.
Nejvýznamnější oddílem posledních 5 let je oddíl lehké atletiky TJ Atlektika Klášterec,
který je úspěšný jak na domácích závodech, tak i na mezinárodní scéně. Mezi stálé sporty ve
struktuře TJ Klášterec nad Ohří je pak řazen zápas, který má v Klášterci nad Ohří dlouhou
tradici a především je velice úspěšný na mezinárodních akcích. Další sporty, které do TJ patří,
jsou – odbíjená, košíková, stolní tenis, kulturistika, lyžování, cyklistika, šachy a sport pro
všechny.
Kromě sportovní činnosti TJ jednou cvičitelkou zajišťuje i projekt GALM pro seniory.
Projekt byl převzat z Nizozemí od, dříve partnerského města, Baarn.
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TJ Klášterec nad Ohří je 2 nejvýznamnějším subjektem co do částky čerpané
z rozpočtu města prostřednictvím dotace na činnost sportovních organizací.
2009
650 000,00 Kč
2010
650 000,00 Kč
2011
670 000,00 Kč
2012
690 000,00 Kč
2013
700 000,00 Kč
2014
750 000,00 Kč
2015
800 000,00 Kč
2016
900 000,00 Kč
12.Tabulka - výše dotace na činnost TJ Klášterec nad Ohří 2009-2016

7.5.2. Ostatní organizace v Klášterci nad Ohří působící v oblasti sportu
Na území města působí celkem 44 organizací (tabulka č.13), které se zabývají
tělovýchovou a sportem. Některé z nich jsou však ryze podnikatelské subjekty, jiné jsou
neziskovými organizacemi, některé nelze dle běžných kritérií zařadit a jejich činnost zasahuje
mezi více složek.
Mezi významné organizace z hlediska dosahu aktivit a členské základny se řadí
Tenisový Klub Evženie, Pohár Peruna z.s. či TJ Ohře Klášterec nad Ohří.
Klášterec nad Ohří disponuje velice pestrou nabídkou sportovních aktivit. Jako jedno
z mála měst v ČR disponuje sáňkařskou dráhou, a ačkoliv je její stav téměř nevyhovující, je
často vyhledávána jako tréninkové místo pro národní výběry z jiných států.
Mezi v současnosti nejúspěšnější sportovní odvětví patří atletika zastoupená oddíle TJ
Atletika Klášterec nad Ohří – oddíl, který se soustředí také na mezinárodní soutěže a má
bohatou členskou základnu v mládežnických kategoriích. Dalším velice úspěšným oddílem je
Karate Klub Kadaň a Klášterec, který rovněž disponuje velikou členskou základnou mládeže a
také je pravidelným účastníkem ME a MS.
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Organizace působící ve sportu a tělovýchově na území města
Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří
ATV Krušné Hory
Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří
OS Horal Venkov
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří
SK národní házená
Tenisový klub lázně Evženie
Klub turistů
SK SPV KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Torpédoborci Hradiště
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.
Jezdecká společnost na Špičáku
TJ Ohře Klášterec nad Ohří
Pionýrská skupina Heleny Bišové
Fotbalový klub Rašovice
Český kynologický svaz Klášt.
SK Reál saně Klášterec
Oblastní skupina agility
TJ TATRAN Klášterecká Jeseň
Inter Mikulovice
TOJIMOTO team, o.s.
Zumba Kids - Alice Salayová
SLZAVÉ ÚDOLÍ
Energy Point - jóga
Základní organizace AVZO ČR
Pohár Peruna z.s.
Junák - svaz skautů a skautek ČR
SK BlackHoleGym z.s.
Spolek přátel Evropy
DDM Volňásek Klášterec
Český rybářský svaz - Klášterec
Podnikatelské subjekty sport a TV
Fitness M-Club
Beauty & Fitness studio
Fitness centrum Jan Böhm
FIT Léňa sporting
BlackHole Gym Klášterec
M-club s.r.o. - provozovatel SA
Fitka "U Jablíček"
Jiří Bezděk - provozovatel Aquaparku
Power-plate Klášterec
Organizace zabývající se TV postižených na území města
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.2 Klášterec nad Ohří
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.3
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Základní organizace č.1.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 2. základní organizace Klášterec nad Ohří
Organizace zajišťující školní TV a sport
Základní škola Krátká
Gymnázium a střední odborná škola
Základní škola Petlerská
Základní škola praktická
Základní škola Školní
13. Tabulka - organizace působící v oblasti sportu a TV
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8. Dotazníkový průzkum mezi obyvateli města
Během února 2016 probíhalo ve městě dotazníkové šetření, které mělo za cíl stanovit
postoj obyvatel ke sportu a k vývoji sportu v následujících letech.
Nejtěžším úkolem bylo zajistit dostatečný počet respondentů tak, aby byl zkoumaný
vzorek platný. Pro komunikaci s veřejností bylo využito místního televizního vysílání,
komunikačních kanálů města (facebook, webové stránky) a také vlastní webová stránka
projektu, kde byla umístěna webová alternativa tištěného dotazníku a byly zde k dispozici
veškeré dostupné informace. 10
Jako další forma distribuce dotazníků byla zvolena distribuce v základních a středních
školách ve městě. V každé škole byla náhodným výběrem zvolena jedna třída, která byla
následně požádána o vyplnění dotazníků a o předání 2 kusů dotazníků vždy jednomu z rodičů
a prarodičů. Po týdnu byly dotazníky vyzvednuty. Z celkového počtu 288 dotazníků se touto
formou vrátilo 198 dotazníků, což znamená návratnost téměř 69%. Zbylých 133 dotazníků
tvořily odpovědi skrze webové stránky projektu.

8.1.

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi obyvateli města
Zkoumaný vzorek byl rovnoměrně rozložen v celém věkovém spektru (graf 2).

Z hlediska pohlaví ve zkoumaném vzorku převažovaly ženy (56%, muži 44%), což odráží
demografické rozložení obyvatelstva. Průzkumu se zúčastnilo 321 respondentů tzn. přes 2 %
občanů města Klášterce nad Ohří.

14. Graf- pohlaví respondentů (zdroj-vlastní)

10

www.sport-klasterec.cz
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15. Graf - věk respondentů (zdroj-vlastní)

Dle doporučení WHO by měl člověk absolvovat pohybovou aktivitu (dále PA) alespoň
5x týdně po 30 minut. Průzkum neřešil rozložení aktivit v průběhu týdně, nicméně z hlediska
celkového času přes 80 % občanů toto doporučení splňuje. Nejčastěji 61% obyvatel města
sportuje od 2 do 6 hodin týdně.

16. Graf - pohybová aktivita obyvatel (zdroj-vlastní)

V další části bylo zkoumáno vnímání nabídky pohybových aktivit ve městě. 77%
dotazovaných uvedlo, že je jim známa nabídka sportovních aktivit ve městě a tyto informace
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nejčastěji (41%) získávali na základě doporučení od jiných občanů. 27% obyvatel se o nabídce
pohybových aktivit dozvědělo na internetu, 13% z Kláštereckých novin a 12% z televizního
vysílání lokáních TV stanic.

17. Graf - povědomí o nabídce sportovních aktivit (zdroj-vlastní)

18.Graf -zdroje informací (zdroj-vlastní)
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Dále jsem se v průzkumu dotazoval, jaké typy aktivit by mělo město Klášterec nad
Ohří ze svého rozpočtu podporovat. Většina občanů (75%) si myslí, že by město mělo
podporu rovnoměrně rozložit mezi rekreační aktivity a výkonnostní aktivity.

19.Graf - směr podpory dle obyvatel (zdroj-vlastní)

Z průzkumu vyplývá, že 68% obyvatel není registrováno v žádné sportovní organizaci
a dají se tak považovat za rekreační sportovce.

20.Graf - počet registrovaných sportovců (zdroj-vlastní)
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Mezi kláštereckými občany je nejčastěji provozovaným sportem cyklistika (14%), další
pozice obsadilo fitness a posilování (12%), tenis (10%) a fotbal (8%).

21. Graf - nejčastěji provozovaný sport (zdroj-vlastní)

Občané města v hodnocení kvality sportovních zařízení jako nejhorší označili atletický
ovál ve sportovním areálu a pískové hřiště pod ZŠ Krátká. Dalšími sportovišti, která by
ohodnocena jako nedostatečná, jsou sáňkařská dráha, tělocvična GSOŠ a fotbalové hřiště FK
Rašovice. Kladně ohodnocené naopak bylo dopravní hřiště11, tenisové kurty (u stadionu,
Lázně Evženie) a oba bazény (ZŠ Krátká, Lázně Evženie).

22.Graf - spokojenost s kvalitou sportovišť (zdroj-vlastní)

11

Zrekonstruováno v roce 2015
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Občané se dále vyjádřili, že jim ve městě v oblasti tělovýchovy a sportu nejvíce chybí
in-line dráha (23%) a sportovní hala (22%). 12% občanů by si pak přálo lepší a
propracovanější síť cyklostezek. Dalšími podněty jsou například street work-out hřiště či
oprava atletického areálu.

23. Graf - co schází občanům města? (zdroj-vlastní)
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9. Focus Group se zástupci sportovních organizací
Jedním z nástrojů použitých při sběru dat a informací bylo použito tzv. Focus group.
Hendl (2005) hovoří o Focus group jako o skupinové diskuzi či rozhovoru. Metoda, která je
velice často používána při marketingových výzkumech se jeví jako jedna z nejprogresivnějších
kvalitativních metod pro získávání dat.
Tento nástroj slouží k shromažďování informací ke zkoumanému tématu od
definovaných skupin. Kitzinger a Barbour (1998) hovoří o Focus group jako o diskuzi mezi
účastníky výzkumu za účelem vytvoření datových podkladů. Ačkoliv jsou skupinové diskuze
pro tyto účely používány naprosto běžně, Focus group používá už diskuzi samotnou a zabývá
se samotným procesem vytváření názorů a postojů zúčastněných.
Focus group se zástupci sportovních organizací proběhla 21. března 2016 od 16:00 do
18:00 v malém sále kulturního domu Klášterce nad Ohří. Přítomno bylo 14 diskutujících,
převážně zástupců sportovních organizací, působících na území města. Dále bylo přítomno
také několik zástupců MÚ Klášterec nad Ohří.
V úvodu proběhlo krátké seznámení diskutujících s obsahem setkání, s pravidly diskuze
a následovalo představení dalších fází přípravy koncepce. Body k diskuzi vycházely z výsledků
dotazníkového šetření mezi obyvateli města, ale bylo diskutováno také několik dalších bodů.
Prvním bodem, který navrhli sami zástupci sportovních organizací, byla absence
komunikace a vzájemné informovanosti na ose město-sportovní organizace. Toto téma ihned
ukázalo odlišné pohledy diskutujících a i díky účasti zástupců MÚ Klášterec nad Ohří se
podařilo ihned najít možná řešení.
Účastníci se shodli o nutnosti připravení kompletní nabídky sportovních aktivit ve
městě a její zveřejnění na webu města. Dále se diskutovalo o přístupnosti sportovišť pro
veřejnost a jejího maximálního využití pro rekreační sportovce. Zástupci FK Klášterec nad Ohří
zde vyslovili svoje obavy s možnosti úpravy stávajícího hřiště s přírodní trávou na trávu
umělou.
Dalším bodem byla analýza možností většího propojení sportovních oddílů s výukou ve
školských zařízeních a větší podpora volnočasových odpoledních programů, které tato školská
zařízení mohou nabídnout.
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Dále se diskutovalo o správnosti údajů o počtech členské základny v rámci žádosti o
dotaci na činnost sportovních oddílů. Vyzdvihla se důležitost jasné a průhledné členské
základny v souvislosti s žádostí o dotaci.
V bodě propagace oddílů se diskutovala možnost prezentace sportovních organizací
skrze lokální televizní stanici a smluvního partnera města p. Nyklíčka, který připravuje
sportovní program. Opět se narazilo na častou nevědomost oddílů o možnostech, které jim
město nabízí a o nutnosti změny.
V posledním bodě se jako stěžejní ukázala potřeba zvýšených investic do cyklodopravy
resp. cyklostezek. Síť cyklostezek by měla především zpřístupnit sportoviště a nabídnout
plynulé přemístění přes město. Stav tělocvičen byl zhodnocen jako uspokojivý, nicméně
kritizován byl stav sociálních zařízení a šaten v některých zařízeních.
Celá diskuze se nesla ve velice příjemném duchu a všichni účastníci se shodli na
nutnosti častějších setkání se zástupci města.

10.Diskuze s vedoucími odborů MÚ Klášterec nad Ohří
15.4. 2016 v kanceláři starosty města proběhla diskuze se zástupci odborů MÚ
Klášterec nad Ohří. Setkání mělo za cíl přinést k diskuzi jiné pohledy na problematiku rozvoje
sportu a tělovýchovy ve městě z hlediska specializace jednotlivých odborů.
V úvodu proběhlo stručné seznámení s návrhem koncepce a průběhem prací. Jako
stěžejní zde padl požadavek na propojení koncepce sportu a tělovýchovy s připravovaným
strategickým plánem rozvoje města a následné zapojení zpracovatele koncepce do pracovní
skupiny strategického plánu.
Vedoucí odborů byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli a
s výstupy z Focus group se zástupci sportovních organizací. Diskutovalo se, jaké jsou možnosti
města v bodě zlepšení komunikace se sportovními oddíly. Padlo pozitivní vyjádření k vytvoření
ucelené nabídky sportovních aktivit a kontaktů na sportovní organizace na webu města.
Diskutovalo se také o plánované změně dotačního systému podpory sportu ve městě
a o nutnosti zapojení zpracovatele koncepce do pracovní skupiny GRANT 2017.
Dalším tématem byla přístupnost sportovišť veřejnosti. Vedoucí odborů se shodli na
nutnosti větší otevřenosti sportovišť pod správou města veřejnosti a byl dohodnut další
postup.
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Nejdůležitějším bodem byl stav sportovních zařízení, informace o chystajících se
investicích do majetku města a připravovaných projektech. Velice obsáhle se diskutovalo o síti
cyklostezek a potřebě koncepce cyklistické dopravy města, která později byla přidělena a je ve
stavu zpracování Ing. Arch. Tomášem Cachem. Zpracovatel koncepce rozvoje sportu a
tělovýchovy byl požádán o synchronizaci dokumentů se zpracovatelem koncepce.
Z hlediska plánovaných investic byla zmíněna úprava běžeckého oválu u fotbalového
hřiště FK Klášterec nad Ohří, rekonstrukce sociálního zařízení v areálu Aquaparku, šaten FK
Rašovice a příprava projektu in-line dráhy v parku pod ul. Královéhradeckou.
Do budoucna byly jako priority určeny renovace pískového hřiště pod ZŠ Krátká, hřiště
při ZŠ Krátká či zázemí atletického klubu.
V závěru se vyzdvihla vize města, která by se měla opírat o významnost městských lázní
a přístupnosti rekreačního sportu pro všechny.
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11.SWOT analýza
Na základě analytické části byla vytvořená SWOT analýza, která slouží jako podklad
pro specifikaci cílů a strategických oblastí návrhové části.

Silné stránky
Výše finanční podpory na TV a sport ze
strany města
Dlouhodobé smlouvy o provozu
největších sportovních areálů
soukromými subjekty (Aquapark,
stadion)
Nabídka volnočasových aktivit v rámci
školských zařízení (základní školy,
Základní umělecká škola a Dům dětí a
mládeže)
Rozvinutá sportovní infrastruktura
Tradice spolkového života ve městě
Dostatek kvalifikovaných trenérů a
funkcionářů
Soulad koncepce rozvoje TV a sportu se
Strategickým plánem rozvoje města

Slabé stránky
Nerozvinutá síť cyklostezek a cyklotras
Netransparentnost hodnocení žádostí o dotaci
na činnost sportovních organizací z rozpočtu
města

Chybějící multifunkční sportovní hala
Většina částky z dotací na činnost TV a sport.
organizací přirazena 3 největším subjektům
(83%)
Nerozvinutá infrastruktura v okrajových
městských částech
Stav tělovýchovných zařízení včetně zázemí
Stav dětských hřišť
Cyklotrasa vedoucí městským parkem

Příležitosti

Hrozby
Nedostatečná komunikace na ose městosportovní organizace
Velká závislost sportovních organizací na
financích z rozpočtu města

Státní koncepce sportu
Množství dotační programů z krajského
rozpočtu
Soulad koncepce rozvoje TV a sportu se
Strategickým plánem rozvoje města
Množství připravovaných projektů v
oblasti rozvoje TV a sportu
Příchod nových investorů do oblasti TV a
sportu

Snižující se zájem mládeže o sport
Konkurence dalších měst v oblasti nabídky
produktů TV a sportu
Nevyužívání infrastruktury občany
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12.Návrhová část
Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě Klášterec nad Ohří je v souladu se
strategickým plánem rozvoje města Klášterce nad Ohří a vychází z postavení sportu a
tělovýchovy ve městě a je rovněž v souladu s cíli, které jsou definovány ve stěžejních
dokumentech Evropské unie a České republiky.

Znamená to:
1. Chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho občanů,
zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, která je v nich obsažena.
2. Vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí a
možností a podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící ve sportu a
tělovýchově.
3. Podporovat sport a tělovýchovu především v těch jejich obsahových a organizačních
formách, které umožní účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti.
4. Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat
specifické podmínky jak města, tak regionu.
5. Podporovat sport pro jeho ekonomický potenciál pro město
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12.1. Akční plán
Při formulaci strategických priorit a cílů vycházíme především ze SWOT analýzy.
Využíváme také analýzy, stavějící na zhodnocení diskuzí s pracovníky Městského úřadu a Focus
group s reprezentanty zájmových skupin k závěrům situačních analýz, řešených oblastí sportu
a tělovýchovy uvažovaných jak odděleně, tak ve vzájemných souvislostech. V neposlední řadě
jsou brány v úvahu obecné trendy vývoje sportu a společnosti.
12.1.1. Priority rozvoje
Oblast 1. Infrastruktura tělesné výchovy a sportu
Oblast 2. Produkty v oblasti tělovýchovy a sportu
Oblast 3. Kvalita služeb v oblasti tělovýchovy a sportu
Oblast 4. Lidské zdroje v oblasti tělovýchovy a sportu
Oblast 5. Marketing a marketingová komunikace v oblasti tělesné výchovy a sportu
Oblast 6. Systém řízení tělovýchovy a sportu
12.1.2. Specifikace oblastí rozvoje
Oblast 1. Infrastruktura tělesné výchovy a sportu

1. Rekonstrukce a rozšíření tělocvičny GSOŠ Klášterec nad Ohří
Rekonstrukce tělocvičny GSOŠ a její rozšíření do stavu, kdy bude plně vyhovovat využití pro
soutěžní utkání sportů, které nelze v soutěžní formě v Klášterci nad Ohří provozovat (florbal,
basketbal aj.). Využít této možné investiční akce k vybudování multifunkčního sportovního
zařízení, splňující kritéria sportovní haly.
2. Renovovat nevyhovující dětská hřiště popř. vybudovat další, která zcela pokryjí
potřeby obyvatel města. Vytvořit plán renovace dětských hřišť ve městě.
Vybudování dětského hřiště za branou zámeckého parku, čímž město pokryje potřeby
občanů v této oblasti a zároveň zatraktivní lokalitu návštěvníkům. Renovace dětského hřiště
v ulici Vítězná, které dříve zcela pokrylo potřeby v této lokalitě a v oblasti citelně chybí.
Renovace hřiště pod ulicí Dlouhá (basketbal) a hřiště mezi ulicí Lesní a Pionýrů (fotbal,
nohejbal). Vytvoření plánu renovace hřišť a provést výzkum využitelnosti.
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3. Plně podporovat vznik strategie cyklistické dopravy a respektování závěrů a
doporučení, která tato strategie přinese.
Podporovat vytvoření sítě cyklostezek, propojující jednotlivá sportoviště. Napojení cyklistické
infrastruktury na přilehlé celky. Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy městem. Propojení
města s průmyslovou zónou pomocí cyklostezky. Představení města Klášterce nad Ohří jako
města, které je přátelské pro cyklistickou dopravu.
4. Revitalizace areálu sáňkařské dráhy a rekultivace Jezerního vrchu
Revitalizovat areál sáňkařské dráhy a rekultivovat Jezerní vrch. Využít této oblasti k vytvoření
areálu sportů v přírodě – cyklistika, běh, lanové centrum a propojení oblasti s městem
pomocí cyklistické stezky.
5. Vybudování in-line dráhy a volnočasového areálu pod ulicí Královéhradecká
Vybudovat volnočasový areál s in-line dráhou, která bude splňovat potřeby občanů a
poskytne místo pro odpočinek a provozování in-line bruslení ve městě.
6. Vybudování volnočasového areálu pod ZŠ Krátká
Vybudování volnočasového areálu uprostřed města pod ZŠ Krátká. Areál bude obsahovat
základní sportovní prvky jako například street-workout hřiště či odpočinkovou zónu. Zrušení
stávajícího přilehlého pískového hřiště a využití prostoru pro odpočinkovou zónu.
7. Renovace sportovní infrastruktury v okrajových městských částech
Renovovat fotbalové hřiště v Klášterecké Jeseni. Opravit zázemí fotbalového hřiště FK
Rašovice. Podpora výstavby nové sportovní infrastruktury v okrajových městských částech
dle potřeb občanů.
8. Modernizace aquaparku
Modernizace stávajícího aquaparku, který vznikl v roce 1997. V projektu se jedná především
o rozšíření zázemí a zkvalitnění kompletních služeb pro všechny návštěvníky aquaparku.
Např. stavba divoké řeky a doplnění atrakcí do dětského bazénu (pirátská či rybářská loď) toto lze považovat za výstupy či cíle projektu. Důvodem pro realizaci projektu je hlavně
zkvalitnění nabízených služeb s cílem i do budoucna udržet aquapark konkurenceschopný v
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rámci širokého okolí, dále lákat návštěvníky z města, blízkého i vzdáleného okolí včetně
turistů.
9. Renovace zázemí fotbalového stadionu a atletického oválu
V rámci rekonstrukce starého sportoviště vybudování víceúčelové hřiště s osvětlením,
běžecké dráhy (atletického oválu) s pískovým doskočištěm, včetně technického a
hygienického zázemí a klubovny. Současně byla v areálu a jeho okolí obnovena zeleň.
Oblast 2. Produkty v oblasti tělovýchovy a sportu
1. Maximální přístupnost sportovní infrastruktury veřejnosti
Zajistit maximální přístupnost sportovišť a sportovní infrastruktury pro veřejnost. Přinést
ucelené informace o možné době využití těchto sportovišť a finančních nárocích a o těchto
podkladech informovat na webových stránkách města.
2. Zhodnotit pořádání jednorázových sportovních soutěží škol a stanovit priority jejich
podpory ze strany města
Podpořit vznik a pořádání sportovních soutěží mezi žáky škol ve městě.
3. Podpora škol, které mají podmínky pro zajištění celoodpoledního zájmového programu
pro žáky 1. stupně základních škol.
Podpořit zajištění celoodpoledních zájmových programů pro děti MŠ a žáků 1.stupně ZŠ.
Nutná spoluúčast rodičů a synchronizace s vedením a zájmy školy.
4. Propojit fungování sportovních organizací ve městě a funkce základních škol např.
programem, který by umožňoval představení a vyzkoušení některých sportů žáky
základních škol.

5. Podpořit sport a pohybovou aktivitu pro seniory
Podporovat nabídku pohybových programů a pohybových aktivit pro seniory a zohlednit tuto
skutečnost v grantové politice města.
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Oblast 3. Kvalita služeb v oblasti tělovýchovy a sportu
1. Vytvoření podmínek pro rekreaci lázeňských hostů
Usilovat o zvýraznění postavení města Klášterce nad Ohří jako lázeňského města, které je
přátelské k rekreaci, volnočasovým aktivitám a turistice

2. Propojení strategie sportu a tělovýchovy se strategií cestovního ruchu
Podporovat nabídku rekreačních aktivit v oblasti lázní Evženie – půjčovna kol, lodí,
sportovního vybavení a propojení informací o nabídce rekreačních aktivit s cestovních
ruchem ve městě.

3. Podpora směřující do oblasti turistiky, cykloturistiky a produktů turistických produktů
se sportovním obsahem
Více podporovat turismus a produkty cestovního ruchu se sportovním obsahem a
zabezpečit tak rozvoj těchto oblastí v návaznosti na zlepšení nabídky produktů cestovního
ruchu.
Oblast 4. Lidské zdroje v oblasti tělovýchovy a sportu
1. Iniciovat, případně organizovat a finančně podpořit kvalifikační kurzy dobrovolných
pracovníků ve sportu
Preferovat kvalifikační kurzy cvičitelů a trenérů dětí a mládeže, dívek a seniorů.
Spolupracovat s občanskými sportovními sdruženími (až po úroveň kraje), propojit činnosti
těchto organizací v oblasti vzdělávání. Kontrolovat, zda vyškolení dobrovolníci získanou
kvalifikaci uplatňují v praxi.
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Oblast 5. Marketing a marketingová komunikace v oblasti tělesné výchovy a sportu
1.

Zintenzivnit komunikaci mezi sportovní komisí, Odborem soc. věcí, školství a
tělovýchovy a sportovními organizacemi ve městě
Pořádat pravidelně setkání zástupců města pro oblast sportu a tělovýchovy se

zástupci sportovních sdružení, působících ve městě, představiteli škol, zástupci soukromých
sportovních subjektů, zástupci místních komisí, s řadovými občany a občanskými iniciativami.
Tato setkání slouží k vzájemné lepší informovanosti o způsobu podpory ze stran města,
aktuální situaci podpory sportu a diskuzi nad tématy, která mají vliv na sportovní život ve
městě.
2.

Vytvořit ucelený přehled nabídky sportovních aktivit a její prezentace občanům

Vytvoření ucelené nabídky sportovních aktivit a prezentace této nabídky občanům a
návštěvníkům města na webových stránkách města. Pravidelně informovat o sportovních
akcích, probíhajících na území města a synchronizovat kalendář akcí jednotlivých subjektů,
působících ve sportu ve městě.
3.

Příprava a realizace sportovních projektů na principu partnerství veřejného a
soukromého sektoru

Iniciovat spolupráci města se soukromým sektorem na zabezpečení stěžejních
sportovních akcí a projektů.
Oblast 6. Systém řízení tělovýchovy a sportu
1.

Zachovat stávající organizační začlenění péče o sport do struktury a činnosti
Městského úřadu a volených orgánů obce.
Radní pro sport, Komise pro školství, sport a volnočasové aktivit,y Odbor soc. věcí,

školství a tělovýchovy jsou předpokladem pro zachování péče o sport minimálně v rozsahu
jako dosud a udržení modelu péče o sport, který se postupně etabluje ve všech větších
městech v České republice, podobně jako ve vyspělých zemích Evropy.
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2.

Revize hodnocení stávajícího systému hodnocení žádostí o dotaci na činnost či projekt
Přepracování systému žádostí o dotaci na činnost či projekt sportovních organizací ve

městě. Použití moderních nástrojů pro hodnocení žádostí a využití finančních prostředků.
Použití jasného a transparentního hodnocení pomocí kritérií a bodových systémů.
3.

Rovnoměrné a efektivní rozdělování dotací na činnost sportovních organizací
Zvýšit procento financí plynoucích do rekreačního sportu a podpora projektů, které

spadají do oblasti rekreace a volného času.
4.

Vytvoření specifikovaných dotačních programů
Vytvoření specifikovaných dotačních programů a zajistit tím možnost efektivního

přerozdělování financí na jednotlivé sekce sportů. Vytvoření dotačního programu na
podporu reprezentace, na podporu mládeže, seniorů a na sportovní akce.
5.

Podporovat sportovní organizace ve finanční nezávislosti na městském rozpočtu
Požadovat prokazatelnou spoluúčast na nákladech na projekt či činnost. Podporovat

marketing sportovních organizací informováním o jejich činnosti a nabídce sportovních
aktivit. Přebírání záštit starosty města nad pořádáním sportovních akcí a prezentace města
Klášterce nad Ohří jako partnera sportovních akcí a klubů.
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12.1.3. Akční plán dle období
Krátkodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří (2017-2018)


Renovovat nevyhovující dětská hřiště popř. vybudovat další, která zcela pokryjí
potřeby obyvatel města – vytvořit plán renovace dětských hřišť



Plně podporovat vznik strategie cyklistické dopravy a respektování závěrů a
doporučení, která tato strategie přinese.



Vybudování in-line dráhy a volnočasového areálu pod ulicí Královéhradecká



Renovace zázemí fotbalového stadionu a atletického oválu



Maximální přístupnost sportovní infrastruktury veřejnosti



Zintenzivnit komunikaci mezi sportovní komisí, Odborem soc. věcí, školství a
tělovýchovy a sportovními organizacemi ve městě



Vytvořit ucelený přehled nabídky sportovních aktivit a její prezentace občanům



Revize hodnocení stávajícího systému hodnocení žádostí o dotaci na činnost či
projekt sportovních a kulturních organizací



Podpořit sport a pohybovou aktivitu pro seniory

Střednědobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří (2017-2022)


Vybudování volnočasového areálu pod ZŠ Krátká



Renovace sportovní infrastruktury v okrajových městských částech



Zhodnotit pořádání jednorázových sportovních soutěží škol a stanovit priority
jejich podpory ze strany města



Podpora škol, které mají podmínky pro zajištění celoodpoledního zájmového
programu pro žáky 1. stupně základních škol.



Vytvoření lepších podmínek pro rekreaci lázeňských hostů



Propojení strategie sportu a tělovýchovy se strategií cestovního ruchu



Iniciovat, případně organizovat a finančně podpořit kvalifikační kurzy
dobrovolných pracovníků ve sportu



Příprava a realizace sportovních projektů na principu partnerství veřejného a
soukromého sektoru
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Rovnoměrné a efektivní rozdělování dotací na činnost sportovních organizací



Vytvoření specifikovaných dotačních programů

Dlouhodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v Klášterci nad Ohří (2017-2025)


Rekonstrukce a rozšíření tělocvičny GSOŠ Klášterec nad Ohří



Revitalizace areálu sáňkařské dráhy a rekultivace Jezerního vrchu



Modernizace aquaparku



Propojit fungování sportovních organizací ve městě a funkce základních škol např.
programem, který by umožňoval představení a vyzkoušení některých sportů žáky
základních škol.



Podpora směřující do oblasti turistiky, cykloturistiky a produktů turistických
produktů se sportovním obsahem



Zachovat stávající organizační začlenění péče o sport do struktury a činnosti
Městského úřadu a volených orgánů obce.



Podporovat sportovní organizace ve finanční nezávislosti na městském rozpočtu

13. Doporučení


Schválit koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu zastupitelstvem města
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