
 
 

 

  

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA VAMBERK 

PRO ROKY 2021 - 2026 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1) Plán rozvoje sportu města Vamberk je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.  

2) Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v 

závislosti na prioritách a potřebách města.  

3) Cílem plánu rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob 

financování podpory sportu ve městě.  

 

Článek II. 

Základní pojmy 

1) Sport jako všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních či rozvoj společenských vztahů.  

2) Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové 

aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami 

jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické 

kondice.  

3) Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky a na ně 

navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. 

Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a 

vytváření vztahu ke sportu.   

4) Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty – Právní subjekty, zpravidla spolky, zřízené za 

účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.  

5) Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 

aktivita sportovního charakteru.  

6) Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo 

dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. 

Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném 

čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla 

v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.  



7) Sportovní komise – poradní orgán rady města. Jejími členy jsou rovněž dobrovolní 

činovníci podílející se na sportovních činnostech ve městě.  

 

Článek III. 

Úloha města v zajišťování sportu 

1) Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly města. Bližší vymezení provádí ust. § 6 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

2) Sportovní politika města se odvíjí od potřeb města a jeho občanů a vychází z tradice sportu 

ve městě.  

3) Město se spolupodílí na financování sportu a koordinuje činnost sportovních subjektů ve 

prospěch města, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. 

Koordinační úlohu plní zejména prostřednictvím Sportovní komise. Naplňováním tohoto 

Plánu rozvoje sportu dochází k plnění povinností města pečovat o vytváření podmínek pro 

uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, jak stanoví ust. § 2 

a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

4) Hlavní úkoly města při rozvoji sportu:  

 zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů 

 zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení   

 podporovat další provozovatele sportovních zařízení  

 kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení  

 zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu  

 podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci města.  

 

Článek IV. 

Oblasti podpory sportu ve městě 

1) Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, které finančně podporuje z rozpočtu města.  

2) Město směřuje podporu k aktivním účastníkům organizovaného i neorganizovaného sportu. 

3) Podpora je orientována na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport 

dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny. 

4) Město vytváří podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity určené 

širokým vrstvám občanů. 

 

Článek V. 

Priority, cíle podpory a opatření k dosažení cílů 

 

Priorita 1: Sport dětí a mládeže.  

 

Cíl podpory:  Systémová podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže. Podněcování a motivace dětí 

a mladých lidí k aktivnímu trávení volného času, budování pozitivního postoje ke sportu, 

osvojování si pohybových činností a aktivit přispívajících ke zdravému vývoji dětí a udržování 

dobré kondice organismu prostřednictvím sítě atraktivních sportovišť, široké kvalitní nabídky 

sportovních aktivit a akcí, udržení a zkvalitnění členské základny sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot a organizací, ocenění mimořádných výkonů mladých sportovců. 

 

 



Opatření:  

a) Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového zázemí pro sportovní 

aktivity a hry, podpora tělovýchovných aktivit pro děti a mládež; 

b) Podpora základní a mateřské školy v oblasti zajišťování adekvátního a moderního 

zázemí pro tělocvičné činnosti a sport a motivačně-sportovních aktivit; 

c) Podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, zájmových sdružení a 

organizací pracujících s dětmi a mládeží; 

d) Podpora talentovaných dětí a mládeže v oblasti sportu. 

 

Popis plánovaných aktivit a záměrů, vedoucích k naplnění cíle 

 Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení pro děti a mládež 

 Údržba a modernizace stávajícího sportovního prostředí v základní a mateřské škole a 

budování nových školních sportovišť 

 Podílení se na financování, organizaci a propagaci sportovních akcí 

 Iniciace a podpora nových sportovních akcí, událostí, soutěží, turnajů apod. 

 Podílení se na financování činnosti sportovních klubů, tělovýchovných jednot a 

organizací při práci s dětmi a mládeží 

 Individuální ocenění talentovaných dětí a žáků za mimořádné sportovní úspěchy a 

výsledky 

 Aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů – dotační tituly 

financované z národních či evropských zdrojů 

 

Priorita 2: Sport pro všechny 

 

Cíl podpory: Rozšiřovat spektrum stávající nabídky dalších možností sportovního vyžití a 

aktivního trávení volného času pro všechny věkové kategorie občanů města a zvyšování 

povědomí občanů o těchto možnostech. 

 

Opatření: 

a) Podpora a rozšíření možností sportovních a pohybových aktivit handicapovaných a 

občanů seniorského věku 

b) Podpora meziobecní a přeshraniční spolupráce v oblasti sportu 

c) Podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, zájmových organizací a 

sdružení 

d) Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a podpora v 

oblasti propagace sportovních akcí 

e) Podpora sportovních a tělovýchovných akcí včetně osvětových akcí zaměřených na 

zdravý a aktivní životní styl 

 

Popis plánovaných aktivit a záměrů, vedoucích k naplnění cíle 

 Rozšíření aktivit pro osoby v seniorském věku 

 Rozšíření programů a aktivit pro osoby handicapované 

 Vytvoření městského informačního a rezervačního systému v oblasti sportu 

 Zvyšování povědomí o tělovýchově a sportu mezi širokou veřejností 

 Kontinuální podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot a dalších 

zájmových organizací 



 Podpora akcí a událostí pořádaných sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami a 

dalšími zájmovými organizacemi 

 Iniciování a příprava nových sportovních projektů, osvětových a dalších sportovně-

motivačních akcí 

 

Priorita 3: Sportovní infrastruktura 

 

Cíl podpory: Systematická a kontinuální podpora a modernizace sportovní a volnočasové 

infrastruktury a navazujících aktivit 

 

Opatření: 

a) Obnova (modernizace) a rozvoj školní sportovní infrastruktury a vybavení; 

b) Obnova (modernizace) a rozvoj ostatních sportovních zařízení ve vlastnictví města 

c) Podpora modernizace a rozvoje sportovních zařízení a vybavení místních sportovních 

klubů a tělovýchovných jednot, zájmových organizací a sdružení 

d) Podpora cyklodopravy 

 

Popis plánovaných aktivit a záměrů, vedoucích k naplnění cíle 

A) Sportovní hala 

 rekonstrukce sportovní podlahy, osvětlení a instalace akustického obložení stěn 

 zřízení horolezecké stěny 

 obměna sportovního náčiní a vybavení (basketbalové koše, apod.) 

 rekonstrukce sociálního zařízení a šaten  

B) Areál v Lukách  

 Fotbalový areál – modernizace tribuny, vybudování trvalého sociálního zařízení, 

rozšíření šaten 

 Koupaliště – dokončení opravy bazénů a návštěvnického zázemí, rozšíření nabídky 

atrakcí (skluzavky, hrátkový bazén), obnova volejbalových kurtů (beachvolejbal) 

 Tenisový areál – vybudování čtvrtého kurtu s bezúdržbovým povrchem 

 Vybudování atletické dráhy 

C)  Ostatní sportovní infrastruktura 

 Vytvoření cyklotrasy údolím řeky Zdobnice (cyklistické propojení připravované 

cyklostezky Doudleby nad Orlicí – Vamberk, Areálu v Lukách a Rybné nad Zdobnicí)  

 Vybudování tréninkového zázemí pro stolní tenis v nových prostorách 

 Aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů – dotační tituly 

financované z národních či evropských zdrojů 

 

Článek IV. 

Financování a formy podpory sportu ve městě  

1) Město Vamberk každoročně v rámci zastupitelstvem schvalovaného rozpočtu města 

vyčleňuje prostředky k financování sportu.  

 

2) Přímá podpora (finanční)  

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města  

 opravy a modernizace sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení,  



 pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení do 

sportovních prostor ve vlastnictví města 

b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování 

dotací z rozpočtu města třetím osobám. 

 

3) Nepřímá podpora  

a) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků 

b) propagace sportovních akcí 

c) koordinační, výchovná a osvětová činnost v oblasti sportu. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Plán rozvoje sportu města Vamberk schválilo Zastupitelstvo města Vamberk na svém 

zasedání konaném dne 29.9.2021, číslo zasedání 18, usnesení bod číslo 2. 

 

 

 

 

Mgr. Jan Rejzl, starosta      Rudolf Futter, místostarosta 


