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C1.2.5 Neorganizovaný sportOpatření

Typické aktivity • Financování a podpora sportovních aktivit neorganizovaného sportu (zajišťovaných spor-

tovními kluby, spolky nebo přímo obyvateli)

• Zapojení škol, sportovních klubů a spolků do dlouhodobé činnosti i do pořádání jednorázo-

vých aktivit v oblasti neorganizovaného sportu 

• Inteligentní sdílení infrastruktury (školy, sportovní kluby, městské objekty a pozemky, 

soukromé objekty a pozemky)

• Motivace obyvatel všech věkových kategorií k zájmu o sport a pohybové aktivity

• Podpora dostupnosti sportovních akcí, aktivit a infrastruktury pro sociálně ohrožené 

skupiny obyvatel

• Vhodné navrhování nových a adaptace stávajících veřejných prostranství pro neorganizo-

vané sportovní a pohybové aktivity

 + zajištění financování neorganizovaného sportu

 + podpora sportovních aktivit pro širokou veřejnost

 + přístup ke sportovní infrastruktuře pro širokou veřejnost 

 + zkvalitnění života obyvatel

 + zvýšení zdraví a odolnosti obyvatel

 + prevence sociálně patologických jevů

 – finanční náklady

 – obtížné koncepční uchopení neorganizovaného sportu

• Zřízení pozice koordinátora sportu

• Koncepční a proporční přístup

• Zapojení komise sportovní a tělovýchovy MMKV

• Spolupráce s profesionálními sportovními kluby a školami

• Průběžná evaluace potřeb sportovní komunity a zájemců o sport

• Transparentní, systematické a předvídatelné financování činnosti – jasná kritéria

• Přístup cílových skupin k infrastruktuře

• Propagace, přístupná a uživatelsky přívětivá platforma pro zveřejňování informací 

o dostupné infrastruktuře (např. na základě pasportu objektů)

• Koordinace sdílených využívání objektů/infrastruktury

• Firemní filantropie

Očekávané přínosy

Možné překážky

Nutné podmínky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary 

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kultury, školství a tělovýchovy

 –  odbor financí a ekonomiky

Příspěvkové organizace města 

se sportovním zaměřením

Externí odborníci

Kancelář architektury města, p. o.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.

Karlovarský kraj

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR

Ministerstvo kultury ČR

Národní sportovní agentura

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – odbor finanční 

Sportovní spolky a iniciativy

Sportovní kluby

Donátoři, dárci, nadace

Vlastníci nemovitostí

Externí odborníci
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Cílové skupiny

• Sportovní spolky a iniciativy

• Široká veřejnost 

• Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)

C1.2.5 Neorganizovaný sport
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Opatření

Vazba na cíle

Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

3/3

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech na období 2018–2025

Územní plán města Karlovy Vary

Statut lázeňského místa Karlovy Vary

Program regenerace městské památkové zóny Karlovy Vary 2014–2024

Plán ochrany památkové rezervace Karlovy Vary 2014–2024

Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

Plán udržitelné městské mobility Karlovy Vary a Generel dopravy města Karlovy Vary

Aktivní a systémové řešení dopravy v klidu 

Generel cyklodopravy (Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech)

Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města Karlovy Vary 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Plán sportu Karlovarského kraje 2018–2023 „Zdravý kraj“

Zdravotní stav obyvatelstva Karlovarského kraje (2018)

Strategický rámec Česká republika 2030

Koncepce podpory sportu 2016–2025 „Sport 2025“

C1.2.5 Neorganizovaný sport

Naplnění hodnot


