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C1.2.2 Koncepce sportuOpatření

Typické aktivity • Tvorba a aktualizace koncepce, průběžné kritické posuzování souladu koncepce se Strate-

giíKV°2040 v širších souvislostech

• Definování cílů a jejich orientační kvantifikace (rekreační sport pro zdraví obyvatel, fungu-

jící profesionální sport) 

• Definování žádoucího stavu proporcionality mezi vrcholovým sportem a rekreačním sporto-

váním obyvatel

• Využívání infrastruktury pro možné pořádání sportovních meetingů a zajištění navazujících 

služeb (např. ubytování, dopravní dostupnost)

• Koordinace sdílených využívání objektů/infrastruktury

• Motivace dětí a mládeže k zájmu o sport

• Aktivní práce na zapojování firemní sféry do financování sportu (motivace, pobídky, mini-

malizace rizik při vypadnutí velkých firemních sponzorů)

• Párování nabídky a poptávky – aktérů s místy pro realizaci jejich aktivit 

 + koncepční řešení a synergie, opora pro jednotlivé dílčí kroky

 + vyvážená podpora organizovaného i neorganizovaného sportu

 + zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a zdravotní prevence

 + úspory dané optimálním využitím infrastruktury a koordinací činnosti jednotlivých organizací

 – neztotožnění se části subjektů s koncepcí (nebude vyhověno všem ve stejné míře)

 – zájmové tlaky vlivných aktérů (např. „velkých“ sportů) na úkor jiných 

• Strategický přístup, soulad strategií a celostní pohled v souvislostech (sociální a zdravotní 

dopady, systém financování, vazba na společenský život, cestovní ruch apod.)

• Vytvoření pozice kompetentního koordinátora sportu

• Stanovení priorit

• Reflektování demografických trendů

• Rovné podmínky, stabilní, vyvážený a předvídatelný systém

• Nestrannost vůči zájmovým skupinám a lobbingu

• Jasně definovaní aktéři, jejich role, zodpovědnost a dopady aktivit 

• Supervize oborových názorů, vhledy do potřeb různých oblastí sportu

• Aktivní zapojení komise sportovní a tělovýchovy MMKV 

• Zajištění dlouhodobého financování umožňující stabilitu

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

Příspěvkové organizace města 

se sportovním zaměřením

Další sportovní a volnočasové 

organizace s účastí města či kraje

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR

Karlovarský kraj

Externí odborníci

Národní sportovní agentura

Ministerstvo kultury ČR

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Sportovní spolky a iniciativy

Sportovní kluby a další sportovní 

a volnočasové organizace 

Donátoři, dárci, nadace

Externí odborníci
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Cílové skupiny

• Sportovní spolky a iniciativy

• Sportovní kluby

• Podnikatelé v oblasti zdravého životního stylu

• Široká veřejnost 

• Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)

C1.2.2 Koncepce sportu
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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
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Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.4 Cestovní ruch

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

Plán sportu Karlovarského kraje 2018–2023 „Zdravý kraj“

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Strategický rámec Česká republika 2030

Koncepce podpory sportu 2016–2025 „Sport 2025“

C1.2.2 Koncepce sportu

Naplnění hodnot


