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Typické aktivity • Obsahová definice a personální a obsazení pozice sportovního koordinátora

• Iniciace a garance tvorby koncepce sportu

• Mapování potřeb v oblasti sportu 

• Sledování a vyhodnocování trendů a jejich zavádění do místních podmínek

• Advokační činnost a komunikační aktivity ve prospěch sportu

• Rozvoj spolupráce a komunikace města, kraje, sportovních organizací a soukromých subjektů 

• Koordinace s byznysem (sponzoring), se školstvím (podpora vztahu ke sportování)

• Kontrola naplňování strategie a koncepce, měření dopadu a úspěšnosti realizace strategie

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

• Koordinace sdílených využívání objektů/infrastruktury

• Kontaktní osoba pro nadregionální instituce (např. Národní sportovní agentura), partner 

pro podobné lidi v jiných regionech 

 + rozvoj a dlouhodobé plánování sportovních aktivit a financování klubů

 + koordinovaný přístup v oblasti sportu

 + propojování různých aktérů a synergie aktivit a projektů

 + vyvážený přístup k různým úrovním sportu z hlediska zaměření i úrovně profesionality

 + smysluplné a efektivní využívání sportovní infrastruktury

 – finanční náročnost (vytvoření trvalého mandatorního výdaje) – sportovní koordinátor

 – zájmové tlaky vlivných aktérů na úkor jiných

• Převedení agend mezi pracovníky magistrátu tak, aby sportovní koordinátor svým úvazkem 

zcela obsáhl téma koncepce a koordinace v oblasti sportu

• Obsazení pozice schopným uchazečem – nesmí být jednostranně zaměřen, měl by reflek-

tovat široké spektrum sportovních aktivit a úrovní provozování sportu

• Zařazení souvisejících nákladů na koordinátora sportu do rozpočtu města

• Existence koncepce sportu, na jejímž základě koordinátor pracuje

• Postup v souladu se strategií a celostně v souvislostech (sociální dopady, systém fi nancování)

• Nestrannost vůči zájmovým skupinám a lobbingu

• Jasně definované pravomoci, koho a jak bude zastupovat

• Úzká spolupráce s komisí sportovní a tělovýchovy

Očekávané přínosy

Možné překážky

Nutné podmínky
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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

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Externí odborníci
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Cílové skupiny

• Sportovní kluby a profesionální sportovci

• Sportovní spolky a iniciativy

• Široká veřejnost 

• Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)
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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

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Plán sportu Karlovarského kraje 2018–2023 „Zdravý kraj“

Strategický rámec Česká republika 2030

Naplnění hodnot


