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C1.2.3 Sportovní infrastrukturaOpatření

Typické aktivity • Údržba a rozvoj současné standardní sportovní infrastruktury pro potřeby veřejnosti (školní 

hřiště, tělocvičny, sportovní i víceúčelové haly)

• Zapojení infrastruktury na území města (nejen města) – koordinovaný mix městských, sou-

kromých, krajských sportovních zařízení (např. firemní areál – možné formou sponzoringu, 

městské i krajské školy na území města)

• Zajištění podmínek pro pořádání sportovních akcí

• Online informační komunikační systém pro rezervaci sdílené infrastruktury (viditelná obsa-

zenost)

• Využití veřejných prostranství a synergie zájmů při revitalizaci a plánování nových veřejných 

prostranství (často levná a jednoduchá řešení – např. molo v řece, vodní plochy pro otužo-

vání, zázemí pro bruslení na rybnících a jezírkách v lázeňských lesích, amatérské běžecké 

lyžování, jízda na bobech apod.)

• Koordinace využití sportovní infrastruktury, vytvořené primárně pro výkonnostní sport, 

pro širokou veřejnost, školy apod.

• Zajištění doprovodné infrastruktury a ubytovacích kapacit pro sportovce splňujících poža-

dované standardy, které by umožňovaly rozšířit možnost realizace významných sportovních 

akcí (soutěže, soustředění) s využitím stávající sportovní infrastruktury

 + rozšíření infrastruktury pro sport

 + zkvalitnění stávající sportovní infrastruktury

 + vyšší počet/podíl pravidelně sportujících obyvatel

 + dostatečné zázemí pro veškeré sportovní aktivity obyvatel a sportovních klubů

 – nedostatek (a nesystémová distribuce) financí

 – nedefinované cílové skupiny

 – nedostatečný přehled o stavu a potenciálu infrastruktury

 – široké spektrum vlastníků, provozovatelů a uživatelů znesnadňující koordinaci využití 

sportovních zařízení 

• Zřízení pozice koordinátora sportu

• Koncepční přístup a plánování budoucí údržby, revitalizace a budování nové infrastruktury

• Využívání pasportu objektů a jejich možného využití pro jednotlivé cílové skupiny a v sou-

ladu strategií; v dlouhodobém horizontu aktualizace pasportu

• Monitoring vytíženosti sportovní infrastruktury

• Inteligentní sdílení infrastruktury, kreativní přístup při navrhování způsobů co největšího 

využití infrastruktury

• Zvyšování informovanosti občanů o dostupnosti sportovní infrastruktury ve městě

• Spolupráce se sportovními kluby a spolky

• Průběžná evaluace potřeb sportovní komunity, klubů a uskupení

• Úzká spolupráce s komisí sportovní a tělovýchovy

Očekávané přínosy

Možné překážky

Nutné podmínky
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• Propagace, přístupná a uživatelsky přívětivá platforma pro zveřejňování informací o spor-

tovní nabídce a dostupnosti infrastruktury apod.

• Zpracování a využití matice objekt/cílové skupiny

• Koordinace s urbanistickým rozvojem a městským plánováním

• Postup v souladu se Strategií a Manuálem koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím 

města Karlovy Vary

• Stabilní dlouhodobé provozní financování

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 majetku města

Příspěvkové organizace města 

se sportovním zaměřením

KV CITY CENTRUM, s. r. o.

KV Arena, s. r. o.

Správa lázeňských parků, p. o.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.

Další sportovní a volnočasové 

organizace s účastí města či kraje

Kancelář architektury města, p. o.

Karlovarský kraj

Externí odborníci

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR

Ministerstvo kultury ČR

Národní sportovní agentura

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – odbor správa majetku

Sportovní spolky a iniciativy

Sportovní kluby

Donátoři, dárci, nadace

Vlastníci nemovitostí

Externí odborníci
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Cílové skupiny

• Sportovní spolky a iniciativy

• Sportovní kluby a další sportovní 

a volnočasové organizace

• Podnikatelé v oblasti zdravého životního stylu

• Široká veřejnost 

• Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)

C1.2.3 Sportovní infrastruktura
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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

A2.4 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

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“

Koncepce podpory sportu 2016–2025 „Sport 2025“

Strategický rámec Česká republika 2030

Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019–2024

C1.2.3 Sportovní infrastruktura

Naplnění hodnot


