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I.

ÚVOD

Koncepce podpory a rozvoje sportu města Český Těšín vychází z několika strategických dokumentů.
Opírá se taktéž o legislativní rámec, kterým je Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění
pozdějších předpisů1, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a Zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dalšími z významných dokumentů jsou
„Koncepce podpory sportu 2016 – 2025“. Jedná se o strategický dokument MŠMT ČR, který dává jak
organizační, tak zejména legislativní rámec podpory. Dalším strategickým dokumentem je „Plán rozvoje
sportu v Moravskoslezském kraji 2019 – 2025“. Tyto zmíněné dokumenty daly základ předkládané
Koncepci rozvoje a podpory sportu města Český Těšín.

Sport jsou pohybové činnosti, které všeobecně přispívají ke kultivaci lidského potenciálu,
a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Jedná se o veřejnou službu, na jejímž
rozvoji se podílejí spolky, neziskové organizace, komerční subjekty, státní správa,
ale i samospráva (kraje a obce) a tedy i město Český Těšín. Tělovýchova a sport
je nejrozšířenější sociální aktivitou. Vede občany k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci.
Zároveň je nezastupitelným fenoménem k propagaci a popularizaci města. Aktivní způsob
života zejména v tělovýchovné a sportovní oblasti patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější
součástí prevence drogových závislostí, alkoholismu, kriminality a dalších negativních
sociálních jevů.

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obce ve své samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
• kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Koncepce rozvoje sportu ve městě má dle zákona č. 115/2001 Sb. obsahovat zejména vymezení
oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění
dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. Součástí koncepce je určení prostředků z rozpočtu
města nezbytných k naplnění cílů.
Koncepce podpory a rozvoje sportu města Český Těšín na období 2021 – 2026 je střednědobý
dokument, který je výrazem pozitivního vnímání sportu ve městě a je významnou součástí realizace
systémových aktivit při naplňování strategických cílů rozvoje města. Cílem koncepce je obecně podpořit
sport jako veřejně prospěšnou činnost, a to zejména podporou sportovních aktivit dětí a mládeže a
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Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné
k naplnění plánu.
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stanovit priority a opatření k zajištění jednoho ze strategických cílů rozvoje města. Koncepce má sloužit
rovněž pro kontrolu efektivnosti finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu města a pro stanovení
pravidel poskytování dotací jednotlivým subjektům.

II.

SOUČASNÝ STAV

Na území města Český Těšín se nachází 4 typy sportovišť, a to:
• sportoviště v majetku města provozovaná příspěvkovými organizacemi města - Tab. 1
• sportoviště v majetku MSK provozovaná příspěvkovými organizacemi kraje - Tab. 2
• sportoviště v majetku města spravovaná městem (cyklostezky, veřejná hřiště, herní prvky
apod.)
• sportoviště v majetku sportovních subjektů a komerční sportoviště (Bowling
a squash, hala Activity4Fun, fotbalové hřiště a tenisové kurty TJ Slavoj Český Těšín, z.s.,
fotbalové hřiště Slovan Horní Žukov z.s., posilovny, fitcentra a jiná).
TAB. 1
Přehled sportovních objektů v majetku města Český Těšín ve správě příspěvkových organizací města

Organizace

Místo

Masarykova ZŠ

Albrechtická 84
Frýdecká 691
Frýdecká 32
Komenského 607/3

Počet

Druh povrchu
palubovka
palubovka
palubovka
palubovka

Komenského 607/3 1 - hřiště

10,10 x 6,00
10,30 x 5,70
18,80 x 36,10
19,90 x 12,00
12,00 x 5,70
40,00 x 28,00

ZŠ Havlíčkova

odl. prac. MŠ Polni
Havlíčkova 213/13
Havlíčkova 213/13

1 - hřiště
1 - hřiště
1 - tělocvična

21,00 x 12,00
15,00 x 8,00
30,00 x 10,00

umělá tráva
umělá tráva
palubovka

ZŠ Hrabina

Ostravská 1710
Slezská 1740
Ostravská 1710

1 - tělocvična
1 - tělocvična
2 – hřiště
1 – dráha

Slezská 1740

1 – hřiště
1 - dráha

52,00 x 44,00
200 m

Masarykovy sady
104
školní dvůr

2 - tělocvičny

za tělocvičnou

1 - hřiště

32,00 x 18,00
9,00 x 5,00
21,00 x 20,00
5,00 x 5,00 (2x)
25,00 x 12,00

ZŠ Kontešinec

1 - tělocvična
1 - tělocvična
1 - tělocvična
2 - tělocvičny

Rozměry (v m)

3 - hřiště
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52,00 x 44,00
26,00 x 15,00
250 m

umělá tráva

palubovka
palubovka
fotbalové hř. – umělá
tráva
víceúčelové hř. –
tartan
atletická dráha - tartan
fotbalové hř. – umělá
tráva
atletická dráha - tartan
litá guma
bytový koberec
umělá tráva
asfalt
asfalt

ZŠ Pod Zvonek

Pod Zvonek
1835/28
odl. prac. ZŠ
Slovenská

2 – tělocvična
1 – hřiště
1 - dráha
2 – tělocvična
1 – plavecký
bazén

24,83 x 12,23
18,90 x 12,27
58,00 x 28,00
200 m
37,30 x 17,40
25,30 x 11,40
16,7 m x 8,00m

palubovka
hřiště – umělá tráva
běžecká dráha - tartan
palubovka
4 plavecké dráhy
hloubka 0,9 – 1,6 m

SVČ AMOS p.o. Frýdecká 691

1 - tělocvična

18,80 x 36,10

palubovka

SÚZ Český
Těšín p.o.

1 – ledová/
inline plocha

60,00 x 30,00/
46,00 x 23,00

led (v zimním období)
umělý povrch (v letním
období)

36,00 x 16,00

umělá tráva
umělý povrch Taraflex
fotbalové hř. – umělá
tráva
atletická dráha – tartan
umělý povrch
bazén, písek

Svojsíkova 1860

1 – tenisový
kurt
Svojsíkova 2119

1 – sport. hala

46,00 x 23,00

Slovenská 2062

3 - hřiště

105,00 x 68,00

Hornická 1858

1 – letní
koupaliště

28,00 x 14,00
(2x)
28,00 x 14,00

TAB. 2:
Přehled sportovních objektů v majetku MSK

Organizace

Místo

Počet

Albrechtova SŠ

Frýdecká 37

1 – tělocvična
2 - hřiště

Tyršova 2
Gymnázium s pol.
jaz. vyučovacím

Rozměry (v m)

Druh
povrchu

1 – tělocvična

19,00 x 8,80
27,00 x 16,00
33,00 x 32,00
19,60 x 31,70

palubovka
asfalt
asfalt
palubovka

Havlíčkova 213/13

1 - tělocvična

29,55 x 19,65

palubovka

Gymnázium

Frýdecká 689/30

1 – tělocvična
1 - sportovní hala

18,00 x 9,00
42,00 x 22,00

palubovka
gerflor

Obchodní
akademie

Vrchlického 11

1 - tělocvična

19,00 x 12,00

palubovka

Na území města existuje řada dalších objektů ve vlastnictví subjektů realizujících volnočasovou a
výkonnostní sportovní činnost. Tyto subjekty pracují jak s dětmi a mládeží, tak s dospělými sportovci.
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Město Český Těšín podporovalo sportovní aktivity do roku 2021 v rámci několika režimů. Jednak
v režimu zvýhodněného nájemného na sportovištích v majetku města, v režimu přidělovaní finančních
prostředků z rozpočtu města na činnost, soutěže a provoz formou individuálních dotací a prostřednictví
Programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní,
prevence kriminality, sportovní a jinou“, spolufinancováním sportovních akcí a provozem sportovních
zařízení v majetku města, zejména prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Nedílnou součástí
byla i nefinanční podpora sportu ve městě.
V roce 2019 dosáhla podpora sportu a volného času mimo investice výše 26.802 tis. Kč, což je 7,57 %
hodnoty příjmů města ze sdílených daní. Z toho byla podpora prostřednictvím jednotlivých režimů
následovná:
•
•
•

•
•
•

Sportovní kluby 3.810 tis. Kč – podpořeno bylo 6 subjektů prostřednictvím individuálních dotací
Zvýhodněné nájemné na sportovištích města 2.890 tis. Kč
Dotační program „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou,
sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou“ (Malé granty) 256 tis. Kč –
podpořeno bylo 16 subjektů
Příspěvkové organizace města 19.279 tis. Kč
Zařízení v majetku města mimo správu příspěvkových organizací 567 tis. Kč
Investice do majetku města 85.212 tis. Kč

Schéma finanční podpory sportu městem Český Těšín v r. 2019

256
tis. Kč

Nájemné

Malé
granty
Dotační
programy

84 mil
Kč

Podpora z
rozpočtu
města

Správa a
investice do
majetku
města

Individuální
dotace

Sportovní
kluby

Příspěvkové
organizace

19 079
tis. Kč

Amos
200
tis. Kč

3 810
tis. Kč

Správa
účelových
zařízení

Školy
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III.

OBLASTI PODPORY SPORTU A PRIORITY

1. Mládežnický sport
Pojem: Jedná se o soustavnou práci s dětmi a mládeží do 18 let včetně. Mládežnický sport
koresponduje jak s oblasti výkonnostní sport, tak i s oblastí volnočasových aktivit. Tato věková
kategorie je pojímána samostatně z důvodu jednoznačné priority pro město Český Těšín, které chápe
vynaložené úsilí a prostředky tímto směrem jako nejlepší způsob prevence sociálně patologických jevů
dětí a mládeže.
Cílem je podporovat soustavnou práci s mládeží do 18 let. Podporována je soustavná práce s mládeží
bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou fyzické nebo právnické osoby, které realizují svoji sportovní
činnost na území města (dále „sportovní subjekty“) pod zastřešující organizací v Českém olympijském
výboru a zda se účastní nebo neúčastní pravidelných soutěží.
2. Výkonnostní sport
Pojem: Výkonnostní sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná se o
pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje většinou pod odborným vedením.
Cílem je podporovat provoz sportovních klubů a spolků zejména s ohledem na sportování dětí a
mládeže. Cílovým příjemcem podpory jsou sportovní kluby soustavně pracující jak s mládeží, tak
s dospělými sportovci na území města, které se pravidelně účastní soutěží organizovaných příslušným
sportovním svazem.

3. Volnočasové aktivity
Pojem: Smysluplné trávení volného času určené širokým vrstvám obyvatelstva.
Cílem podpory je vytváření vhodných podmínek pro provozování volnočasových aktivit (např.
cyklostezky, městská sportoviště, využití školních hřišť v době mimo vyučování, veřejná hřiště apod.)
a podporovat všechny osoby využívající sportoviště na území města k provozování těchto aktivit.
4. Sportovní akce a reprezentace města
Pojem: Plánování, příprava, organizace a realizace jednorázových či opakujících se sportovních akcí,
zápasů, turnajů či mítinků.
Cílem je podpora mimořádně významných sportovců a sportovních akcí konaných ve městě. Podpora
jednotlivých sportovců nebo sportovních subjektů nadstandardně reprezentující město nebo pořádající
významné sportovní akce odehrávající se na území města.
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5. Sportoviště
Pojem: Specializovaný prostor nebo zařízení, které je trvale (nebo i přechodně pouze pro jednu
sportovní akci) určeno pro sportování a tělovýchovnou činnost.
Cílem podpory je zajistit provoz a údržbu sportovních zařízení a také investice do těchto zařízení, jež
jsou v souladu se strategickými prioritami města cílena na investice do nových sportovních zařízení
nebo jejich rekonstrukce.
Mezi oblasti podpory, které nebudou podporovány, patří zejména sport, jehož cílem je dosahování
maximálních výkonů a vítězství nad soupeřem realizovaných na bázi profesionální, dosahování
ekonomického efektu, vyniknutí. Tato koncepce nemá za cíl podporu tohoto způsobu sportování.

IV.

FORMY PODPORY SPORTU

1. Finanční podpora
•
•
•
•
•
•

Dotační programy
Individuální dotace
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města
Prostředky na provoz a údržbu zařízení v majetku města
Investice do majetku města
Finanční spoluúčast města na významných sportovních akcích

2. Společenská forma podpory
•
•

vyhodnocování nejlepších sportovců města za uplynulý rok a oceňování osobnosti v oblasti
sportu
záštita nad významnými sportovními akcemi ve městě

3. Propagační forma podpory
•

zveřejňování významných sportovních akcí, pořádaných na území města prostřednictvím
webových a facebookových stránek města, Těšínských listů, Těšínských minut a dalšími
dostupnými informačními kanály (např. spolupráce s regionální televizí POLAR a místními
rozhlasovými stanicemi)

4. Další formy podpory
•
•
•

Otevřená školní hřiště
Požární sport
Přeshraniční spolupráce
7

V.

PILÍŘE PODPORY

Financováním sportu se rozumí finanční podpora níže popsaných čtyř pilířů sloužící k zajištění
dostupnosti sportu a sportovních zařízení. (schéma Koncepce podpory a rozvoje sportu je uvedeno
v příloze č. 1).
•
•
•
•

1. pilíř – podpora tělovýchovné a sportovní činnosti
2. pilíř – podpora konkrétních sportovních akcí a reprezentace
3. pilíř – podpora volnočasových aktivit
4. pilíř – údržba a investice do zařízení v majetku města

Oprávněný žadatel - V případě vyhlášení Programu je oprávněný žadatel specifikován v daném
Programu
Program – souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory daného účelu určeného městem
jako poskytovatelem
Individuální dotace – dotace poskytnutá na jiný účel určený žadatelem v žádosti
Území města - Územím města se pro účely koncepce rozumí správní území města Český Těšín (tj. vč.
katastrálních území Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty u Českého Těšína,
Stanislavice)

1. pilíř:
1.

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

složka

Klíčová aktivita:
V rámci 1. složky 1. pilíře probíhá finanční podpora systematické tělovýchovné a sportovní činnosti.
Dotace je možno čerpat na pronájmy sportovišť, provoz, startovné na soutěžích, odměny trenérům,
odměny rozhodčím, materiálně-technické zabezpečení sportovní činnosti, dopravné, a také na
financování pravidelných sportovních akcí a soutěží pořádaných v rámci běžné pravidelné činnosti
organizace.
Forma finanční podpory:
- dotace poskytované na základě vyhlášených Programů
- individuální dotace
Finanční alokace: Celkový objem financí alokovaný na tento pilíř a způsob rozdělení finančních
prostředků bude stanoven v rámci každoročně vyhlašovaných dotačních programů a v rozpočtu města s
ohledem na finanční možnosti města.
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2.

složka

Klíčová aktivita: V rámci 2. složky I. pilíře probíhá financování oprav, údržby a investic do vlastního
majetku sportovních subjektů. Příspěvek slouží jako podpora dalších sportovních aktivit ve městě a jeho
zvelebování.
Forma finanční podpory:
- dotace poskytované na základě vyhlášených Programů
- individuální dotace
Finanční alokace: Celkový objem financí alokovaný na tento pilíř a způsob rozdělení finančních
prostředků bude stanoven v rámci každoročně vyhlašovaných dotačních programů a v rozpočtu města s
ohledem na finanční možnosti města.
2.

pilíř:

Podpora konkrétních sportovních akcí a reprezentace města

Klíčová aktivita: Město podporuje také pořádání významných sportovních a sportovně-kulturních akcí.
Jedná se o akce mimořádného sportovního významu, které se konají ve městě Český Těšín a které
svým významem přispívají k propagaci sportu i města; jednorázové tradiční akce; akce prezentující
město Český Těšín; jednorázové akce masového charakteru pro mládež a českotěšínskou veřejnost
propagující sport a tělesnou výchovu na území města;
Forma finanční podpory:
- dotace poskytované na základě vyhlášených Programů
- individuální dotace
- finanční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím
- rozpočet města
Finanční alokace: Celkový objem financí alokovaný na tento pilíř a způsob rozdělení finančních
prostředků bude stanoven v rámci každoročně vyhlašovaných dotačních programů, prostřednictvím
finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím a v rozpočtu města s ohledem na finanční
možnosti města.
3.

pilíř:

Podpora volnočasových aktivit

Klíčová aktivita: V rámci 3. pilíře probíhá financování činností se zaměřením na pořádání volnočasových
aktivit dětí a mládeže v oblasti sportu, pořádané pro mládež či českotěšínskou veřejnost.
Cílem podpory je také vytváření vhodných podmínek pro provozování volnočasových aktivit (např.
cyklostezky, městská sportoviště, využití školních hřišť v době mimo vyučování, veřejná hřiště apod.) a
podporovat všechny osoby využívající sportoviště na území města k provozování těchto aktivit.
Forma finanční podpory:
- dotace poskytované na základě vyhlášených Programů
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-

individuální dotace
finanční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím
rozpočet města

Finanční alokace: Celkový objem financí alokovaný na tento pilíř a způsob rozdělení finančních
prostředků bude stanoven v rámci každoročně vyhlašovaných dotačních programů, prostřednictvím
finančního vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím a v rozpočtu města s ohledem na finanční
možnosti města.
4. pilíř:

Údržba, provoz a investice do sportovních zařízení v majetku města

Klíčová aktivita: V rámci 4. pilíře probíhá financování provozu, údržby sportovišť a zařízení v majetku
města a investic do těchto zařízení.
Údržba a provoz:
- cílem je zajistit bezproblémový chod stávajících sportovišť a jejich běžnou údržbu
Investice do stávajících zařízení:
- prioritou je dobudování stávajících zařízení tak, aby plně odpovídala požadovaným parametrům
Investice do nových zařízení:
- budování nových sportovišť v souladu s koncepcí rozvoje sportu.
Forma poskytování podpory:
- finanční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím
- prostředky z rozpočtu města alokované na jednotlivých odborech, které mají ve správě daná
zařízení
Finanční alokace: Celková alokovaná finanční částka na tento pilíř není pevně stanovena. Její výše je
každoročně stanovována při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti města.

VI.

ZÁVĚR

Tato Koncepce podpory a rozvoje sportu ve městě Český Těšín na léta 2021-2026 byla schválená
usnesením č. 524/17. ZM na 17. zasedání zastupitelstva města dne 14.6.2021 a nahrazuje Koncepci
rozvoje sportu v Českém Těšíně (2018-2022) schválenou Zastupitelstvem města dne 18.6.2018
usnesením 774/23.ZM.
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