Plán rozvoje sportu
města Žlutice
na rok 2021 – 2027

1. Úvod
Plán rozvoje sportu ve městě Žlutice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Výňatek z novely:
§6
Úkoly obcí
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v
jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro
občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k
naplnění plánu.
Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné
finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit s ním spojených.
Převážně se jedná o otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na aktuálních
prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit způsob jeho financování.

2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o
dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v
soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního,
soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci
struktury mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí
pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou
výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve
sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v
diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující
výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální
kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).
Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují obec. Důraz je kladen na
úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou
preferovaných sportů.
Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve sportovních
klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují možnosti
dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců je
určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je
veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je
prostředkem reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď
v obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve
fotbale, ledním hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů, zajišťování
a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články sportovních svazů a
střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.

3. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 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, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
∙ kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
∙ zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
∙ obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v
samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro uspokojování potřeb
svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a
vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

4. Sportoviště na území města a spolky se sportovním
a volnočasovým zaměřením
A. Sportoviště
∙ sportoviště: Volejbalový, tenisový a beachvolejbalový kurt, multifunkční hřiště s umělým
povrchem, fotbalový stadión, atletický ovál, inline dráha, workoutové hřiště
∙ dětská hřiště: Vítězná, Pod Strání, Zámecká, Obránců míru
B. Systematická práce s mládeží
TJ Sokol Žlutice
SDH Žlutice
Volejbalový a tenisový klub Žlutice
C. Další volnočasové aktivity dospělých
TJ Sokol Žlutice
SDH Žlutice
Volejbalový a tenisový klub Žlutice

5. Vize podpory sportu v obci
Město Žlutice podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu.
Byly stanoveny tři priority:
A. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv na
chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů.
Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých.
B. Sport pro všechny
Cíl je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové
kategorie žijící na území města. Město bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co
nejširší skupiny obyvatel.
C. Sportovní infrastruktura
Budováním sportovní infrastruktury a správou sportovišť vytváří město základní podmínky pro
různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná.
Město Žlutice dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se
vytvářet sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

6. Formy podpory sportu ve městě
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města
∙Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení, vč. herních a sportovních prvků dětských hřišť.
Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města
b) poskytovaná v rámci dotačního programu města
∙ formou dotací budou každoročně spolufinancovány náklady související s
pořádáním nebo účastí spolků nebo jednotlivců na sportovních akcích nebo
soutěžích
2. Nepřímá podpora
∙ Údržba stávajících sportovních zařízení
∙ Propagace sportovních akcí
∙ Pomoc s organizačním zajištěním sportovních aktivit

7. Závěr
Plán rozvoje sportu města Žlutice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 28.
června. 2021 usnesením č.: ZM/2021/27/15a
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách města Žlutice.
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