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SPORT 
JE KULTURA, POHYB, ŽIVOT

Sportovní infrastruktura slouží k uspokojování potřeb občanů, ale je i pobídkou města podnikatel-
skému sektoru a turismu, je tedy i nedílnou součástí přitažlivosti města, které je nyní vlastníkem téměř 
veškeré sportovní infrastruktury.

Město je nyní vlastníkem téměř veškeré sportovní infrastruktury:

• celý komplex Tyršova stadionu (vyjma tenisových kurtů Sokol)
• sportovní komplex Vajgar, tj. fotbalové hřiště s atletickou dráhou, bazén a aquapark
• tenisový komplex pod Gymnaziem
• městská plovárna
• hřiště Na Piketě
• hřiště v Buku
• letiště
• sportovních zařízení škol

NAVRHUJEME:
1. Zpracování komplexního pasportu sportovišť města (včetně místních částí) včetně informací  

o jejich vytíženosti, technickém stavu, parametrech sportovišť, fotodokumentace, k transparent-
nímu publikování na webu sportoviště města.

2. Zpracování strategického plánu rozvoje sportu ve veřejné diskuzi a nahrazení formálně vzniklé 
strategie rozvoje sportu dokumentem pocházejícím z řádné komunikace s veřejností a sportov-
ními spolky prostřednictvím komise sportu, poradního orgánu Rady, s vyjádřením rozvojové vize  
a nezbytné prostorové potřeby každého sportovního odvětví.

3. Ustanovení komise sportu jako poradního orgánu Rady nejen účelově pro zpracování návrhu 
rozdělení dotačních prostředků, ale ke spolupráci v rámci komplexní činnosti v oblasti sportu, 
která pro obce vyplývá ze zákona. 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, provoz 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

4. Ustanovení komise sportu na principu „váhy“, kde vedle velkých sportů – basket, házená,  
fotbal, hokej, florbal, atletika/triatlon budou další sporty zastoupeny dle příbuzného vztahu  
např. tenis/stolní tenis/badminton jedním zástupcem, atd.

5. Využít zpracované studie Tyršův stadion (studie byla zpracována dle vágního zadání „studie 
revitalizace areálu Tyršův stadion“) jako výchozího podkladu k vypsání Soutěžního dialogu,  
nyní již se všemi sportovními kluby ve městě za předpokladu, že předloží vlastní rozvojovou vizi  
a nezbytné prostorové potřeby svého sportovního odvětví.

6. Jsme přesvědčeni o tom, že nemusí být všechny sporty koncentrovány do zahuštěného prostoru 
Tyršova areálu, zejména ne ty, které nemají atraktivitu z pohledu turismu. Tyto je možné vyčlenit  
a koncentrovat do jiných lokalit podle jejich oborové blízkosti, např. ke IV. ZŠ, apod. 


