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Koncepce rozvoje a podpory sportu  
v Hradci Králové na období 2013 - 2020 

 

 

 

 

 

 

V návaznosti na Strategický plán rozvoje města Hradec Králové zpracovala 
Sportovní komise Rady města Hradec Králové, poradní orgán Rady města pro oblast 
sportu, nížen uvedené základní teze Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci 
Králové na období 2013 – 2020. 
 
 
Úloha obcí v zajišťování sportu 

 
Péče o sport patří mezi hlavní úkoly obcí a legislativní podmínky pro rozvoj sportu 
jsou vymezena v ustanovení § 6 zákona č.  115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb a vychází z jejich kulturně 
historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale zároveň 
koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a 
kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí 
zpětnou kontrolu vůči obci.  
 
 
Základní teze 

Město Hradec Králové deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport 
umožnit ve všech jeho třech formách – aktivní, pasivní i konzumní.   
 
Město Hradec Králové uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu 
koncipováním a realizací sportovní politiky a zřízením Sportovní komise Rady města 
Hradec Králové, poradního orgánu rady města pro oblast sportu. 
 
Město Hradec Králové se otevřeně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro své občany 
vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity.  
 
Město Hradec Králové je sportovní metropolí Královéhradeckého kraje a chce 
upevňovat obraz města sportu.  
 
Město Hradec Králové si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní 
v životě dětí a mládeže, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických 
jevů mládeže. 
 
 
 
 
 
 

1. ÚVOD 
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2. OBLASTI PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ 

 
 
a) Sport pro všechny  
 
Pojem: Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a 
sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva. 
 
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, 
smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek. 
 
Cíl podpory: Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností 
sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny 
vyskytující se na území města Hradec Králové. 
 
Priorita:    

• dokončení páteřních cyklostezek a jejich napojení na regionální síť (vč. 
výpadovek města)  

• vytvoření okruhu pro in-line bruslení – napojení stávajících stezek  

• vybudování běžeckých tratí a fitness-stezek odděleně od běžné dopravy 
včetně odpovídajícího zázemí (osvětlený okruh s pilinovým podkladem, další 
značené okruhy…) 

• udržované travnaté plochy pro volnočasové sportování se základním 
vybavením  

• udržovat stávající sportovní zařízení 

• zachovat podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost 
 

 
b) Sport dětí a mládeže 
 
Pojem: Sport dětí a mládeže koresponduje jak s oblastí Sport pro všechny, tak s 
oblastí sportu výkonnostního (vrcholového v širším pojetí). Tato věková kategorie je 
pojímána samostatně z důvodu jednoznačné priority pro město Hradec Králové, které 
chápe vynaložené úsilí a prostředky tímto směrem jako nejlepší způsob prevence 
sociálně patologických jevů dětí a mládeže. 
 
Zásadní význam: významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma 
primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek 
v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka. Zajištění kvalitní členské 
základny pro vrcholový a výkonnostní sport např. prostřednictvím sportovních 
akademií. 
 
Cíl podpory: Cílem je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich 
potřebu sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim 
smysluplnou zábavu a zároveň jim umožnit rozvíjet své schopnosti a dovednosti 
v této oblasti s možností sportovního růstu až do kategorie vrcholového a 
výkonnostního sportu.  
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Priorita:   

• zachovat systém kapitační podpory mládeže 

• zachovat podporu vybraných sportovních akademií mládeže 

• zabezpečit trvalou udržitelnost projektu „Otevřená školní hřiště“  

 

c) Výkonnostní a vrcholový sport 
 
Pojem: Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na 
výsledek a úspěch. Jedná se o pravidelnou organizovanou činnost, která se 
uskutečňuje většinou pod odborným (profesionálním) vedením. Vrcholový sport je 
vyšší forma sportu výkonnostního (úroveň evropských a světových soutěží včetně 
nejvyšších domácích soutěží družstev i jednotlivců). 
 
Zásadní význam: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný 
prostředek umožňující pěstovat v občanech města Hradec Králové pocity patriotismu 
vůči svému městu (pocity sounáležitosti a hrdosti), významný prostředek účinné 
reklamy města Hradce Králové a vytváření jeho image (reprezentace města doma i 
v zahraničí), důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže (vzory, idoly). 
 
Cíl podpory: Vytvořit špičkové technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu a 
sportovním klubům, spolkům a ostatním subjektům silné finanční zázemí pro 
provozování těchto forem sportu, tím podnítit zájem pořadatelů organizovat ve městě 
významné sportovní akce, jejichž pořádání přinese městu výraznou reklamu a 
zvýšení cestovního ruchu se všemi jeho pozitivními důsledky. Umožnit široké 
veřejnosti se sportem bavit. 
 
Priorita:   

• zachování systému podpory vrcholového a výkonnostního sportu  
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Kategorizace sportů města Hradec Králové 

• kategorizace sportů je podpůrným prostředkem pro posuzování žádostí o 
dotace napříč všemi dotačními programy 

• řazení od nejvyšší k nejnižší prioritě dle těchto kritérií (olympijský sport, výška 
soutěže, tradice, divácká atraktivita, královéhradecké specifikum) 

 

PRIORITA  1. KATEGORIE 2. KATEGORIE 3. KATEGORIE 4. KATEGORIE 

1. basketbal     volejbal   squash aerobic, mažoretky 

2. fotbal florbal házená kuželky + bowling 

3. lední hokej plavání malá kopaná letecké modelářství 

4. atletika       dámský fotbal jezdectví orientační biatlon 

5. judo   kanoistika    krasobruslení sjezdové lyžování 

6. orientační běh  karate šachy minigolf 

7. pozemní hokej   sportovní střelba veslování rugby 

8. stolní tenis    futsal golf frisbee ultimate 

9. tenis hokejbal šerm kulečník 

10. cyklistika silniční sportovní gymnastika  tanec - společenský silniční motocykly 

11.   badminton zápas   footbag 

12.   moderní gymnastika box turistika 

13.   vodní pólo  cyklistika BMX kendo, iaido 

14.   kvadriatlon, triatlon motorsport koloběh 

15.    lukostřelba lezectví 

16.    
sportovní příprava, sport 
pro všechny 

rekreační sport 

17.     in-line hokej capoeira 

18.     požární sport curling 

19.     softball kin-ball 

20.     tanec - street kynologie 

21.     nohejbal rybářský sport 

22.     skateboarding 
ostatní neuvedené 
sporty 

23.     taekwondo     

24.     šipky   
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3. FORMY PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ 

 
a) Přímá finanční podpora - dotace   

 

• na údržbu a rozvoj sportovišť, která nejsou v majetku města  

• na sportovní akce  

• na činnost sportovních organizací 

• na sportovní akademie mládeže 

• na podporu vrcholového a výkonnostního sportu  

• na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku města a jeho organizací  

• ostatní dotace (zachovat dotace poskytnuté sportovním spolkům a 
ostatním subjektům prostřednictvím Královéhradecké unie sportu, z.s. a 
další výše nedefinované dotace v souladu s Pravidly 5P) 

 

b) Technická podpora 
 

• údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení, která jsou v majetku 
města Hradec Králové  

• výstavba chybějících sportovních zařízení, které splňují sportovně technické 
parametry sportovišť pro potřeby konání oficiálních soutěží (mezinárodní 
utkání, ligové soutěže, mistrovství republiky): 

➢ fotbalový stadion s odpovídající diváckou kapacitou a zázemím pro 
sportovce i diváky splňující požadavky fotbalového svazu  

➢ multifunkční hala pro halové sporty s odpovídající diváckou kapacitou a 
zázemím pro sportovce i diváky 

➢ kryté multifunkční tréninkové centrum, vč. gymnastické jámy 
➢ atletický stadion s odpovídající diváckou kapacitou a zázemím pro 

sportovce i diváky (rekonstrukce stávajícího areálu ve spolupráci s 
majitelem -  TJ Sokol Hradec Králové) 

➢ herna stolního tenisu 
➢ odpovídající hokejbalový stadion 

• koncepční rozvoj a údržba ostatních ploch vhodných k realizaci sportovních 
volnočasových aktivit: 

➢ skatepark  
➢ venkovní zimní kluziště  
➢ plavecký bazén (pro výuku plavání). 

• plochy v majetku města pravidelně udržované pro volně organizované 
sportování -  volně přístupná hřiště na malou kopanou – travnaté, asfaltové, 
betonové, možnost volejbalu, umístění košů na streetball a basketbal na 
plácky nacházející se na sídlištích 
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• značené tratě pro jogging a běh na lyžích 

• rozvoj cyklostezek v přírodě i ve městě, vhodných i pro in-line bruslení 

• pokračování projektu „Otevřená hřiště“ 

 

c) Propagační forma podpory 
 

• zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových a 
facebookových stránek města, informačního zpravodaje města Hradec 
Králové - Radnice (otázka samostatné sportovní stránky), Kinožurnálu a 
dalšími dostupnými prostředky (např. spolupráce s regionální televizí a 
místními rozhlasovými stanicemi)  

• zveřejňování významných sportovních výsledků a úspěchů dosažených 
sportovními a zájmovými subjekty, působícími na území města Hradec 
Králové (na základě informací, jež dodají samotné sportovní a zájmové 
subjekty) 

• souhrnný informační servis občanům města i turistům o možnostech 
sportovního vyžití ve volném čase na území města Hradec Králové 
(tištěná, elektronická podoba), vč. databáze sportovních subjektů 
působících na území města Hradce Králové 

 
 
d) Koordinační a organizační forma podpory   

 

• podpora sportovním klubům, spolkům a ostatním subjektům při získávání 
pořadatelství významných sportovních akcí (mistrovství republiky 
v atraktivních sportech, mezinárodní sportovní akce s kvalitní účastí) 
například formou písemného vyjádření podpory k záměru 

• podpora města při jednáních sportovních klubů, spolků a ostatních 
subjektů s garanty zřizování sportovních tříd, akademií apod. 

• zprostředkování kontaktů, pomoc při navazování spolupráce sportovních 
klubů, spolků a ostatních subjektů s partnerskými městy Hradce Králové 
doma i v zahraničí v oblasti sportu (výměnné tréninkové pobyty, účast na 
sportovních soutěžích, odborné stáže trenérů apod.) 

• podpora sportovním klubům, spolkům a ostatním subjektům při 
významných jednáních s potencionálními sponzory 

• podpora při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů 
(například státní dotace, granty kraje, EU, apod.) 

• spolupráce města s Královehradeckým krajem a s městem Pardubice 
v oblasti sportu 
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e) Společenská forma podpory 
 

• vyhodnocování nejlepších sportovců města Hradec Králové za uplynulý rok 
v kategorii mládeže „Naděje královéhradeckého sportu“ v kategorii 
dospělých „Nejúspěšnější sportovec roku města Hradec Králové“ a udílení 
Hradecké sportovní ceny za významný sportovní počin uplynulého roku  

• průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů sportovce, 
trenéra, funkcionáře nebo sportovního oddílu města Hradec Králové 
v oblasti sportu zástupci města 

• přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě Hradec 
Králové představiteli města Hradec Králové, umožnění užívání symbolů 
města Hradec Králové 

• zviditelnění organizací a firem (sponzorů), které výraznou měrou podporují 
sport ve městě Hradec Králové  

• prezentace sportovních klubů, spolků a ostatních subjektů působících na 
území města formou sportovně-propagační akce „Nábřeží sportu“ 

 

f) Další formy podpory 

• možnost bezplatného poskytnutí reprezentačních prostor radnice pro 
společenské události spojené s konáním významných sportovních akcí 
(např. losování soutěží, odborné semináře konané v rámci významné 
sportovní akce, tiskové konference, apod.) 

 

 

4. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

 
Financování sportovních subjektů je vícezdrojové.  
 
Na straně příjmů sportovních subjektů jsou:  

• příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu na podporu sportu 

• členské a oddílové příspěvky 

• příspěvky příslušných svazů 

• výnosy z vlastní hospodářské činnosti 

• výnosy ze sportovní činnosti a vstupného 

• příjmy z reklamy 

• poplatky médií ze sportovních přenosů 

• podpora sponzorů 
 
Na straně výdajů sportovních subjektů jsou:  

• výdaje za pořízení majetku a spotřebních předmětů 

• výdaje na zajištění sportovních akcí a sportovní přípravy 

• výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení nebo jejich pronájem 

• výdaje na platy, odměny a servis sportovců a realizačního týmu 
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K zajištění rozvoje sportu v Statutárním městě Hradec Králové a jeho systémové 
finanční podpory počítá koncepce s využitím finančních prostředků z Fondu na 
podporu veřejně prospěšných projektů a rezervy rozpočtu města. 

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů:  

• dotace na rozvoj a údržbu sportovišť, která nejsou v majetku města. Cílem 
finanční podpory je přispívat na údržbu a investiční záměry směřující ke 
zlepšení technického stavu sportovišť a tělovýchovných zařízení.  Roční 
částka by se měla pohybovat mezi 2 až 5 miliony Kč 

• dotace na sportovní akce. Cílem je rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních 
aktivit na území města a podpora sportovních soutěží všech kategorií. Roční 
částka by se měla pohybovat mezi 1 až 2 miliony Kč. 

• dotace na podporu činnosti sportovních organizací. Cílem je podporovat 
systematickou a pravidelnou sportovní aktivitu mládeže na území města, 
umožnit rozšíření počtu sportující mládeže, ohodnotit práci kvalifikovaných 
trenérů a umožnit účast na sportovních soutěžích. Příspěvky jsou určeny na 
provozní náklady včetně pronájmů sportovišť, mzdy trenérů, cestovné, nákup 
sportovního vybavení a zařízení a propagaci. Roční částka by se měla 
pohybovat mezi 15 až 20 miliony Kč. 

• dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu. Cílem je podporovat 
sportovní kluby, spolky a ostatní subjekty a jednotlivce se sídlem v Hradci 
Králové, kteří jsou účastníky nejvyšších soutěží, nebo jsou zařazeni do 
reprezentace ČR, vytvořit jim špičkové zázemí a podmínky pro kvalitní 
profesionální přípravu. Roční částka by se měla pohybovat mezi 30 až 50 
miliony Kč nad rámec podpory sportovních klubů vlastněných městem. 

• ostatní dotace výše nedefinované řešit v souladu s Pravidly pro poskytování 
finanční podpory veřejně prospěšným projektům  

 
 
Uvedené finanční zdroje nezahrnují finanční prostředky na zajištění velkých 
investičních akcí, se kterými koncepce počítá. Jedná se zejména o sportovní zařízení 
uvedená v bodě 3. b) 
 
 
 
 

ZÁVĚR 

 
 
Tento materiál formuluje cíle a snaží se najít správný směr, kterým by se mohla 
sportovní politika města Hradec Králové ubírat, aby byla oblast sportu ve městě na 
odpovídající úrovni, tj. aby město Hradec Králové a patřilo mezi uznávané sportovní 
metropole České republiky na všech úrovních. 
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příloha č. 1  Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové na období 2013 – 
2020 - Sportovní akademie – základní podmínky 
 
 

SPORTOVNÍ AKADEMIE - základní podmínky 

1. Tréninkový proces 

a) probíhá 3x až 4x odpoledne + 2x dopoledne,  70 - 100 a více sportovců 

b) u každé kategorie 1 - 2 profesionální trenéři 

c) doplňkové tréninky - plavání, gymnastika, atletická průprava, takt. příprava 

c) denní zajištění fyzioterapeutických služeb  

d) denní zajištění lékařského servisu 

d) metodika tréninku by měla být řízena sportovním svazem 

2. Kádrové zabezpečení 

a) nejlépe 2-3 trenéři s největším trenérským vzděláním - VŠ, TŠ FTVS 

b) u každé kategorie 1 - 2 profesionální trenéři 

c) spolupráce s fyzioterapeuty, lékaři 

d) každodenní komunikace a spolupráce všech trenérů akademie 

3. Zázemí 

a) tréninkový proces by měl být veden na co nejméně míst - hala, posilovna atd. 

b) zázemí sportovců na jednom místě - šatny, sportoviště, regenerace apod. 

c) sportovní zázemí - každodenní úklid, čistota 

4. Spolupráce - škola 

a) možnost individuálních či poloindividuálních studijních plánů 

b) komunikace s vedením školy, učiteli - zájem o prospěch sportovce 

c) možnost úpravy rozvrhu - ranní tréninky apod. 

5. Spolupráce - rodiče 

a) komunikace trenérů a rodičů 

6. Nadstandardní péče 

a) ubytování, stravování sportovců 

b) spolupráce s vyživovacím poradcem 

c) doprava na utkání - autobusy 

d) sportovní a materiální vybavení - kompletní vybavení 

e) zdravotní materiál - tejpy, ortézy apod. 

7. Peče psychologa 

a) osobní screening každého hráče (v starších kategoriích) 

b) průběžné sledování hráče v tréninkové jednotce (TJ), v utkáních 

c) individuální a skupinové pohovory 

d) klíčový faktor úspěšného sportovce = mentální připravenost 

 


