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1. ÚVOD 

 Sport jsem v České republice vždy vnímal jako prvek, bohužel leckdy 

jediný, který dokáže spojit naši populaci v jeden celek. Jakýmsi symbolem pro mě 

navždy zůstanou Zimní olympijské hry 1998 v Naganu, konkrétně výkon České 

republiky v hokeji. Finálové utkání bylo sledováno dospělými i dětmi. Euforie, 

která gradovala po vypršení hrací doby, zisku zlatých medailí a ještě k tomu proti 

týmu Ruska, bude zapsána do historie českého národa nadosmrti. Po vítězství 

jsme byli všichni jedna rodina, která má něco společného. Nejeden člověk 

vypustil z úst: „Jsem hrdý na svoji zemi, jsem hrdý na to, že jsem Čech!“  

 Podporu mladých lidí v jejich činnosti chápu jako jeden z nejdůležitějších 

cílů dnešního světa. Mluvím pochopitelně o činnosti přínosné, ať už na úrovni 

osobní, kdy dítě bude konat pro své tělo zdravou aktivitu, například v podobě 

sportu až po úroveň místní, regionální, republikovou, kdy jedinec uspořádá 

určitou akci pro širokou veřejnost. Pro mládí jsou typické: nerozvážnost, 

nezkušenost, naivita, ale i kreativita, životní energie a optimismus. Mládí je 

budoucnost! 

 První část práce obsahuje základní informace a témata o dětech a mládeži, 

které, jak v podkapitole 2.1. vysvětluji, chápu jako synonyma. Nejvíce prostoru 

v teoretické části je věnováno sportu, především tělovýchovnému spolku Sokol či 

sportu v období komunismu. 

 Praktická část je tvořená z velké míry rozhovory a věnuje se samotné 

podpoře sportu, především mládeže a to od Magistrátu města Plzně nebo 

za pomoci čtyř největších Městských obvodů města Plzně. Další kapitoly jsou 

věnovány nově vzniklému projektu sportovních akademií, olympijskému parku 

z roku 2016, součastnému problému města s nedostatkem sportovních hal nebo 

srovnání oblastí sportu a kultury z hlediska financování. Pro poslední zmíněné 

téma jsem podniknul rozhovory s aktéry z obou oblastí. 

 Cílem této práce je popsat způsoby, jakým město Plzeň podporuje sport 

a mládež a to nejen prostřednictví vypsaných dotačních programů, ale i skrze řadu 

projektů. Závěr práce poskytuje především obecný pohled na součastnou situaci 

českého sportu a mládeže. 
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2. DÍTĚ x MLÁDEŽ 

 Slovo dítě může být vnímáno dosti obecně. Pro někoho je dítětem jedinec 

do určitého věku. Když však rodiče budou mluvit o svém potomkovi a použijí 

spojení „mé dítě“, může se jednat o jedince jakkoliv starého. Co se týče slova 

mládež, je dnes se slovem dítě zaměňováno a jeho obecným významem jsou 

mladí lidé. Existují však definice těchto slov. 

2.1. Definice  

 „Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 

nestanoví jinak.“ (Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník) 

 „Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle 

právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.“ (Úmluva 

o právech dítěte) 

 Pojem mládež se vyznačuje zvláštním statusem. Jedná se o stádium 

neúplné nebo odložené ekonomické aktivity a profesionální přípravy. Tato skupina 

je sociálně a ekonomicky závislá na světě dospělých. V našich podmínkách se 

o mládeži uvažuje většinou od 14–15 let, kdy končí povinná školní docházka, do 

30 let, kdy jsou završeny dílčí procesy sociálního zrání. (Maříková, 2013, s. 7) 

 „Termín mládež označuje buď nepřesně ohraničenou věkovou skupinu, 

nebo sociální kategorii vymezenou specifickými biologickými, psychickými a 

sociálními znaky. Příslušníky mládeže spojuje to, že se nalézají ve stejném 

životním cyklu nazývaném mládí a že jsou stejnou generací.“ (Velký sociologický 

slovník, 1996, s. 635) 

 Ačkoliv název této práce obsahuje pojem mládež, především v teoretické 

části pracuji s pojmem dítě. Důvodem je mé vnímání obou slov jakožto 

synonyma. Okruh adresátů, na něž se zaměřuje praktická část práce, je ohraničen 

horní hranicí a to 23 let. Jedná se o věkový limit, se kterým se pracuje pro 

rozdělování finanční podpory.    
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2.2. Děti ve sportu 

 Děti patří k nejdůležitějším přispěvatelům úspěchu sportu v současnosti, ať 

už z pohledu diváka, či vlastní praktickou činností. Tato aktivita začíná již 

v raném věku, kdy si děti navzájem hrají a soutěží mezi sebou. Všeobecně jsou 

všechny sporty považovány za aspekty, které příznivě přispívají k rozvoji dítěte 

a to jak fyzickému, tak mentálnímu. Sport napomáhá dětem učit se pravidlům, 

respektovat je, podporuje rozvoj soustředění se, učí zodpovědnosti, buduje 

sebedůvěru a především i respekt k soupeři, respektive respekt k lidem. (Perič, 

2004, s. 18) 

 Sport pro děti je úzce spojován s tělesnou výchovou na školách a jejím 

zaváděním do školních osnov. V polovině 19. století se začínal doceňovat význam 

zdravého pohybu a všestranného vývoje, jak dětí a mládeže, tak i dospělých. První 

země, které zavedly povinnou tělesnou výchovu na školách, byly německé státy 

začátkem 19. století. Lze říci, že bohatá německá sportovní pedagogika je nejlépe 

propracovaná na celém světě. V našich zemích to byl především Jan Vlastimír 

Svoboda, kdo se zasloužil o zavedení tělesné výchovy do osnov všech úrovní 

škol. Dále je potřeba vyzdvihnout i slavného fyziologa Jana Evangelistu Purkyně, 

který svými přednáškami přesvědčoval vládnoucí vrstvy o pozitivních vlivech 

„sportu.“ (Perúťka a kol., 1985, s. 119 - 120 in Führer, 2006, s. 27) 

 Jistě je potřeba zmínit tělovýchovné organizace Orel, jakožto křesťanskou 

sportovní organizaci či Sokol. Sokol byl přístupný pro všechny věkové kategorie. 

Přitahoval příslušníky všech společenských vrstev bez rozdílu politického 

smýšlení, náboženského vyznání a pomáhal k rozvoji fyzické i duševní stánky. Co 

se týče spartakiád, jakých si „náhražek“ za Sokola, jednalo se o akce s především 

politickým podtextem. Organizaci Sokol a spartakiádám budou v této práci 

věnované samostatné kapitoly. (Sekot, 2003, s. 49 - 55 in Führer, 2006, s. 27 - 

28) 
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2.3. Sportovní příprava dětí 

 První trenér pro dítě, je něco jako první učitel, určitý mentor, který pro 

mladého začínajícího sportovce představuje autoritu. Právě trenéři jsou důležitým 

prvkem, rozhodujícím o tom, zda dítě začínající se sportem, u něj také vydrží, 

či nikoliv. Důležitý je proto přístup trenéra, ale také jeho vědomosti. Mezi 

nejvýznamnější úskalí sportovní přípravy dětí patří: 

- Transformace vrcholového sportovce do role trenéra dětí - Problémem je 

nedostatek praxe či absence potřebné trenérské licence. Zkušenosti 

uplatněné během aktivní kariéry vždy nemusí fungovat při práci s dětmi. 

- Transformace aktivního rodiče do role trenéra dětí - Tito trenéři se mohou 

dopustit mnoha chyb při tréninkové praxi, konkrétně kondiční a technické 

přípravy.  

- Ambiciózní trenér - Tento typ trenéra se příliš zaměřuje na okamžitý 

výkon a nebere ohled na věk dítěte. 

- Negativní vztah trenéra a dítěte jako sportovce – Trenér upřednostňuje 

některé své svěřence před jinými a to na základě svých sympatií. 

Znevýhodněné děti často podléhají frustraci a mohou ztratit zájem o daný 

sport.  

- Rodič jako sponzor – Finanční pomoc z řad rodičů je v  pořádku, dokud se 

nejedná o snahu zajistit pomocí finančních prostředků svému dítěti lepší 

pozici, například základní místo v sestavě. Díky tomuto očekávání ze 

strany rodičů se trenér dostává pod tlak. 

- Dítě jako nástroj k plnění snů rodičů – Rodiče mají pocit, že jejich 

potomci musí dosáhnout toho, čeho se jim dosáhnout nepodařilo. Jedná se 

především o individuální sporty, kdy takto orientovaný rodič je velikým 

stresorem pro jeho potomka. (www. publi.cz) 

 Ve sportovní přípravě dětí by se měl trenér starat, aby: 

- Nepoškodil dítě fyzicky a psychicky – U dětí se objevují v součastné době 

problémy jako skolióza, únavové zlomeniny, předčasná osifikace kostí 

apod., které jsou způsobeny nadměrnou a nevyváženou zátěží při tréninku. 

Z psychických problémů se jedná o deprese a frustrace, která může vést 

při dlouhodobém trvání i k psychickým poruchám. 
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- Vytvořil u dětí vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě – Trenér se musí 

snažit o to, aby sport provázel jeho svěřence po celý život. Není možné, 

aby každý jedinec dosáhnul vrcholové úrovně.  

- Vytvořit pevné základy pro trénink v následné věkové kategorii – 

Sportovní příprava musí být zaměřena na zvládnutí základních konstruktů 

nutných pro realizaci soutěže. Dítě se tak musí naučit technice, základním 

pravidlům, základním normám chování aj. (www. publi.cz) 

3. SPORT 

 Každý zajisté ví, co je sport. Je potřeba se však na toto slovo a jeho 

význam podívat podrobněji. 

3.1. Definice 

 Existuje mnoho definic sportu. Je to například: 

 „Institucionalizovaná pohybová aktivita, která vyžaduje systematické 

fyzické úsilí účastníků, kteří jsou motivovaní zvýšením celkové kondice, cíleným 

výsledkem, výsledkem či osobním prožitkem.“ (Svatoň, 2001, s. 55) 

 „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti, či nikoliv, si kladou za cíl projevení či 

zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (Evropská charta sportu, 1992) 

3.2. Počátky sportu 

 Pohyb je základním projevem člověka a jeho existence. Úroveň života a to 

již od pravěku, byla plně závislá na kvalitě pohybových schopností jedince 

a projevy nedokonalosti byly důsledkem sdružování se do kolektivu. Opakování 

dané činností vedlo k větší efektivitě práce, díky čemu se vytvářel volný čas 

a tedy i prostor pro mimopracovní činnosti, jako byly obřady, rituály či různé hry. 

A právě tyto činnosti rozšiřovaly pohybovou škálu člověka. Široká paleta cvičení, 
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her a zábavy ve volném čase se postupně oddělovala od práce, začala se formovat 

soutěživost a vznikaly tak první tělesná cvičení. (Grexa, Strachová, 2011, s. 18) 

 Aktivity, které již měly prvky sportu, se začaly formovat již v paleolitu, 

v období matriarchátu. Z tohoto cvičení jsou doloženy již první hry loveckého 

typu a první speciální předměty, jako byly například: míče, koule, cvičná kopí, 

luk, hokejky aj.  (Grexa, Strachová, 2011, s. 20) 

3.3. Faktory ovlivňující přístup ke sportu 

 Účast ve sportu je ovlivněna řadou podmínek, které se dělí na vnější 

a vnitřní. Tyto podmínky nepůsobí na jedince jednotlivě, ale tvoří komplex. 

(Mechlová, 2014, s. 25) 

 Vnější podmínky:  

- Znalost sportu – předpoklad pro to, aby si člověk vybral daný sport jako 

svoji aktivitu pro volný čas 

- Postoj ke sportu – názor lidí na sport: pozitivní x negativní, rodinná tradice 

- Motivace – vliv na to, zda jedinec projevuje zájem aktivně sportovat, zda 

se sport stane součástí jeho života; vnitřní motivy: potřeba pohybu, motiv 

výkonu; vnější motivy: okolí jedince 

- Kontakt se sportem a příležitost – prostředí sportu, dostupnost sportovního 

zařízení, vhodné přírodní prostředí; cílem by mě být přinos příjemného 

pocitu jedince 

- Náklady na sport – náklady do jedince, finanční dostupnost sportovního 

vybavení, provoz a údržba sportovního zařízení (Mechlová, 2014, s. 25 - 

26) 

 Vnitřní podmínky: výčet podmínek, které v jednom případě usnadňují, ale 

oproti tomu i výrazně brání sportování. Patří sem:  

 Místní dostupnost, finanční dostupnost, dostupnost a vliv informací, 

dostupnost odpovídající intenzity zatížení, dostupnost soupeřů a soutěží, 

dostupnost kvalifikovaných a dostatečně motivovaných trenérů mládeže, 

dostupnost odpovídajících prostorových podmínek. (Helešic, 2011, 6 – 11 in 

Mechlová, 2014, s. 25 - 26) 
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3.4. Sokol 

 Sokol je tělovýchovná a společenská organizace, založena ředitelem 

pojišťovny Jindřichem Fügnerem a historikem umění Dr. Miroslavem Tyršem. 

(www.gustavfristensky.cz) 

3.4.1. Historie 

 Jindřich Fügner a Miroslavem Tyrš se setkali v v roce 1860 kvůli společné 

myšlence na založení česko-německého tělovýchovného spolku. Tento cíl se však 

neuskutečnil na základě rozhodnutí jednoho z bohatých německých sponzorů, 

podpořit spolek výhradně německý, nikoliv tak česko-německý. Díky tomu se 

Tyrš rozhodnul založit svébytný český tělovýchovný spolek. Založení Sokola 

Pražského, jakožto první tělocvičné jednoty na území Rakousko-Uherska, se 

datuje 16. únorem 1862. Na zasedání byli zvoleni Jindřich Fügner starostou 

a Miroslav Tyrš, který se stal později náčelníkem, místostarostou. 

(www.gustavfristensky.cz) 

 Název Sokol byl dán spolku Emanuelem Tonnerem (pedagog), Jindřich 

Fügner navrhnul tykání a oslovování se sestro a bratře, kroj v podobě 

garibaldiovské červené navrhnul Josef Mánes a to na základě Fügnerova podnětu. 

Josef Barák navrhnul pozdrav „Nazdar!“ a Miroslav Tyrš byl tvůrcem sokolských 

zásad, kterými jsou: síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, 

dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Dále je Tyrš autorem 

Základů tělocviku, které dokončil Vilím Kurz a hesla organizace „Tužme se!“. 

(www.gustavfristensky.cz) 

 První veřejným vystoupením byla v roce 1862 účast na pouti na horu Říp. 

Průvod Sokolů v krojích se většinou týkal místních významných událostí, 

kdy následovaly ukázky cvičení, které vystřídaly lidové veselice a veřejné 

vlastenecké události. Deset let od založení čítal spolek na 10 000 cvičenců. 

(www.gustavfristensky.cz) 
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 První sokolovna byla postavena podle návrhu od Vojtěcha Ignáce 

Ullmanna v Sokolské ulici a to zásluhou Jindřicha Fügnera. Ten totiž budovu 

Sokolu odkázal. V roce 1867 bylo na základě nového spolkového 

a shromažďovacího zákona rozšíření Sokola na venkov. Reakcí na Prusko-

rakouské války v roce 1866 se začal klást větší důraz na branný výcvik členů. 

Dalším významným milníkem byl rok 1871, kdy se začal vydávat časopis Sokol. 

(www.gustavfristensky.cz) 

 V 70. letech 19. století přišel útlum rozvoje nejen Sokola, ale i jiných 

spolků. To se změnilo v roce 1882, kdy se 18. června konala „Jubilejní slavnost 

Sokola Pražského.“ Součástí této události byl i průvod Prahou a cvičiště bylo na 

Střeleckém ostrově. Akce se setkala s velikým úspěchem a po již zmíněné krizi 

byl tento úspěch povzbuzením k další spolkové činnosti. Roku 1882 se stal 

aktivním členem Sokola Pražského a později Malostranského Sokola, Tomáš 

Garrigue Masaryk. V roce 1889 byla založena Česká obec sokolská, následovalo 

založení Svazu českoslovanského sokolstva o šest let později, kam se zapojily tři 

tehdejší župy. V roce 1908 vznikl Svaz Slovanského sokolstva (SSS), který spojil 

i další sokolské župy Evropy. (www.gustavfristensky.cz) 

3.4.2. Všesokolské slety   

 Do začátku první světové války se konalo šest všesokolských sletů, 

konkrétně v letech 1882, 1891, 1895, 1901, 1907 a 1912, v mezidobí se konaly 

slety župní. Počty cvičenců, hostů a návštěvníků byly každým sletem větší. Po 

příchodu zmíněné války byla úřady zakázána Česká obec sokolská. Díky velké 

společenské podpoře v nově vzniklém Československu, mohl Sokol roku 1920 

pokračovat v pořádání sletů a to za účasti delegací z celého světa. Během první 

republiky byly zorganizovány, v letech 1920, 1926, 1932 a 1938, všesokolské 

slety, kterých se účastnilo až 200 000 diváků. (www.gustavfristensky.cz) 

 Organizovaly se Zimní sletové dny, štafety běžců republikou, 

Středoškolské hry aj. V mezidobé se konaly slety župní a krajské a do všech akcí 

se zapojovaly statisíce cvičenců. Sokolové se prezentovali i na scéně mezinárodní 

a to v mistrovství světa, závodech Mezinárodní tělocvičné organizace či jako 

reprezentanti na Olympijských hrách. Rozvoj Sokola byl opět pozastaven válkou, 
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tentokráte druhou, kdy byly Sokol s jinými spolky rozpuštěny. Během války pak 

bylo popraveno na 1 212 sokolů a dalších 10 400 vězněno a mučeno. 

(www.gustavfristensky.cz) 

 Po válečném období Sokol obnovil svoji činnost. První poválečný slet byl 

zorganizován 1. ledna 1946 a znamenal obnovení Československé obce sokolské. 

V roce 1948 proběhnul XI. všesokolský slet na Strahově, jehož se účastnilo přes 

půl milionů cvičenců. Téhož roku stát ovládaný KSČ tělovýchovu sjednotil, ze 

sokolských jednot bylo akčními výbory vyloučeno 11 000 členů a byla zastavena 

činnost ČOV. Tisíce sokolů emigrovaly a zapojily se do zahraničních sokolských 

jednot po celém světě. (www.gustavfristensky.cz) 

3.5. Sport jako nástroj politické moci 

 Sport byl v minulosti velmi důležitý z hlediska přípravy chlapců pro 

potřeby armády, což se týkalo hlavně výchovy k poslušnosti a disciplíně. Dívky 

do této činnosti nebyly tolik zapojovány. Používalo se základních prostředků 

vojenské výchovy, tedy zákazy, příkazy či tělesné tresty.  Využívalo se i metod 

německého modelu s důrazem na pořadová a prostná cvičení na nářadích. 

Význam sportovních her byl však stejně jako zdravotní aspekt velmi podceňován. 

(Labudová, 2000, s. 69 in Führer, 2006, s. 29) 

 Postupem času bylo možné shledat nové chápání tělesné výchovy, 

které dalo vzniknout základu sportovní soutěživosti, což znamenalo stavbu 

nových sportovišť, zakládání nových sportovních klubů. Některé tyto kluby se 

ovšem snažily vnutit mládeži hodnoty vítězství a výkonu nad hodnoty celkového 

osobnostního vývoje. To vedlo až do extrémů a sport byl zneužíván pro politické 

a ideologické účely jako například v nacistickém Německu – elitní mládež. 

(Labudová, 2000, s. 69 in Führer, 2006, s. 29) V průběhu války měli chlapci, 

posléze i dívky, na internátních školách, čtyřicet hodiny tělesné výchovy týdně. 

Patřilo sem o plavání, atletika, cvičení na nářadí, box nebo cvičení vojenského 

charakteru. (Perúťka, 1985, s. 133 in Sekot, 2006, s. 105) Myšlenka 

organizovaného vrcholového sportu se u nás udržela do 90. let 20. století, kdy 

došlo k zásadním politickým, kulturním a společenským změnám, k potlačení 
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politicko-ideologického cíle a začala být posilována motivační funkce. 

(Labudová, 2000, s. 69 in Führer, 2006, s. 29) 

3.5.1. Sport v období socialismu 

 Druhá polovina 20. století se nese ve znamení socialistického způsobu 

řízení sportu a tělovýchovy. Podpora sportu socialistických zemí, v čele se SSSR, 

patřila mezi hlavní nástroje, jak se vyrovnat nejvyspělejším zemím světa. (Grexa, 

Strachová, 2011, s. 181) 

 Co se týče tohoto období, existovalo několik kladných skutečností 

socialistického přístupu ke sportu a tělovýchově: 

- Výrazná státní podpora sportu, především vrcholného; plánovitý rozvoj 

hnutí; nové tréninkové systémy 

- Přijetí zákonů o organizaci a řízení tělesné výchovy a sportu (1949, 1952, 

1956) 

- Zkvalitnění přípravy tělovýchovných pedagogů, trenérů, cvičitelů 

- Systematická práce s talenty  

 Nepochybně je potřeba vytyčit i negativní prvky tohoto způsobu uchopení 

sportu. Jedná se zejména o: 

- Zpolitizování sportu 

- Kopírování sovětského vzoru 

- Užívání totalitního principu jednoty společenských organizací, spolků 

- Potlačení demokratických principů 

- Zaměření se na masovost a boj proti elitářskému individualismu 

- Užívání zakázaných látek za účelem porazit západní svět 

(Grexa, Strachová, 2011, s. 181) 

 Po nastolení komunismu, nebyly disciplíny jako masová gymnastika nebo 

prosná podporovány. Preferoval se především kompetitivní model sportu 

s důrazem na výkon jednotlivce. Brzy však bylo od tohoto přístupu upuštěno. 

Prvky sportu jako individualismus, pasivní diváctví, klubismus začaly být pro 

komunistickou ideologii nevhodné. Roku 1954 bylo rozhodnuto o návratu 
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k masové gymnastice a na následující rok se ohlásilo konání první celostátní 

spartakiády. (Preininger, 2012, s. 17) 

3.5.2. Spartakiáda 

 Po konci druhé světové války vyvstala otázka sjednocení tělesné výchovy 

v poválečném Československu. To bylo možné uskutečnit až v roce 1948, kdy 

byla československá výchova rozhodnutím Ústředního akčního výboru národní 

fronty sjednocena. V 50. letech 20. století se začalo uvažovat o opětovném 

návratu k tělovýchovným vystoupením. Jednalo se o reakci na útlum 

tělovýchovného cvičení, které je spojováno s omezením pohybu, ale také se 

smyslem pro kázeň. V roce 1953 došlo k realizaci prvního plánu, týkajícího se 

hromadných tělovýchovných slavností. Byly propojeny prvky masového cvičení, 

tradic tělovýchovných vystoupení a revoluční tradice dělnické tělesné výchovy. 

Na základně posledního jmenovaného prvku bylo zvoleno pojmenování 

spartakiáda. (Šterc, 1975, s. 44; Stiebitz, 1965, 9 – 10 in Šimanová, 2013, s. 12 - 

13) 

 První celostátní spartakiáda se konala roku 1955. Představitelé režimu 

se snažili o odlišnost od sokolských sletů, avšak jistá míře kontinuity a analogie 

se nevyhnuli. V obou případech se jednalo o synchronizované cvičení velkých 

skupin lidí, tvořících obrazce ze svých těl. Na základě těsného spojení 

s kapitalistickou První republikou, byly sokolské slety v komunistickém tisku 

spojovány s utrpením sociálně slabých vrstev v tehdejší době. Další snahou 

o vymezení se vůči Sokolu bylo uvádění první dělnické „maninské“ spartakiády 

z roku 1921 jako předchůdce spartakiád. (Preininger, 2012, s. 17) 

 Představitelé tehdejšího režimu tak využili již existujícího a populárního 

rituálu všesokolských sletů. Ten byl spojen se státním zřízením, které bylo 

komunisty nahrazeno. Jednou byla synchronizovaným cvičením oslavována 

liberální demokracie a nacionalismus První republiky. Podruhé se jednalo 

o oslavu pracujícího lidu a ukázku jednoty a oddanosti komunistické straně. První 

celostátní spartakiáda byla pořádána na oslavu desátého výročí osvobození země 

vojsky Rudé armády. Události, která byla podmínkou pro nástup komunismu.  

(Preininger, 2012, s. 17 - 18)  
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3.6. Doping ve sportu 

 Zvyšování komerce ve sportu lze považovat za dvojsečnou zbraň. Právě 

komerce zapříčinila výrazný přísun finančních prostředků investovaných do 

sportu a kariéra sportovce se tak stala nepochybně pro mnohé atraktivnější. Výkon 

se stal zbožím, za které je sportovec odměněn patřičným honorářem, avšak i 

jediným kritériem. Prožitek a sociální vztahy začaly být brány jako vedlejší, 

nepodstatné. Vše se tedy zaměřilo pouze na zvyšování výkonu, které vedlo 

k dosažení úspěchu. Ne každý sportovec je však schopen dosáhnout úspěchu 

přirozenou cestou. A zde přichází na scénu doping, nápomoci i méně 

talentovanému sportovci překročit jeho vlastní stín. Tito jedinci se chtějí vyhnout 

svému selhání, vymanit se ze sérií neúspěchů a získat slávu a bohatství. A doping 

se zdá jako jejich jediná možnost. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2011, s. 195)  

 V brzké době nelze očekávat výraznější útlum ve využívání dopingu. Sport 

se stal jedním velkým byznysem a i výroba podpůrných látek je pro farmaceutické 

firmy velmi lukrativní. Bohužel se stále najde plno platících za prostředek, který 

nebude možné zjistit na protidopingové kontrole. To podněcuje již zmíněné 

farmaceutické firmy a jiné k vývoji stále nových látek, díky nimž jsou napřed 

oproti „bojovníkům proti dopingu.“ Dalším důvodem vzrůstajícího trendu 

dopingu je skutečnost, že užívání těchto látek nelze represivně postihovat, ba ani 

sledovat v rekreačním sportu. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2011, s. 195) 

3.7. Sport jako rekreace 

 Mezi základní lidské potřeby patří nutnost odpočinout si, zregenerovat své 

fyzické a psychické síly. Rekreace je spojována s dobou mimo pracovní činnost. 

Každý má určitou formu rekreace, jenž upřednostňuje. Výběr je podmíněn mnoha 

vlivy týkajících se kulturních tradic prostředí, výchovy či aktuální situace, ve 

které se daný jedinec nachází. Jednou z možností je i odpočinek formou sportu. 

(Slepičková, 2000, s. 28) 
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 Charles K. Brightbill (1960) uvádí čtyři znaky určující, zda se jedná 

o rekreaci: 

1. Rekreace je činností 

 Vždy se jedná o určitý druh akce, dění, stojící proti klidu, resp. pasivnímu 

odpočinku. Vykonávaná činnost může být tělesného, mentálního nebo 

emocionálního charakteru. Musí se však jednat o činnost vedoucí k odpočinku, 

regeneraci a znovunabytí sil. (Slepičková, 2000, s. 28) 

2. Rekreace je svobodná a dobrovolná činnost 

 Jedná se o činnost ve volném čase, což předurčuje prvek svobody a člověk 

si tedy může vybrat, co bude dělat. Nezávislost ve výběru je však relativní, kdy 

zde existuje subjektivní a objektivní podmíněnost. Faktory subjektivního 

charakteru jsou například věk, pohlaví, zdravotní stav. Mezi objektivní faktory 

řadíme možnosti výběru, jenž jsou ovlivněny časovými, místními a finančními 

podmínkami. (Slepičková, 2000, s. 28 - 29) 

3. Rekreace je různorodá 

 Způsob, jakým jeden rekreuje, nemusí vyhovovat druhému. I díky 

odlišností lidí má rekreace různé podoby. Úroveň dovedností, uplatňované 

v rámci dané rekreace, může mít vliv na výběr odpočinkové aktivity, jelikož 

člověk raději dělá to, co umí. Naopak ale někdy může nedostatečná znalost a 

dovednost provokovat pro výběr dané činnosti. (Slepičková, 2000, s. 29) 

4. Rekreace slouží k rozvoji lidské osobnosti 

 V rekreaci by neměl chybět prvek rozvoje osobnosti v podobě psychické, 

fyzické i emocionální. Činnost volného času však vždy nemusí mít pozitivní 

přínos. Příkladem může být potřeba vybít nadbytečnou energii různými 

vandalskými akcemi. Jedná se sice o svobodnou volbu vedoucí k uspokojení 

potřeb. Jde však o záležitost, stojící mimo povinnosti a neobsahující v sobě prvek 

rozvoje osobnosti společensky žádoucím či přijatelným. (Slepičková, 2000, s. 29) 
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3.8. Pasivní přístup ke sportu 

 Mluví-li se o přístupu ke sportu, je potřeba zmínit i tzv. pasivní zájem 

o sport, kam patří čtení sportovního tisku, sledování sportovního zpravodajství 

a utkání v televizi či fandění svému oblíbenému týmu přímo na stadionu. Ale patří 

sem i práce v odvětví sportu, typu: trenérská, cvičitelská nebo různé organizační 

práce. (Jansa a kol., 2012, s. 209) 

 Sport nalézá vysokou konkurenci v mnoha jiných aktivitách pasivního 

charakteru, které se těší popularitě hlavně díky nenutnosti kreativity a nepotřebě 

mentální či fyzické námahy. (Jansa a kol., 2012, s. 209) 
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4. PODPORA MLÁDEŽE VE SPORTU V MĚSTĚ PLZNI 

 V této části své práce jsem se zaměřil především již na samotný proces 

podpory sportující mládeže v Plzni. Pro pochopení daného procesu jsem 

absolvoval několik rozhovorů. 

 První rozhovory byly provedeny s Mgr. Jiřím Michalíkem, jakožto 

pověřeným vedoucím Odboru sportu Magistrátu města Plzně a posléze 

s Bc. Filipem Marianem, členem Odboru sportu Magistrátu města Plzně (dále jen  

MMP). Tento odbor má 6 členů a vzniknul 1. 6. 2016 odtržením se od Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi základní agendy tohoto odboru patří: 

- Koordinace sportovních činností a projektů na území města Plzně 

- Provádění činností v oblasti grantové a dotační podpory sportu 

- Spolupráce se sportovními zařízeními města a podílení se na přípravě 

sportovních akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem 

- Zabezpečení administrativní podpory činnosti Komise pro sport a mládež 

Rady města Plzně  

- Poskytování poradenské a informační služby v oblasti sportu aj. 

(www.plzen.eu) 

 Další rozhovor jsem provedl s Janem Karvayem (ODS), členem Komise 

pro sport a mládež Rady města Plzně. Jedná se o jeden ze šestnácti poradních 

orgánů Rady města Plzně. Tato komise má třináct členů, jejím předsedou je 

p. Roman Andrlík (ČSSD) a tajemníkem výše zmíněný Mgr. Jiří Michalík. 

Dalšími členy komise jsou: Aleš Hess (ČSSD), Josef Vágner (ČSSD), Jaroslav 

Kantor (ODS), Eva Trůková (ODS), Oldřich Rozšafný (KDU-ČSL), Dušan Janík 

(KDU-ČSL), Jaroslava Maříková (OPAT), Pavel Froněk (OPAT), Magdalena 

Monika Štefanová (KSČM), Jan Havel (TOP09), Jakub Šauer (ANO 2011) 

(www.plzen.eu) 
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 Dalším respondentem byl Michal Dvořák (Občané patrioti), člen Rady 

města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu. Radu města Plzně dále tvoří: 

- Martin Zrzavecký – primátor města Plzně (ČSSD) 

- Martin Baxa – první náměstek primátora města Plzně pro oblast kultury, 

cestovního ruchu, památkové péče a projektu Plzeň – Evropské hlavní 

město kultury 2015; statutární zástupce primátora (ODS) 

- Pavel Šindelář – náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou 

(ODS) 

- Eva Herinková – náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a 

sociálních věcí (ČSSD) 

- Petr Náhlík – náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a 

životního prostředí (KDU-ČSL) 

- Pavel Kotas – náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou 

(ČSSD) 

- Helena Matoušová – členka rady města Plzně pro oblast nakládání 

s majetkem města (ODS) 

- David Šlouf – člen rady města Plzně pro oblast správy městských 

nemovitostí (ODS) 

(www.plzen.eu) 

 Pro objektivnější pohled, především na kapitolu 4.6. a 4.7., 

jsem podniknul rozhovor i se dvěma aktéry z oblasti kultury. 

 Prvním z agend kultury byl Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD), starosta 

Městského obvodu Plzeň 1 a předseda Komise kultury rady města Plzně. 

Dalšími členy komise jsou: Petra Šípková (ČSSD), Milan Šupík (ČSSD), 

Libor Javůrek (ODS), Jan Voves (ODS), Václav Seitz (ODS), Lilka 

Ročáková-Rybářová (KDU-ČSL), Tomáš Bernhardt (KDU-ČSL), Anna 

Röschová (OPAT), Karel Zach (OPAT), Radek Uhlíř (KSČM), Michal 

Vozobule (TOP09), Jan Kotnauer (ANO 2011) (www.plzen.eu) 
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 Druhý rozhovor proběhnul s PhDr. Květuší Sokolovou, vedoucí 

Odboru kultury MMP. Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

- Koordinace kulturních činností a projektů na území města Plzně 

- Poskytování činnosti v oblasti grantové a dotační podpory kultury 

- Poskytování poradenské a informační služby v oblasti kultury 

- Zabezpečení administrativní podpory činnosti Komise kultury rady města 

Plzně aj. (www.plzen.eu) 

4.1. Finanční podpora Magistrátu města Plzně 

 Celý proces peněžní podpory prostřednictvím magistrátu města Plzně 

začíná na Odboru sportu MMP vedeným Mgr. Jiřím Michalíkem. Ten se svým 

týmem přijímá od jednotlivých organizací do konce ledna žádosti, vytvořené na 

základě vyhlášených grantů a dotací. Pro sport byly loňský, ale i letošní rok 

vyhlášeny dva druhy dotačních programů. Jedná se o Podporu sportu a 

tělovýchovy a Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních 

zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Všechny 

žádosti jsou zařazeny do počítače, dle speciálního klíče roztříděny a posléze je 

navržena výše dotace. Hledí se na členskou základnu, která musí být v Plzni a kde 

je důležitý počet mládeže, nákladovost sportu za rok a úroveň sportovní činnosti. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, 

člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Jednotlivé návrhy dotačního programu Podpora sportu a tělovýchovy jsou 

podstoupeny Komisi pro sport a mládež s předsedou Romanem Andrlíkem. 

Návrhy programu Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu 

sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně 

posuzuje devítičlenná zvláštní komise. (viz blíže k dotačním programům 

v podkapitole 4.1.1.) V obou komisích se každá jednotlivá žádost projednává, 

kontroluje se, zdali odpovídají reálné údaje s údaji na žádosti, jestli se jedná o 

tradičního či nového žadatele a na základě těchto a mnoha dalších faktorů, komise 

doporučí Radě města Plzně přidělit dotaci v patřičné výši. Aby mohly být 

jednotlivé žádosti předány dále, musí je komise schválit a to nadpoloviční 

většinou všech jejích členů. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, 
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Plzeň, 16. 1. 2017; Karvay, člen Komise pro sport a mládež Rady města Plzně, 

Plzeň, 28. 1. 2017; Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání 

a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Schválené žádosti dostává do ruky radní Michal Dvořák, který provede 

jejich kontrolu a podstoupí žádosti radě města. Pokud se jedná o žádost do 

padesáti tisíc korun, postačí schválení Rady města Plzně a to včetně primátora, 

který je jejím členem. Převyšuje-li hodnota padesát tisíc korun, žádost je 

podstoupena Zastupitelstvu města Plzně. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru 

sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast 

podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Subjekt, kterému bylo schváleno poskytnutí finanční dotace, je vyzván 

k podepsání dotační smlouvy. Právě v té jsou specifikovány podmínky a účel 

použití finanční dotace. Žadatel předkládá jednotlivé účetní doklady, které se musí 

shodovat s údaji, co jsou obsaženy v původní žádosti. Poté je finanční obnos 

bezhotovostně převeden na bankovní účet. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru 

sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast 

podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Vše je ze strany města kontrolováno. Probíhá kontrola předběžná, již při 

podávání žádosti o dotaci, dále kontrola průběžná, při samotném financování a 

poté kontrola následná, probíhající po roce. Při posledně zmíněné kontrole se 

hodnotí jedna čtvrtina náhodně vybraných adresátů. Organizace, co dostaly dotaci 

v programu na rekonstrukci, jsou kontrolovány všechny. (Michalík, pověřený 

vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen Rady města Plzně 

pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Na poskytnutí finanční dotace není právní nárok a důvody jejího 

neposkytnutí či zkrácení se žadatelům nesdělují. (www.plzen.eu) 

 Ze strany magistrátu města Plzně existují i přímé dotace mimo dotační 

program, například na provoz plaveckého bazénu SK Radbuza Plzeň, kde je 

poskytnuta částka 500 000 Kč za rok či na provoz házenkářů, kteří nemají svoji 

vlastní halu. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 

2017; Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, 

Plzeň, 21. 2. 2017) 
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 Další podporu poskytuje Odbor správy infrastruktury MMP, vykonávající 

správu všech sportovišť na území města Plzně v majetku města. Tento odbor má 

na starosti p. Šindelář, náměstek primátora pro oblast technickou.  Odbor správy 

a infrastruktury MMP se stará o drobné úpravy a o celkovou údržbu sportovišť. 

Na podpoře sportu v Plzni spolupracuje i Odbor prezentace a marketingu MMP, 

jenž se například podílí na organizování sportovních akcí apod. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen Rady 

města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

4.1.1. Dotační programy Magistrátu města Plzně 

 Jak bylo již výše zmíněno, letošní rok byly magistrátem města Plzně 

vyhlášeny dva dotační programy, na základě kterých může žadatel zaslat Odboru 

sportu MMP žádost na poskytnutí dotace. Jedná se o Podporu sportu a 

tělovýchovy a s příchodem radního p. Dvořáka přibyl Dotační program na 

Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související 

infrastruktury na území města Plzně. Počet žadatelů o dotaci v prvně zmíněném 

programu byl přes 200. Ve druhém programu bylo 42 žádostí, kdy bylo vyhověno 

29 z nich. V letošním roce přibylo žádostí v dotačním programu na infrastrukturu 

a počet tak dosáhnul rekordních 51 žádostí. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru 

sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Karvay, člen Komise pro sport a mládež Rady 

města Plzně, Plzeň, 28. 1. 2017; Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast 

podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

Podpora sportu a tělovýchovy 

 Dotační program Podpora sportu a tělovýchovy je poskytován na provoz 

sportovní instituce a jeho výše činí 10,2 miliónu Kč. Tato částka se rozdělí mezi 

jednotlivé žadatele a ti jsou vybráni prostřednictvím schvalovacího procesu 

popsaného výše. (Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a 

sportu, Plzeň, 21. 2. 2017, www.plzen.eu) 

 V rámci tohoto dotačního programu je možnost podat i individuální žádost 

o poskytnutí finanční podpory, kterou rodič požaduje pro své dítě. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 
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 V každé žádosti se musí vyplnit výkaz o hospodaření za příslušný rok. 

V tomto dokumentu se udávají veškeré náklady (provozní náklady a náklady na 

činnost, energie, náklady za nájemné tělovýchovného zařízení, náklady na materiál, 

opravy apod.) a celkové výnosy (tržby z prodeje vlastního majetku, členské 

příspěvky, příspěvky od státu, příspěvky od sportovních svazů, příspěvky od FO 

a PO apod.) (www.plzen.eu) 

 Dalším bodem žádosti je celkový počet členů, z toho mládež do 23 let, 

kolik se v organizace vyskytuje aktivních sportovců a kolik handicapovaných. 

Žadatel dále uvádí úroveň jednotlivých sportovců. Zaznamenává se kolik jedinců 

a v jaké věkové kategorii reprezentují na těch nejvyšších úrovních, tedy OH, MS, 

ME, popřípadě se jedná o medailisty z MČR. Dalšími úrovněmi jsou republikové 

a regionální soutěže. (www.plzen.eu) 

 Následujícím požadavkem v žádosti je výpis jednotlivých účelů, na něž by 

byla poskytnutá dotace využita a to s předpokládanými náklady. Žadatel dále 

uvádí, v jakém vztahu je vůči sportovnímu zařízení, tedy pokud ho vlastní, má ve 

výpůjčce či v pronájmu. (www.plzen.eu) 

 Dotace nemůže být poskytnuta v těchto případech: náklady na občerstvení; 

dary či jinou reprezentaci; mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů 

právnických osob; odpisy majetku, daně, pokuty, sankce; činnost politických stran 

a hnutí; splátky půjček, leasingové půjčky, úhrada dluhů aj. (www.plzen.eu) 

 Dotace je možné čerpat pouze jako příspěvky na krytí části nákladů 

spojených se zajištěním sportovních akcí a organizovaných sportovních činností, za 

předpokladu finanční spoluúčasti žadatele tj.: za nájemné u pronajatých 

sportovních zařízení; za provozní energie (elektřina, vodné, aj.); za nákupy 

sportovních potřeb; za dopravu – cestovné na soutěže a turnaje do výše ceny 

hromadné dopravy; za technické a organizační zabezpečení sportovních akcí 

a sportovních činností; za opravy a údržbu šaten a sociálního zázemí vlastních 

sportovišť (pouze charakteru provozních nákladů) aj. (www.plzen.eu) 
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 Finanční dotace sportovním subjektům jsou posuzovány podle následujících 

kritérií. Jsou jimi: 

1. Rozdělení žadatelů do jednotlivých kategorií 

A. Sportovní organizace významné pro město 

B. Organizace provozující výkonnostní, rekreační a hobby sport 

C. Organizace významných sportovních akcí 

H. Handicapovaní sportovci 

 Do kategorie „A“ jsou zařazeny kolektivy, jejichž výsledky v domácích 

a mezinárodních soutěžích dělají významnou propagaci městu a celému regionu. 

Jedná se především o účastníky nejvyšších republikových soutěží. Současně jsou 

do této oblasti zařazeny i kluby, kde se dlouhodobě připravují medailisté 

z mistrovství světa, mistrovství Evropy, účastníci finále světových pohárů 

a olympijských her. Pro tuto kategorii by měla být z celkového rozpočtu po 

odečtení rezervy vyčleněna částka cca 10 - 30%. (www.plzen.eu) 

 Do kategorie „B“ spadají v drtivé většině ostatní tělovýchovné subjekty, 

žádající o dotaci. Jedná se o sportovní oblast regionálního významu s největší 

členskou základnou a v součtu s nejvyššími nároky na provozní náklady. Do této 

kategorie se řadí i noví žadatelé o dotaci. Z celkového rozpočtu by pro tuto 

kategorii měla být po odečtení rezervy vyčleněna částka cca 60 - 80%. 

(www.plzen.eu) 

 Do kategorie „C“ jsou zařazeny sportovní akce pořádané na území města 

Plzně nebo v regionu pro občany města Plzně. Zvýhodněny jsou projekty 

s mezinárodní účastí, vícedenního charakteru, zejména pro mládež do 23 let. 

U  nákladnějších projektů je vyžadováno vícezdrojové financování (Plzeňský kraj, 

městské obvody, kancelář primátora) případně zařazení do rozpočtu města 

v samostatné kapitole. Žadatel může nárokovat pořádání maximálně tří sportovních 

akcí v kalendářním roce. Navrhovaná částka z celkového rozpočtu po odečtení 

rezervy je 10%. Stejně jako u kategorie A je zde předpoklad výrazné propagace 

města. Procentuální rozdělení je stanoveno Komisí pro sport a mládež RMP podle 

aktuálního stavu žádostí. (www.plzen.eu)  

 Do kategorie „H“ jsou zařazeny kolektivy, které zcela nebo zčásti 

organizují sportovní činnost pro handicapované sportovce. Dotace jsou stanoveny 

v rámci samostatného rozpočtu. Výše dotace, která jde na tuto kategorii, činí 

500 000 Kč. (www.plzen.eu) 
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2. Výše členské základny celkem, z toho zejména mládeže do 23 let 

 Posuzuje se výše vybíraných členských příspěvků ve srovnání s výší 

požadované dotace. U kategorie „C“ organizátoři soutěží uvádí předpokládaný 

počet účastníků, z toho mládeže. Bodování 0 – 30, mládež do 23 let vynásobit 

koeficientem 2 (www.plzen.eu) 

3. Úroveň sportovní výkonnosti, finanční náročnost sportovní činnosti, účast 

v soutěžích, popularita sportovních odvětví, reprezentace města 

 Platí pro sporty kolektivní i individuální soutěže jednotlivců + tradiční 

významné sportovní akce a sportovní soutěže s významem pro prezentaci města 

(MČR, ME, MS,…). Je zvýhodněna celoroční soutěž před soutěží jednorázovou 

či sezónní. Návrh bodování: 10 bodů – městské, krajské a pohárové soutěže, 20 

bodů – republikové soutěže, 30 bodů – OH, MS, ME, SP, medailisté z MČR 

jednotlivců i kolektivů. Návrh bodování zvýhodňuje menší tělovýchovné 

organizace s menším počtem členů, které vychovávají sportovce reprezentující 

v kolektivních i individuálních sportech město na mezinárodní i republikové 

úrovni. (www.plzen.eu) 

4. Náklady na provoz sportoviště, případně náklady na krytí nájemného  

 V tomto kritériu je potřeba posoudit stav, význam a rozsah sportoviště 

z hlediska jeho polohy. Dále se hodnotí využitelnost sportoviště z hlediska nabídky 

sportovních aktivit a volnočasového využití, zohledňuje se víceúčelovost a veřejný 

přístupnost sportoviště. U kategorie „C“ se přikládá strukturovaný rozpočet výdajů 

a příjmů a akce. (www.plzen.eu) 

 V mimořádných případech bude použita rezerva 20 % rozpočtového 

dotačního titulu. Jedná se především o případy významných sportovních akcí 

s přínosem pro město, významný sportovní úspěch jednotlivce či kolektivu, 

mimořádná situace vzniklá na majetku žadatele vlivem přírodních živlů apod. 

(www.plzen.eu) 
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Dotační program na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, 

areálů a související infrastruktury na území města Plzně 

 Cílem Dotačního programu na Rekonstrukci, opravu a výstavbu 

sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně je 

podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních 

zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně. 

Jedná se tedy o dotační program na investice. (Dvořák, člen rady města Plzně pro 

oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017; www.plzen.eu) 

 Dle slov p. radního Dvořáka, hlavního strůjce tohoto grantu, slouží peníze 

na opravu zázemí ve sportovních zařízeních, například na rekonstrukci kluboven, 

kde by se měla mládež scházet a pobýt zde i ve volném čase, jako tomu bylo 

především v časech dřívějších. Díky těmto klubovnám se jedinec může více sblížit 

se svými vrstevníky, lépe se začlení do kolektivu a bude se tak na své tréninky 

více těšit. Dále je poskytnuto více času rodičům, kteří nemusí ihned po skončení 

tréninkového procesu své dítě vyzvednout. (Dvořák, člen rady města Plzně pro 

oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Díky již vysokému zájmu o tento dotační program, musí být o žadatelích 

rozhodováno velmi důkladně. Vhledem k výši grantu, který činí 10 milionů Kč, 

budou tak například tradiční žadatelé vynecháni na úkor nových zájemců. Před 

většími kluby, majícími možnost získat finance na jiných místech, například na 

ministerstvu, jsou upřednostněny menší kluby, které mají svůj majetek 

v havarijním stavu. (Dvořák, člen rady města Plzně pro oblast podpory podnikání 

a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Žadatelem o tento program může být organizace: 

- Která vykazuje na území města Plzně sportovní činnost a to alespoň tři 

roky před podáním žádosti o podporu 

- Kde je sportovní činnost činností hlavní, případně většinovou aktivitou 

- Kde žadatel musí být vlastníkem sportovního zařízení, na němž má být 

provedena rekonstrukce 

- Kde žadatel má zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pět let ode 

dne vyhlášení dotačního programu (www.plzen.eu) 
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 Žadatelem o tento program nemůže být organizace: 

- Která má zařízení v nájmu nebo výpůjčce od města Plzně 

- Která má vůči městu Plzni, jeho organizačnímu složkám, příspěvkovým 

organizacím, dalším jím zřízeným PO a vůči státu (finanční úřad, 

zdravotní pojišťovna aj.) závazky ve lhůtě splatnosti 

- Která je vlastníkem sportovního zařízení, ale to je dotčeno zástavním 

právem třetích osob nebo organizace, jež je nájemcem nebo vypůjčitelem 

zařízení, které je dotčeno zástavním právem jiných osob (www.plzen.eu) 

 Jak již bylo zmíněno, rozsah celkové částky dotace je deset milionů korun. 

Tento obnos je tvořen příspěvky: 

- Z rozpočtu města Plzně ve výši 3 363 000 Kč 

- Z rozpočtu městského obvodu Plzeň 1 ve výši 1 829 000 Kč 

- Z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 1 439 000 Kč 

- Z rozpočtu městského obvodu Plzeň 3 ve výši 2 393 000 Kč 

- Z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 ve výši 976 000 Kč (www.plzen.eu) 

 Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu může činit 

500 000 Kč. Nutnou podmínkou je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího 

subjektu a to ve výši minimálně 15 % poskytnuté podpory. (www.plzen.eu) 

 Výše poskytnuté podpory se stanoví na základě určitých kritérií, jež jsou 

posuzována na číselné škále 10 – 0 bodů. Jedná se o: 

a. stav sportoviště (havarijní – dobrý) 

b. úroveň technické přípravy projektu (studie – prováděcí projektová 

dokumentace) 

c. priorita obvodu, resp. míra formální podpory obvodu, na jehož území se 

sportovní zařízení nachází (určují pouze zástupci ÚMO 1 – ÚMO 4) 

d. finanční spoluúčast žadatele a výše ostatních finančních zdrojů zajištěných 

žadatelem 

e. výše členské základny a podíl mládeže (www.plzen.eu) 
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 Vyhodnocení grantového programu posuzuje devítičlenná hodnotící 

komise ve složení:  

- Ing. Pavel Kotas -  ekonomický náměstek primátora města Plzně 

- Michal Dvořák - člen Rady města Plzně pro podporu podnikání a sportu 

- Mgr. Miroslav Brabec - starosta Městského obvodu Plzeň 1 

- Ing. Lumír Aschenbrenner - starosta Městského obvodu Plzeň 2 

- Radislav Neubauer - starost Městského obvodu Plzeň 3 

- Bc. Michal Chalupný - starosta Městského obvodu Plzeň 4 

- Helena Matoušová - členka Zastupitelstva města Plzně 

- Mgr. David Procházka - člen Zastupitelstva města Plzně 

- Ing. Oldřich Rozšafný - člen Komise pro sport a mládež Rady města Plzně 

(www.plzen.eu) 

4.2. Dotační programy městských obvodů města Plzně 

  Magistrát města Plzně není jediným z podporovatelů sportu. Jsou jimi 

i například městské obvody, které vyhlašují své dotační tituly, poskytují podporu 

přímou dotací nebo se podílí na dotačním programu magistrátu Dotační program 

na Rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související 

infrastruktury na území města Plzně (viz podkapitola 4.1.1.) Pro ukázku jsem 

vybral dotační tituly čtyř největších městských obvodů města Plzně, tedy Městský 

obvod Plzeň 1 až Městský obvod Plzeň 4. 

Městský obvod Plzeň 1  

 Pro letošní rok 2017 byly Městským obvodem Plzeň 1 vypsány dva 

dotační programy pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury 

určený pro fyzické a právnické osoby. Jedná se o dotační programy Podpora 

sportovních činností, tělovýchovy a sportovních akcí a Podpora kultury 

a volnočasových aktivit. Celková výše finančních prostředků vyčleněna pro rok 

2017 na podporu sportu a kulturní činnosti je 1 000 000 Kč. Maximální výše 

poskytnuta jednomu subjektu je 20 000 Kč. Jednotlivé žádosti posuzuje Komise 

pro sport, mládež a kulturu. (www.umo1.plzen.eu) 



33 
 

 Cílem programu Podpora sportovních činností, tělovýchovy a sportovních 

akcí je podpora činnosti organizací a sportovních akcí, přispívajících ke zlepšení 

sportovních podmínek a sportovního vyžití na území městského obvodu Plzeň 1. 

Tento program je určen především pro občany městského obvodu Plzeň 1. 

(www.umo1.plzen.eu) 

 Dotace je určena pro: 

- Organizace, které působí v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na 

území MO Plzeň 1, nebo kteří zaměřují svou činnost na obyvatele z MO 

Plzeň 1   

- Organizaci sportovních akcí zaměřených převážně na obyvatele z MO 

Plzeň 1 

- Subjekty, které mají své sídlo mimo území MO Plzeň 1 a zaměřují svou 

činnost převážně na obyvatele z MO Plzeň 1 

- Podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu a 

volného času 

- Podporu sportovců, reprezentujících MO Plzeň 1, město Plzeň popř. 

Českou republiku (www.umo1.plzen.eu) 

 O dotaci může žádat: 

- Nestátní nezisková organizace působící na území MO Plzeň 1, tedy 

tělovýchovné jednoty, obecně prospěšně společnosti, příspěvkové 

organizace aj.; podnikající FO či PO; FO (www.umo1.plzen.eu) 

 Dotační program je určen na: 

- Úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s pravidelnou celoroční 

činností organizace, kdy se jedná především o nákup materiálního 

vybavení organizace; mzdy lektorům, trenérům, nákup dalšího materiálu 

nutného k celoroční činnosti atd. 

- Úhradu provozních nákladů, tedy nájem a služby spojeném s nájmem 

(vodné, stočné, energie atd.) 

- Úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním sportovních 

akcí, tedy cestovné, startovné, ubytování, ale i pronájem tribuny. Nákup 

věcných cen a další náklady bezprostředně související s organizací 

a přípravou sportovní akce (www.umo1.plzen.eu) 
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 Kritéria Komise pro sport, mládež a kulturu pro hodnocení žádostí 

a poskytování dotací: 

- Soulad účelu žádosti se zaměřením dotačního programu 

- Působnost žadatele v rámci MO Plzeň 1 

- Způsob financování projektu, akce, činnosti žadatele 

- Přínos a efektivita projektu, akce, činnosti žadatele pro MO Plzeň 1 

- Počet členů (celkem/dětí) a výše členských příspěvků za rok 

- Nový/tradiční žadatel (poskytnuto od MO Plzeň 1 a jiných)  

(www.umo1.plzen.eu) 

 Každý subjekt může podat pouze jednu žádost o dotaci v rámci daného 

programu a pouze tři žádosti za příslušný rok. (www.umo1.plzen.eu) 

 Finanční prostředky budou žadateli uvolněny po podepsání smlouvy o 

poskytnutí dotace a po předložení řádného vyúčtování a dalších potřebných 

dokumentů. (www.umo1.plzen.eu) 

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 

 Pro rok 2017 byl Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany vyhlášen Dotační 

program pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury. Celkový objem finančních 

prostředků vyčleněných z rozpočtu MO 2 pro tento dotační program činí 

442 000 Kč. Maximální výše poskytnutá v jednotlivém případě je 50 000 Kč.  

Žádosti o dotace projednávají příslušné komise Rady městského obvodu Plzeň 2. 

Dále jsou dokumenty postoupeny Radě městského obvodu Plzeň 2, jedná-li se 

o částku do 50 000 Kč. O žádostech vyšší hodnoty rozhoduje Zastupitelstvo 

městského obvodu Plzeň 2. (www.umo2.plzen.eu) 

 Cílem dotace je podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a kulturních 

akcí.   

 O dotaci mohou žádat: 

- FO nebo PO s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt 

je orientován na výše uvedené aktivity (www.umo2.plzen.eu) 
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O dotaci nemohou žádat: 

- Politické strany, subjekty na politické strany napojené; Příspěvkové 

organizace, jejichž zřizovatelem je město Plzeň; Příspěvkové organizace 

zřízené krajem (www.umo2.plzen.eu) 

 Dotace nesmí být použita na: 

- Náklady na občerstvení a pohoštění podávané na obchodním jednání, na 

dary a jiná obdobní plnění apod.) 

- Mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů PO 

- Tvorbu kapitálového jmění; odpisy majetku; splátky, půjčky apod. 

- Stravné zaměstnanců, kromě cestovních výloh aj. (www.umo2.plzen.eu) 

 Dotace je použita na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu 

dle předloženého rozpočtu. Účely využití dotace je nutné blíže specifikovat. Účel 

žádosti musí být prokazatelně přínosný pro obyvatele Městského obvodu Plzeň 2. 

 Dotace musí být v souladu se zaměřením dotačního programu. 

(www.umo2.plzen.eu) 

 Každý subjekt může podat pouze jednu žádost v rámci dotyčného 

programu. (www.umo2.plzen.eu) 

Městský obvod Plzeň 3 

 Městský obvod Plzeň 3 vypsal pro letošní rok dva dotační programy 

týkající se podpory sportu. Jedná se o dotační program Podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeže a Podpora jednorázových sportovních aktivit. Žádost o 

finanční podporu je projednávána věcně příslušnými orgány Městského obvodu 

Plzeň 3. Jedná se o adekvátní komise, výbory a dále Radu Městského obvodu 

Plzeň 3, případně Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3. 

(www.umo3.plzen.eu) 

 O dotaci mohou žádat: 

- FO a PO s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území České republiky 

- Adresáti, jejichž projekt je orientován na podporu rozvoje činnosti 

nekomerční, neziskové a obecně prospěšné (www.umo3.plzen.eu) 
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 Dotaci lze využít na: 

- Prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné; výše těchto 

nákladů nepřevyšuje částku obvyklou v daném místě a čase; je potřeba 

předložit originální účetní doklady (www.umo3.plzen.eu) 

Dotaci nelze poskytnout na: 

- Náklady na reprezentaci (občerstvení, dary apod.) 

- Mzdy funkcionářů a odměny členům statutárních orgánů PO 

- Odpisy majetku; tvorby kapitálového jmění; daně, pokuty, sankce 

- Činnost politických strana hnutí aj. (www.umo3.plzen.eu) 

 Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nevyřízené závazky vůči městu 

Plzni a jeho příspěvkovým organizacím Za nesplacený závazek se bere 

i nesplacené vyúčtování za předchozí období a to ve stanoveném termínu. Dále se 

za ně považují i zjištěné závady v čerpání dotačních prostředků. 

(www.umo3.plzen.eu)  

 Odpovědné odbory jsou oprávněny kontrolovat doklady týkající se využití 

dotace. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou 

kontrolu realizace projektu. Dále je povinen poskytnout kontrolujícímu 

příslušnému orgánu originální účetní dokumenty, vztahující se k poskytnutí 

dotace. (www.umo3.plzen.eu) 

Městský obvod Plzeň 4 

 Městský obvod Plzeň 4 pro rok 2017 vyhlásil jeden dotační titul pro 

agendu sportu a kultury. Jedná se o Dotační program v oblasti kultury, sportu 

a investic. Částka rozdělována z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 je 

1 000 000 Kč. Minimální poskytnutý obnos na jednu žádost činí 10 000 Kč. 

Maximální poskytnutá výše jednomu subjektu je 200 000 Kč. Žádosti budou 

projednávány Komisí pro kulturu, sport a investiční příspěvky Rady MO Plzeň 4. 

Výsledky rozhodnutí komise budou podstoupeny Radě MO Plzeň 4, popřípadě 

Zastupitelstvu MO Plzeň 4. (www.umo4.plzen.eu) 
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 Účel poskytnutí dotačních prostředků je podpora sportovních a kulturních 

aktivit, které jsou vykonávány fyzickými nebo právnickými osobami. Kritériem je 

bydliště nebo sídlo na území Městského obvodu Plzeň 4, popřípadě uskutečňování 

části svých aktivit nebo poskytování služeb občanům na území Městského obvodu 

Plzeň 4. Dále může být finanční obnos použit na provoz v nemovitosti ve správě 

žadatele nebo zajištění údržby a investic v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví 

žadatele. (www.umo4.plzen.eu) 

 Dotaci může získat: 

- FO nebo PO provádějící veřejně prospěšné činnosti 

 Žadatelem nemůže být: 

- PO, respektive FO, mající vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, 

městským obvodům či příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě 

splatnosti anebo je v soudním sportu s výše jmenovanými  

(www.umo4.plzen.eu) 

Z dotace nesmí být hrazeny: 

- Náklady na dary, občerstvení a obdobní plnění 

- Mzdy, platy a ostatní výdaje na zaměstnance 

- Odpisy majetku; tvorbu kapitálového jmění; splátky, půjčky 

- Činnost politických stran a hnutí aj. (www.umo4.plzen.eu) 

Žádost bude hodnocena podle následujících kritérií: 

- Obvodní princip nebo uskutečňování části svých aktivit na území MO 

Plzeň 4, popřípadě poskytování svých služeb občanům na území MO 

Plzeň 4 

- Velikost cílové skupiny 

- Přínos a smysl projektu pro MO Plzeň 4 

- Předešlé zkušenosti s žadatelem (www.umo4.plzen.eu) 

 Jeden žadatel může podat maximálně dvě žádosti v rámci daného 

programu, avšak na rozdílné účely. (www.umo4.plzen.eu) 
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4.3. Sportovní akademie 

 V součastné době na území města Plzně již fungují, popřípadě jsou 

připravovány, tři sportovní akademie, podporované prostřednictvím 

individuálních dotací. Patří sem fotbalová akademie, pod vedením p. Šádka, která 

je podporována částkou 2 000 000 Kč ročně (děti 7. – 8. Třídy ZŠ), tenisová 

akademie, vedená p. Hlaváčkem, s roční podporou 1 000 000 Kč (děti ve věku 4 –

8 let) a v přípravě je i hokejová akademie, vedená p. Strakou, s roční podporou 

3 000 000 Kč (děti na středních školách). Tuto sumu 6 000 000 Kč poskytuje 

ročně Magistrát města Plzně z městského rozpočtu. Dalšími podporovateli těchto 

sportovních projektů jsou samotné sportovní kluby, Plzeňský kraj a příslušné 

sportovní svazy. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 

2017; Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017, 

Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 

2. 2017) 

 Tyto akademie by měly být hlavním nástrojem boje proti součastné 

absenci mladých českých sportovců na světové úrovni. Dále by měly z větší části 

snížit náklady samotných klubů, ulevit rodičům od finanční zátěže a udržet 

talentované jedince v Plzni. Dětem bude tímto projektem poskytnut tréninkový 

proces, fyzioterapii, stravování a škola s tím, že špatný studijní prospěch může být 

důvodem pro absenci v soutěžních zápasech. Například ve fotbalové akademii již 

byli rodiče oproštěni od příspěvkové povinnosti a na mládež v tomto projektu již 

dohlíží profesionálové na pozicích kondičního trenéra, výživového poradce 

či konzultanta pro studijní prospěch. Nově vzniklé projekty vykazují velký zájem. 

Do akademií se již přihlásilo mnoho nových dětí, konkrétně 114 dětí na tenis, 75 

dětí na hokej a 55 děti na fotbal. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu 

MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, 

Plzeň, 1. 3. 2017, Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a 

sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Vznik akademií ovlivnil i samotné poskytování dotací. Největší finanční 

obnos, konkrétně 360 000 Kč, mířil do loňského roku, na základě dotačního 

programu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok, mezi pět sportovních oddílů a 

tělovýchovných jednot, řadící se do kategorie „A.“ Jde o adresáty, jejichž mládež 

dosahuje největších úspěchů. (viz podkapitola kapitola 4.1.1.) Jednalo se o TJ 

Lokomotivu Plzeň, HC Škoda Plzeň (hokej), FC Viktoria Plzeň (fotbal), AK 
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Škoda Plzeň (atletika), SSK Talent M.A.T. Plzeň (házená). Tři vzniklé akademie, 

od příštího roku své provozní peníze nechávají v Komisi pro sport a mládež pro 

další oddíly. Tím pádem vznikne více finančních prostředků pro dotační program 

Podporu sportu a tělovýchovy a to i pro další sporty. Pan radní Dvořák dále 

podepsal s těmito kluby, že pokud prodají hráče, který prošel akademií, 1 % 

z prodeje se vrací do Komise pro sport a mládež. Loni díky tomuto tahu přibylo 

na přerozdělování 92 000 Kč, letos se očekává větší částka. 

 V součastné době se připravuje čtvrtá akademie a to triatlonová, která je 

již podpořena Plzeňským krajem. Společně se třemi již zmíněnými projekty 

budou vytvořeny takzvané výběrové akademie. Do dalších let přichází v úvahu 

i akademie pro sporty basketbal, házenou a volejbal, které již však budou 

podporovány nižší částkou než výběrové akademie. (Michalík, pověřený vedoucí 

Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, člen Odboru sportu Magistrátu 

města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017, Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory 

podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

4.4. Olympijský park Plzeň 2016 

 V průběhu letních olympijských her, v termínu 6. – 21. 8. 2016, byly na 

čtyřech místech České republiky vybudovány olympijské parky, kde si měla 

široká veřejnost možnost vyzkoušet nejenom olympijské sporty. Mimo 

olympijský park v Plzni, se další tři nacházely na Lipně v Ostravě a Pardubicích. 

Prvně zmíněný se nacházel za nákupním centrem OC Plzeň Plaza, na prostranství 

bývalého výstaviště. V rámci této akce bylo dále k dispozici dalších pět 

sportovišť, jmenovitě Velký Bolevecký rybník, hala TJ Lokomotiva Plzeň, 

střelnice Plzeň-Lobzy, Slavia VŠ Plzeň a Atletický stadion města Plzně, kde si 

bylo možné vyzkoušet olympijské sporty. K dispozici bylo 50 sportovišť a to 

s více či méně známými sporty, jako jsou například kolová, lacros, triatlon, 

softball, šerm, lukostřelba, kanoistika, vzpírání, judo, box, tenis, badminton aj. 

Na projektu se podílelo cca 55 sportovních klubů a subjektů komerčního 

charakteru. Na celém projektu se podílelo na sto lidí. Ve fan zóně mohli po celou 

dobu návštěvníci na velkoplošné obrazovce sledovat olympijské dění. Akce byla 

též plna řady doprovodných programů v podobě hudby, divadla nebo rozhovorů 

a autogramiády se slavnými sportovci. (www.olympijskeparky.cz) 
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 Původní myšlenka, vytvořit Olympijské parky, vznikla na Českém 

olympijském výboru (dále jen ČOV). Následovalo ze strany ČOV oslovení 

jednotlivých měst, zdali by měly zájem jednotlivé parky zřídit. Konkrétně v Plzni 

danou nabídku podpořil p. radní Dvořák, což bylo počátečním impulsem pro 

vytvoření pracovního týmu, podílejícím se na celém projektu. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, člen Odboru 

sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

 Realizace parku spadala původně pod Odbor prezentace a marketingu 

MMP, ale vytvořením nového Odboru sportu MMP tento odbor převzal část 

agendy. Prvně zmíněnému odboru tedy zbyly kompetence týkající se kultury, 

doprovodného programu, propagace akce a odbor sportu převzal spíše sportovní 

stránku věci, například komunikaci se sportovními kluby, ale i oslovení 

komerčních subjektů. Odbor sportu MMP, disponující hromadných adresářem 

všech sportovních oddílů na území města Plzně a okolí, poté odeslal cca 200 

institucím nabídku účastnit se této akce, z nichž zhruba 55 ji přijalo. Pouze ve 

dvou až třech případech se stalo, že žádost přijalo více klubů stejného sportu. 

Hlavním motivačním nástrojem pro jednotlivé kluby, provázejících veřejnost 

u jednotlivých stanovišť, byla možnost náboru nových členů, prostřednictvím 

náborových letáků a jiných prostředků, které mohly být během celé akce využity. 

Cílem města byla především možnost zapojení široké veřejnosti do sportování 

a ukázat lidem zdravý životní styl. Dalším záměrem byla prestiž a propagace 

města, kdy například řada návštěvníků parku byla i z dalších měst České 

republiky. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; 

Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

 Celý projekt byl financován z přebytku městského rozpočtu. Dále 

prostřednictvím partnerů akce, například Decathlon, Česká spořitelna, OC Plzeň 

Plaza, Plzeňský Prazdroj, ŠKODA JS a.s., Škoda Transportation, a.s., Škoda 

Electric, a.s., Bauhaus, Metrostav, a.s., Lasselsberger, s.r.o., jinými menšími 

sponzory a dalšími institucemi, například Plzeňským krajem, který přispěl částkou 

jeden milión korun. Rozpočet Olympijského parku v Plzni činil 7,5 miliónu 

korun. Ze čtyř zmíněných parků představuje tato částka nejmenší finanční obnos. 

Důvodem níže číslo jednak bylo to, že Plzni přišla nabídka uspořádat Olympijský 

park jako poslední. Na základě této skutečnosti již nezbylo mnoho času na získání 

širšího spektra sponzorů. Dalším faktorem bylo rozhodnutí, kdy se Plzeňský kraj 

a město Plzeň usnesly na nižší částce rozpočtu s tím, že ne vždy je důležitý 
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vysoký obnos a i bez něj se dá udělat kvalitní park, což se nakonec potvrdilo. I 

kvůli výši finančních prostředků nebyl park tak rozsáhlý jako v jiných městech. 

Celá částka 7,5 miliónu korun zahrnuje i finanční kompenzaci sportovním 

klubům, musejících na akci vynaložit své finanční prostředky za nákup materiálu, 

ocenění pro účastníky či za trenéry a další členy instituce, kteří v parku trávili čas. 

Tato náhrada již byla poskytnuta sportovním oddílům prostřednictvím dotací. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, 

člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

 Olympijský park 2016 v Plzni lze považovat za nadmíru vydařený 

a navzdory nejmenšímu rozpočtu byl hodnocen jako jeden z nejvydařenějších. Za 

šestnáct dní park navštívilo 110 000 návštěvníků. Jednalo se o první takto masivní 

akci, kde se diváci mohli vžít do rolí sportovců a díky možnosti vyzkoušet si daný 

sport v tomto dočasném areálu, se přihlásilo 3 000 nových dětí do příslušných 

sportovních institucí. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 

16. 1. 2017; Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 

2017) 

 Po pozitivní odezvě se nabízel i Olympijský park pro zimní olympijské hry 

v roce 2018. Jediný byl zatím zřízen roku 2014 v Praze na Letné, během Zimních 

olympijských her v Soči. Na rozdíl od letní verze parku, u parku zimního 

nastávají komplikace kvůli klimatickým podmínkám, dovozu potřebného 

materiálu z jiných měst apod. Na základě vysoké nákladovosti, byla nabídka na 

vytvoření takto rozsáhlého projektu již zamítnuta. V úvahu přichází úspornější 

varianta, v podobě instalace ledové plochy, doprovodné programy s řadou exhibic 

apod. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; 

Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

 Díky neustálému zdokonalování v oblasti vědy a techniky přibývá celá 

škála nových sportů. To otevírá nové možnosti veřejnosti, které přijde momentální 

nabídka sportů příliš všední a nudná. 

 Mezi nejnavštěvovanější sporty v Olympijském parku Plzeň 2016 patřily 

wakeboarding, trampolíny a další moderní sporty. Na základě tohoto zjištění se 

hovoří o srpnové akci, která by byla zaměřena především na adrenalinové sporty 

a byla by mířena především na starší a dospívající mládež. Celá akce by proběhla 

ve spolupráci s Techmania Science Center a to opět v lokalitě OC Plzeň Plaza 

a v prostorách Techmania. Předpokládaná výše rozpočtu je 7,5 miliónu korun, 
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tedy totožná částka jako u olympijského parku. (Michalík, pověřený vedoucí 

Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, člen Odboru sportu Magistrátu 

města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

 Hlavním úkolem akcí obdobného typu, je oslovit co největší spektrum lidí. 

Toho lze docílit širokou škálou nabízených sportů. I proto se nevytváří sportovní 

parky, zaměřené jen na jeden sport. Co se týče pořádání akcí sportovního typu, 

Plzeň se z tohoto hlediska snaží být aktivní, avšak především za pomoci 

a spolupráce od  příslušné sportovní asociace. V roce 2018 Plzeň pořádá ME 

v para lukostřelbě, které se bude konat přímo na Náměstí Republiky. Plánují se 

také tři akce ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů, na úrovni 

základních škol, konkrétně McDonald's Cup, MČR ve florbalu a MČR v plavání. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Marian, 

člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 

4.5. Sportovní haly v Plzni 

 Město Plzeň trpí absencí krytých sportovišť. Například florbalistům činí 

problém sehnat prostory pro své tréninky a futsalisté nemají téměř kde hrát své 

nejvyšší soutěže. Pokud by například volejbalisté postoupili do vyšší soutěže, 

potřebovali by halu TJ Lokomotivy Plzeň kvůli výšce stropu, avšak nastal by 

problém se získáním volných hodin. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu 

MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Kdyby se v Plzni měla uskutečnit kvalitní soutěž, například v házené 

či jiných míčových hrách, město může poskytnout pouze tři sportovní haly, 

konkrétně v areálech TJ Lokomotivy Plzeň, TJ Slavie VŠ Plzeň nebo Sportovní 

halu ZČU. Čtvrtá sportovní hala je k dispozici až v Rokycanech. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Řešením by mohlo být vystavění již schválené třetí sportovní haly 

v oblasti zmíněného areálu TJ Lokomotiva Plzeň. Hovoří se také o badmintonové 

a další víceúčelové hale. Uskutečnění posledních dvou projektů však závisí na 

úspěchu zisku grantu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Důvodem nedostatku sportovišť však nejsou jen finanční prostředky na 

realizaci projektu. Řadu dotací dnes lze relativně snadno získat například od 

Evropské unie, vyšších orgánů či lze stavbu spolufinancovat s krajem. Skutečným 
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problémem jsou provozní náklady typu energií, oprav či údržby. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

4.6. Podpora sportu v Plzni 

 Již před dvěma lety jsem absolvoval rozhovor s panem radním Dvořákem 

na téma výše finanční podpory sportu v Plzni. V té době mi bylo řečeno, že sport 

je v Plzni podfinancován. Po dvou letech jsem se zeptal pana radního na stejné 

téma. Dalšími tazateli byli p. Mgr. Michalík, p. Bc. Marian a pro větší 

objektivnost jsem rozhovor provedl také s p. Mgr. Brabcem a pí. 

PhDr. Sokolovou. 

Dvořák, Michalík, Marian (zaměření na sport) 

 Dle slov p. radního Dvořáka šla kultura již odjakživa ruku v ruce se 

sportem, kdy existovalo divadlo, ale i gladiátorské zápasy. Na základě tohoto 

tvrzení by obě tyto důležité části našeho společenského života měly být 

rovnoměrně podporované. Přerozdělování financí z městského rozpočtu za 

poslední roky tomu však neodpovídá. „Není možné, aby kultura měla osm procent 

a sport tři procenta z městského rozpočtu, který je 6 miliard Kč.“  (Dvořák, člen 

rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) Dále 

p. radní Dvořák uvádí, že když agendu sportu přebíral, jeho hodnota se 

pohybovala na 1,75 % z městského rozpočtu. „Sport bude v Plzni v pořádku, když 

bude kolem 4,5 – 5 % z městského rozpočtu. Pak si troufnu říct, že sport bude 

žít,“ pokračuje p. radní Dvořák. (Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast 

podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Na Evropské hlavní město kultury 2015 nahlíží dotazovaný skepticky. 

Myslí si, že období příprav a průběhu akce, kdy na úkor sportu šly veškeré 

přebytečné peníze na dotyčnou událost, mohlo být důvodem pro vznik 

součastného negativního stavu sportu v Plzni. Velkou chybu dle p. Dvořáka 

představuje to, že hlavním odkazem na Evropské hlavní město kultury 2015 jsou 

především zážitky, nikoliv však hmatatelný vzpomínky v podobě galerií apod. 

(Dvořák, člen Rady města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 

2. 2017) 
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 Pan Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, konstatuje, že 

v roce 2009 byl sport podporován více. Na dva dotační programy bylo tehdy 

poskytnuto 30 miliónů Kč, což je o jednu třetinu více, než je tomu nyní. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) U obou 

z těchto poskytnutých rozhovorů mi tak bylo potvrzeno, že sport je v Plzni 

podfinancován. 

 Kultura je v Plzni dána již historicky, říká p. Marian. Stále platí, že kultura 

má v Plzni větší význam, nežli sport a to i přesto, že na sportovní akce přijde více 

lidí. Dle jeho slov nelze však plně porovnávat oblasti sportu a kultury. Ke změně 

náhledu Zastupitelstva města Plzně na důležitost sportu mohou napomoci nejen 

dílčí úspěchy plzeňských sportovních klubů, ale i masivní sportovní akce, 

například olympijský park, který se v Plzni velice vydařil. „Myslím si, že do pěti 

let bude rozpočet sportu vyrovnaný s rozpočtem kultury. Je zde tendence každým 

rokem sport více a více podpořit a i zastupitelstvo si začíná uvědomovat, že sport 

už je jedna z mála věcí, která dokáže formovat výchovu dětí, což škola již v plné 

výši nesplňuje.“  (Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 

2017) 

 Jedním z hlavních cílů nejen Odboru sportu MMP je navýšení hodnoty, 

která je poskytnuta na podporu sportu. V Plzni a jeho okolí existuje mnoho sportů 

a sportovních klubů, které jsou málo finančně podporovány, ba jim hrozí zánik. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo napomoci ke 

zlepšení podpory sportu. Ze strany ministerstva je zde tendence k tlaku na město, 

aby sport byl podporován vyšší finanční částkou. Proces určování výše 

financování daného resortu probíhá způsobem, kdy každý Radní města Plzně 

předloží Zastupitelstvu města Plzně návrh sumy z městského rozpočtu, na 

podporu dané agendy. O tomto návrhu Zastupitelstvo města Plzně posléze hlasuje. 

Dále bude ministerstvo vytvářet více dotačních programů, které tak mohou 

finančně napomoci sportovním organizacím, pomůže navýšit hodnotu dotačních 

programů anebo přímo podpoří investiční akce na daném území. (Marian, člen 

Odboru sportu Magistrátu města Plzně, Plzeň, 1. 3. 2017) 
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Brabec (zaměření na kulturu) 

 Pan Mgr. Brabec uvádí, že funkční období p. radního Dvořáka započalo 

roku 2014. V roce, kdy vrcholila příprava na rok 2015, tedy událost Evropské 

hlavní město kultury. To bylo hlavním důvodem nízké hodnoty finanční podpory 

sportu z městského rozpočtu a naopak vysoké podpory kultury, respektive 

zmíněné akce. Pan starosta Brabec tak reaguje na hodnotu 1, 75 %, kterou uvedl 

p. Dvořák. Dále tázaný hovoří o tom, že p. Dvořákem nebyly do podpory (3%) 

započítány dotace Městských obvodů města Plzně (viz kapitola 4.2.) 

nebo podpora od jiných odborů, např. Odbor prezentace a marketingu, Odbor 

správy a infrastruktury. (Brabec, předseda Komise kultury Rady města Plzně, 

starosta Městského obvodu Plzeň 1, Plzeň, 13. 3. 2017) 

 Dle p. Brabce nelze porovnávat sport a kulturu, už i kvůli tomu, že kulturu 

nelze na rozdíl od sportu změřit. „Lze říci, hokejisté hrají špatně, tak jim žádné 

peníze nedáme, ale lze říci, že umělci špatně malují či sochaři špatně sochají?“ 

Pan starosta pokračuje: „Jak se změří, jestli má daná akce stát milión, dva milióny 

či půl miliónu?“ čímž naráží i na negativní odezvu na výši sumy, podporující 

Evropské hlavní město kultury 2015. (Brabec, předseda Komise kultury Rady 

města Plzně, starosta Městského obvodu Plzeň 1, Plzeň, 13. 3. 2017) 

 „Má zásada je propojovat téměř nespojitelné,“ pokračuje p. Brabec. 

(Brabec, předseda Komise kultury Rady města Plzně, starosta Městského obvodu 

Plzeň 1, Plzeň, 13. 3. 2017) Například, na Apetit Festivalu bylo umožněno 

umělcům z AIDY, zvát návštěvníky gastronomické události na italskou operu. Na 

hokejových utkáních HC Škoda Plzeň se u zimního stadionu, před začátkem 

utkání, pořádají hudební koncerty. Dále, když plzeňští sportovci vybojovali 

v jednom roce fotbalové a hokejové prvenství, Městský obvod Plzeň 1 uspořádal 

akci, Mistři českého sportu hrají na jedničce, kde se návštěvníci setkali 

s hokejisty, fotbalisty a kde se mohli vyfotit s poháry. V rámci celé akce však také 

vystoupily hudební kapely. V neposlední řadě se na všech kulturních akcích 

Městského obvodu Plzeň 1 pořádají nábory do sportovních klubů. „Je to sport 

nebo kultura?“ ptá se starosta Městského obvodu Plzeň 1 v návaznosti na problém 

porovnávání sportu a kultury. (Brabec, předseda Komise kultury Rady města 

Plzně, starosta Městského obvodu Plzeň 1, Plzeň, 13. 3. 2017) 
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 V plánu je také projekt v lesích u plzeňských rybníků, které jsou rájem 

nejen pro běžce. V rámci tohoto návrhu by byly pro sportovce vytyčeny trasy, kde 

by profesionální běžec poskytoval poradenství ohledně stylu běhu či kvalitě 

obuvi. Obdobných projektů se v budoucnu plánuje více. Lze zde tedy spatřit také 

sportovní podporu ze strany p. Brabce. (Brabec, předseda Komise kultury Rady 

města Plzně, starosta Městského obvodu Plzeň 1, Plzeň, 13. 3. 2017) 

4.7. Podpora kultury v Plzni 

 Dle pí. Sokolové musí být všechny složky řádně podporovány, ať už se 

jedná o kulturu, sport či především sociální služby. Avšak na téma nízké podpory 

sportu reaguje slovy: „Pokud je sport podfinancovaný, tak kultura je ještě více 

podfinancována. V součastné době je problém v tom, že veškerou tíhu nesou 

obce.“ (Sokolová, vedoucí Odboru kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) Paní 

Sokolová hovoří až o 97 % podílu obcí na celém financování kultury. Naráží tak 

na nízkou účast státu v podpoře kultury, konkrétně na skutečnost, kdy 

Ministerstvo kultury České republiky neplní dotaci kultury slibovanou částkou 

12,6 miliard Kč, tedy 0,97 % ze státního rozpočtu. Navíc z této sumy tvoří necelé 

4 miliardy Kč podpora církve. Například v roce 2016 činila státní podpora všech 

divadel a symfonických orchestrů v České republice pouhých 91,7 milionů Kč. 

V porovnání se západními zeměmi, avšak i sportem, chybí české kultuře podpora 

formou sponzorství. Dnešní festivaly s milionovými rozpočty získávají dotace 

v mezích deseti tisíců. (Sokolová, vedoucí Odboru kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 

2017) 

 Podpora kultury v Plzni z městského rozpočtu je již pod osmi procenty, 

naproti tomu v jiných českých městech to je 10 – 11 %. Drobné spolky, zajišťující 

kulturní činnost, zahrnují aktéry, dělající svoji práci zadarmo a ve volném čase. 

Základním nositelem kultury v Plzni jsou dotační tituly prostřednictvím 

Magistrátu města Plzně. V letošním roce funguje celkově sedm dotačních 

programů, dělených na jednoleté a víceleté. Komise kultury Rady města Plzně na 

základě kritérií vybírá, jakým žadatelům bude finanční suma přidělena. Obecně se 

rozhoduje na základě předloženého projektu, činnosti vyvíjené subjektem 

za poslední roky, zdali žadatel pracuje s dětmi apod. (Sokolová, vedoucí Odboru 

kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) 
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Jednoleté dotační programy: 

- Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2016 – výše 

dotace, kterou lze žádat a obdržet: do 20 000 Kč 

- Dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a 

umělecké činnosti 2016 - výše dotace, kterou lze žádat a obdržet: 20 000 

Kč – 250 000 Kč 

- Dotační program na podporu kulturních projektů 2016 - výše dotace, 

kterou lze žádat a obdržet: 20 000 Kč – 250 000 Kč  

(Sokolová, vedoucí Odboru kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) 

Víceleté dotační programy: 

- Čtyřletý dotační program v oblasti kultury 2016 – 2019 – možná výše 

požadované dotace: 250 000 Kč – 18 000 000 Kč (za rok) – celkový objem 

dotací: r. 2016 – 32 185 000 Kč, r. 2017 – 32 085 000 Kč, r. 2018 - 

32 085 000, r. 2019 - 32 085 000 Kč 

- Živá ulice 2014 – 2016 (3 letý dotační program), v dubnu 2016 vyhlášen 

dotační program Živá ulice 2017 – 2019 – celkový objem dotací: r. 2014 – 

1 500 000 Kč, r. 2015 – 3 500 000 Kč, r. 2016 – 1 275 000 Kč 

- Smetanovské dny 2016 – 2018 (3 letý dotační program) – celkový objem 

dotací: r. 2016 – 1 500 000 Kč, r. 2017 – 1 500 000 Kč, r. 2018 – 

1 500 000 Kč  

- Filmový festival Finále 2016 – 2019 (4 letý dotační program) – celkový 

objem dotací: r. 2016 – 3 000 000 Kč, r. 2017 – 3 000 000 Kč, r. 2018 – 

3 000 000 Kč, r. 2019 – 3 000 000 Kč  

(Sokolová, vedoucí Odboru kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) 

 Podfinancování celé agendy je nejvíce zřejmé na městem založených 

kulturních organizací, tedy obecně prospěšných společnostech, což jsou Plzeňská 

filharmonie, Galerie města Plzně a Divadlo pod lampou. I v menších městech je 

příspěvek na filharmonii 30 miliónů Kč. V Plzni, pro světově známou Plzeňskou 

filharmonii, částka činí 15,3 milionů Kč za rok. Plat filharmonika po 27 letech 

praxe je 13 000 – 14 000 Kč netto, což se již začalo řešit prostřednictvím odborů. 

Situaci ztěžuje i absence vlastních prostorů Plzeňské filharmonie, kdy na koncerty 

musí být pronajímána Měšťanská beseda apod. (Sokolová, vedoucí Odboru 

kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) 
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 Velice diskutovaným tématem zůstává Evropské hlavní město kultury 

2015, které bylo financováno z několika zdrojů. V rámci celé akce proběhlo 

636 akcí, kdy však tento údaj nezapočítává privátní aktivity. Počet osob, které 

navštívili jednotlivé programy, byl 1 384 060 osob a celková návštěvnost Plzně 

pro rok 2015 byla 3,4 milionu osob. I dva roky po akci nárůst turismu pokračuje. 

Nejen samotná akce Evropské hlavní město kultury, ale i několikaleté přípravy na 

tuto událost nepochybně ovlivnily výši sumy, jdoucí na podporu kultury. Díky 

EHMK mohly však vzniknout ojedinělé události, jako výstava Jiřího Trnky 

v Galerii města Plzně. EHMK dalo také vzniknout novým subjektům a prostorům, 

viz Plzeň zastávka, Pěstuj prostor nebo Nové divadlo. Podle pí. Sokolové se tedy 

nedá říct, že by se jednalo o jednorázovou akci, už i kvůli vzniklému 

zahraničnímu renomé. Kvůli dotačnímu poklesu 30 % v rámci městského 

rozpočtu, po roce 2015, však nastaly potíže s údržbou nově vzniklých projektů. 

(Sokolová, vedoucí Odboru kultury MMP, Plzeň, 15. 3. 2017) 
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5. ZÁVĚR  

 Každý člověk má od narození tendenci se pohybovat. Už v raném věku 

děti rády běhají, šplhají, skáčou. Jejich přístup k pohybu a obecně vývoj jedince, 

ovlivňuje především rodina a nejbližší okolí. Pokud bude dítě vedeno k pohybu, 

ať už kvůli rodinné tradici či jinému důvodu, zvyšuje to pravděpodobnost, že bude 

mít ke sportu kladný vztah a bude ho doprovázet celým jeho životem. Je však 

potřeba se vyvarovat situacím, kdy se z dítěte stává nástroj k plnění snů rodičů. 

(viz podkapitola 2.3.) Má-li dítě inklinovat ke sportu, musí to být projevem jeho 

svobodné vůle. Nelze dítěti určovat jeho aktivity formou zákazů a omezení, ač se 

zdají být přínosnějšími. Pokud rodič svému potomkovi zakáže elektroniku a pošle 

ho hrát si ven, dítě si venkovní aktivitu neužije. Bude tak konat pouze na základě 

určitého příkazu a daná činnost nebude mít dostatečný přínos. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Dalším faktorem, který ovlivňuje přístup ke sportu je školství. Vztah ke 

sportu, respektive obecně k pohybu se formuje již v předškolním a brzkém 

školním věku. Problematika může nastat ve vyučování tělesné výchovy, kterou na 

prvním stupni základních škol vyučují třídní učitelé. Ti jsou sice proškoleni, ale 

nejsou na tento předmět specializovaní. To by se však mělo změnit součastnou 

snahou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT požaduje, aby 

tělesnou výchovu již na prvním stupni základních škol vyučovali pedagogové, 

zaměřeni na tento předmět. (Marian, člen Odboru sportu Magistrátu města Plzně, 

Plzeň, 1. 3. 2017) 

 S kvalitou výuky souvisí také plat českého pedagoga. Na základě jeho 

nízké částky, řada vystudovaných učitelů není motivována k poskytování kvalitní 

výuky, popřípadě absolventi pedagogických škol odchází do soukromého sektoru. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Oproti předchozím létům se změnil přístup rodiny ke školství, kdy tyto dvě 

strany spolu dnes již zpravidla nespolupracují. Dřívější úcta ke kantorovi se 

otočila o 180 stupňů, dnešní rodič leckdy hledá chyby, kterých se dopustil při své 

výchově, v učitelích. Toto nerespektování z řad rodičů se poté projevuje i na 

přístupu studentů. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 

1. 2017) 
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 Dnešní škála sportů je natolik pestrá, že každý se již může najít v tom 

sportu, který mu bude vyhovovat. Není-li někdo týmovým hráčem, může se 

věnovat sportu individuálnímu. Pokud není jedinec zdatný po fyzické stránce, 

může se zaměřit na sport, kde je potřeba především stránka mentální a schopnost 

rychle se rozhodovat. Jsou-li pro dnešní mládež klasické sporty jako fotbal, hokej, 

tenis a mnoho dalších příliš nezáživné a konzervativní, mohou vyzkoušet 

adrenalinové a moderní druhy sportu. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu 

MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 V dnešní době již může rodičům s výběrem vhodného sportu pro své 

potomky pomoci projekt Sport Analytik. Jedná se o program, určen pro děti ve 

věku 5 – 15 let. Tento program formou jednoduchého testu určí sportovní 

předpoklady jedince a vybere pro něj vhodný sport. Během sportovního dne se 

pomocí osmi sportovních disciplín zjistí fyzické dispozice testovaného, jako jsou 

například vytrvalost, hbitost, výbušnost aj. Zjištěné výkony se u každého 

účastněného vyhodnocují individuálně a poté jsou porovnávány s nároky 

u jednotlivých sportů. Výsledkem je popis sportovního talentu a sestavení 

vhodných sportů pro dítě, včetně kontaktu na sportovní oddíly v okolí. 

(www.sportanalytik.cz) 

 Metoda byla vyvinuta společností SportAnalytik ve spolupráci s Fakultou 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a obnáší informace od více jak 

200 000 účastníků v šesti zemích světa. (www.sportanalytik.cz) 

 Posláním tohoto programu není selektování profesionálních sportovců, 

ale přinést každému dítěti radost ze sportu. (www.sportanalytik.cz) 

 Nepochybně dnešní doba elektroniky zapříčila úbytek či minimálně 

stagnaci aktivního přístupu společnosti ke sportu. Na druhou stranu, díky vývoji 

technologie vzniká řada nových moderních sportů, které ještě před několika lety 

neexistovaly. (viz podkapitola 4.4.) 

 Moderní technika přináší i řadu nových možností. Existuje například 

projekt SportCentral, což je největší český portál pro rekreační sportovce. 

Zmíněný software, vynalezený v Plzni, pomáhá najít sportovcům kolegy na 

sportování, nabízí možnost zúčastnit se sportovních akcí a nalézt sportovním 

týmům nové členy. Dále nabízí trenérům možnost se prezentovat a zaujmout tak 

potenciální klienty či poskytuje pomoc sportovním zařízením při zisku nových 

zákazníků. 
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 SportCentral užívá každý měsíc na 100 000 sportovců a existuje na něm 

6 800 sportovních zařízení a přes 23 000 sportovních akcí. Hlavním cílem 

projektu je usnadnit lidem sportování a posílit vizi sportu jako součást zdravého 

životního stylu a vhodného trávení volného času. (www.sportcentral.cz) 

 Právě hobby sport, na který se projekt zaměřuje, tvoří širokou a dle mého 

názoru nejdůležitější masu populace. Podstatné je, aby společnost pochopila, 

že zdravý životní styl s sebou přináší řadu výhod, jako jsou například větší 

vytrvalost, snížená únava, zlepšení zdravotních problémů aj. Po celé České 

republice se pro tuto skupinu ročně koná řada sportovních akcí a to od malých dětí 

až po seniory. V součastné době jsou největšími fenomény zřejmě jízda na kole, 

běh nebo fitness, kde si již řada lidí platí své trenéry.  

 Do popředí se dostává vlivem doby především pasivní forma sportu, tedy 

přístup ke sportu z pozice diváka. Dnešní „facebooková generace“ je daleko 

rychleji informována o sportovních akcích. Díky obrovskému množství 

sportovních kanálů je jedinec schopný sledovat konkrétní turnaj v konkrétním 

sportu. Dítě, které například nikdo nekoplo do fotbalového míče, je díky 

elektronické fotbalové hře schopno říct kompletní sestavy fotbalových klubů. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 

 Vedle magistrátu a městských obvodů zajišťují další podporu instituce, 

jako jsou například Plzeňská teplárenská, Plzeňské městské dopravní podniky 

apod. Obecným problémem však zůstává malá angažovanost v oblasti podpory 

mládeže. I mládež v nejslavnějších plzeňských klubech potřebuje získávat dotace, 

jelikož je oddělenou institucí od profesionálních sportovců, a tedy nelze 

jednoduše přelévat peníze ze zisku dospělých mezi své mladé sportovce. 

V kontrastu se sporty, které získávají největší dotace, však zůstávají sporty, které 

pobírají menší finanční obnos, avšak jejich nákladovost je stejně velká, 

ba dokonce vyšší. Jako příklad lze uvést olympijský sport vodní pólo, kdy 

pronájem bazénu na jednu hodinu stojí 5 000 Kč, což je pro srovnání více jak 

dvojnásobek částky, potřebné k pronájmu ledové plochy, například pro hokej. 

(Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017) 
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 Nízká podpora mladých sportovců ze strany města, kraje, státu či jiných 

institucí vyvolává zvýšenou účast ze stran fyzických osob. To však ve většině 

případů s sebou přináší řadu potíží. Především, jedná-li se o případ podpory 

týmových sportů z řad rodičů. (viz podkapitola 2.3.) Samotná podpora rodiče, 

přispívajícího vyšší částkou na klub, kde působí jeho potomek, není 

problematická. Zlom nastává, když tyto peníze mají za úkol ovlivnit chod týmu, 

respektive rozhodování trenérů. Takovýto mecenáš si začne diktovat podmínky a 

dostává tak, pod hrozbou ukončení dotování, klub, respektive trenéra pod tlak. 

Výsledkem tedy je, jednoduše řečeno, že děti, ač méně schopné, bohatých rodičů 

hrají a děti šikovné a zdatné, avšak méně bohatých rodičů, nehrají. I toto 

nenasazování mladých hráčů, přes veškerý talent, může být důsledkem frustrace 

dítěte a jeho konce v daném sportu. Tato problematika se nemusí projevit ihned, 

ale například až za deset let, kdy takto ovlivněná generace doroste do kategorie 

vrcholových sportovců. Výsledkem může být neschopnost sportovně konkurovat 

zemím, kde důležitost talentu není brána na lehkou váhu. (Michalík, pověřený 

vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen rady města Plzně 

pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Dobrým příkladem by nám měly být skandinávské země, které pochopily 

důležitost podpory sportu a mládeže. Do těchto oblastí míří daleko větší hodnoty 

než u nás a tato pomoc se stalo již automatickou a samozřejmou. Vše zajisté 

souvisí s ekonomickým zázemím, ale i se systémem, který v České republice 

panuje. Náš stát stále spoléhá na to, že rodič si své dítě zabezpečí po všech 

stránkách sám. Dochází tak k tomu, že ve všední dny jsou rodiče v práci a přes 

víkend musí absolvovat se svými potomky turnaje. Dle p. Michalíka snad jediným 

sportem, který pochopil důležitost podpory mladých sportovců, je veslování. 

Téměř všechny přebytečné peníze v tomto sportu, které šly na podporu svazu, 

byly použity na mládež, což přináší i vytoužené ovoce v podobě medailí na 

evropských a světových šampionátech. Stejným směrem se začínají ubírat i 

biatlonisté, avšak to je málo! Taková změna by měla probíhat na úrovni celostátní, 

nikoliv jen v řadách pár sportovních odvětví. Pravým opakem je házenkářská 

instituce, kde rodiče musí platit oddílové příspěvky, klubové příspěvky, členské 

příspěvky a svazové příspěvky. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu 

MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen rady města Plzně pro oblast podpory 

podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 
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 Sport byl v České republice brán v posledních letech jako jakási 

samozřejmost. Nechali jsme se uchlácholit sportovními úspěchy před několika 

lety a tvrzením, že Česká republika produkuje řadu kvalitních sportovců a to i přes 

její malou velikost. Triumfů však již ubývá a dřívější úspěšné generace odcházejí, 

avšak bez nových nástupců. Jedním z mnoha příkladů je profesionální hokej, kde 

týmy, které byly ještě před několika lety outsidery, naši zem svým výkonem 

dohnaly, ne-li ji již předběhly. Součastné výkony českých sportovců jsou již dosti 

nahodilé a vyskytují se především ve sportech individuálních. (Michalík, 

pověřený vedoucí Odboru sportu MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen rady 

města Plzně pro oblast podpory podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Pravděpodobně nejrozvinutější podpora sportu, ve formě středisek apod., 

fungovala na našem území již před třiceti lety. Byla však zlikvidována kvůli své 

spjatosti s předešlým politickým režimem. Součastná podpora je orientována 

především na populární sporty, což může v blízké budoucnosti přinést zánik 

sportů méně známých. Cesta z této problematiky je velmi dlouhá. Dobrým 

začátkem jsou sportovní akademie. (viz podkapitola 4.3.) Krokem vedle jsou 

zmedializované a zpolitizované aféry, jako tomu bylo například s postavením 

sportovní haly pro olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou nebo uspořádáním 

olympijských her na našem území. (Michalík, pověřený vedoucí Odboru sportu 

MMP, Plzeň, 16. 1. 2017; Dvořák, člen rady města Plzně pro oblast podpory 

podnikání a sportu, Plzeň, 21. 2. 2017) 

 Téma podpora sportu a mládeže je natolik široké, že by se jím dalo 

zabývat na dalších padesáti stranách textu a stále by nezaznělo vše potřebné. Za 

poslední měsíce, co jsem se věnoval této problematice, se člověk nemůže vyhnout 

pocitu, že jedním z hlavních důvodů, dovolím si říct neefektivity celého procesu, 

jsou osobní a politické zájmy, narušující chod systému nejen sportovního, ale 

celorepublikového. Nehraje velkou roli, zda se jedná o správu státní, samosprávu 

či soukromý sektor. Nástroje jako lobbing, úplatky a řada jiných, jsou fenoménem 

součastné doby, mající v naší zemi silnou roli. Boj proti korupci je již všedním 

tématem, jehož váha však den po dni klesá. 

 Stále věřím tomu, že důvod tkví pouze v předchozím vládnoucím režimu 

a že změna k lepšímu je jen otázkou času. Stále doufám, že mentalita a způsob 

přemýšlení naší populace plyne pouze z mládí demokracie. Avšak možná je to 

zapříčiněno jen a pouze moji mladistvou naivitou. 
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6. RESUMÉ  

 When the word ''youth'' is said, naivity, inexperience, hastiness and 

stubbornness come to my mind. On the other hand, this time of life also brings 

creativity, innovation, dedication and life force. Youth is a wonderful stage of 

human existence. It is a part of life, when a human being is most productive. 

Therefore, should it not be the main objective of support? 

 Sports are a major part of my personality. I could not imagine life without 

physical activity. It makes people feel healthier and more energetic. It is a life 

style I would like to pass on my children. 

 This final thesis themed ''Support for Pilsen youth in sports'' is composed 

of two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on general 

topics, such as: Children in sports, Sports preparation for children, Beginnings of 

sports, Doping in sports, Passive approach to sports and Sports as an instrument of 

political power. 

 The practical part consists mainly of interviews with local sports and 

culture participants. They talk about how the city of Pilsen supports young 

sportsmen, sports related projects such as ''Sports academy'', or events like the 

''Olympic Park Pilsen 2016''. The conclusion of this thesis focuses on the current 

situation of sports in Czech republic. 
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