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Základní údaje
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Úvod

2. ÚVOD
Plán rozvoje sportu města Nejdek je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu
s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon
o podpoře sportu“), vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje cíle a opatření, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. Plán rozvoje sportu města Nejdek je
koncipován na období let 2018-2025 a předkládá efektivní řešení problematiky sportu v závislosti na
specifických podmínkách a prioritách města.
Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů města, sportovní infrastruktury
a financování sportu. Cílem plánu rozvoje sportu je zejména zajištění efektivní, transparentní a systematické
podpory sportu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto
plánu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky Zákona o podpoře sportu.
Dle § 6 Zákona o podpoře sportu město Nejdek má za cíl ve své samostatné působnosti vytvořit následující
podmínky pro sport a jeho rozvoj:
•

zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;

•

zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;

•

zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato
zařízení pro sportovní činnost občanům;

•

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;

•

zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;

•

zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajistit jeho provádění.

Realizací tohoto strategického dokumentu město Nejdek prokazuje svůj záměr v oblasti podpory a rozvoje
sportu, a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze Zákona
o podpoře sportu a státní politiky České republiky (dále také „ČR“), tak z přirozené působnosti města
v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
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Metodický přístup

3. METODICKÝ PŘÍSTUP
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu města Nejdek.

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat
V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu vycházeno.
Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na:
1. podkladech a souborech poskytnutých objednatelem (územně analytické podklady, podklady
k financování sportu, seznam sportovních klubů a spolků apod.);
2. podkladech zpracovaných objednatelem, vytvořených Zpracovatelem pro účely zpracování plánu
rozvoje sportu;
3. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek se
stejným nebo obdobným předmětem plnění.
Uvedené podklady byly doplněny o informace získané v průběhu jednání pracovní skupiny, rozhovorů
s vedením Městského úřadu města Nejdek a o informace z další průběžné e-mailové a telefonické
komunikace.

3.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření
Podkapitola popisuje fázi, v rámci níž došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření. Na základě
těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti zadavatele v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.
Analyzované podklady lze dle jejich charakteru rozdělit do několika kategorií:
•

analýza strategických dokumentů obce (územně analytické podklady apod.);

•

analýza veřejně dostupných podkladů (rozpočty a závěrečné účty města);

•

analýza současného stavu města (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.);

•

srovnávací analýza města Nejdek v oblasti sportu s obdobnými, populačně a socio-demograficky
srovnatelnými městy;

•

realizace workshopu a jednání pracovní skupiny pro oblast sportu;

•

analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb;

•

vlastní dotazníkové šetření.

3.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu
Na základě identifikovaných zjištění a doporučení v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument
v souladu s § 6 odst. 2 Zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení města jako soubor podkladových
materiálů pro strategické rozhodování o podpoře sportu a pro investiční aktivity města, které souvisejí se
sportovní a volnočasovou vybaveností města.
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Profil města

4. PROFIL MĚSTA
Hlavním záměrem této kapitoly je seznámení s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami
města Nejdek.

4.1 Územní charakteristika
Město Nejdek se nachází v Karlovarském kraji v bývalém okrese a v současném správním území obce
s rozšířenou působností Karlovy Vary. Město se nachází v Krušných horách, a to v nadmořské výšce 550 až 650
metrů nad mořem. Zastavěné území města se nachází v údolí řeky Rolavy a přilehlých údolích ve vzdálenosti
cca 15 km od Karlových Varů.
Obrázek 1 Umístění města Nejdek v rámci České republiky

Zdroj: Vlastní zpracování v programu QGIS

Katastrální území města Nejdek je tvořeno deseti místními částmi, které jsou zároveň samostatnými
katastrálními územími: Nejdek, Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Oldřichov, Pozorka, Suchá, Tisová a Vysoká
Štola. Dohromady je rozloha města 52,3 km 2. Katastrální území města Nejdek je zobrazeno v následujícím
obrázku.
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Obrázek 2 Administrativní dělení ORP Karlovy Vary

Zdroj: Vlastní zpracování v programu QGIS

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že cca dvě třetiny rozlohy katastrálního území města Nejdek pokrývají lesy.
Zastavěné plochy představují pouze 1,4 % sledovaného území. Sportovní a rekreační infrastruktura na území
města Nejdek tvoří 0,1 % rozlohy města (problematice sportovní infrastruktury se detailně věnuje kapitola
5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury). Nízký podíl zastavěného území a rozlohy sportovní a
rekreační infrastruktury je dán významnou rozlohou katastrálního území v porovnání s populačně stejně
velkými městy a jeho horským charakterem. Sledované území je z hlediska sportovní a rekreační turistiky
využíváno zejména k rekreaci individuálního charakteru. Nejdek a jeho blízké okolí nabízí vhodné podmínky
pro lyžování, pěší turistiku a cykloturistiku, a to zejména díky těsné blízkosti Krušných hor.
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Tabulka 1 Pozemková struktura města Nejdek
Druh pozemku

Počet parcel

Orná půda

Výměra v hektarech

Relativní územní pokrytí

304

153 ha

2,9 %

1 305

82 ha

1,6 %

0

0 ha

0,0 %

Trvalý travní porost

2 627

1 067 ha

20,4 %

Lesní pozemek

1 418

3 399 ha

65,0 %

125

49 ha

0,9 %

Zastavěná plocha

3 551

73 ha

1,4 %

Ostatní plocha
(z toho sportovní a rekreační)

2 878

405 ha

7,7 %

(35)

(7 ha)

(0,1 %)

12 208

5 227 ha

100,0 %

Zahrada
Ovocný sad

Vodní plocha

Celkem
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

4.2 Demografická analýza
Předmětem této podkapitoly je demografická analýza obyvatelstva města Nejdek z hlediska věkové struktury
obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových
skupinách (zejména s ohledem na podíl dětí a seniorů). Na základě výsledků demografické analýzy
jsou v závěru této podkapitoly s ohledem na specifické potřeby obyvatel navrženy implikace reagující na
predikovaný demografický vývoj sledovaného území. Vzhledem k očekávanému stárnutí populace ve městě
bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout
problémy spojené se stárnutím obyvatelstva.

4.2.1 Současný stav
Z pohledu počtu obyvatel je město Nejdek, se 7 7911 obyvateli, druhým nejlidnatějším městem v ORP Karlovy
Vary a osmým nejlidnatějším městem v Karlovarském kraji. Město v posledním desetiletí zažívá postupný
pokles počtu obyvatel, kdy mezi lety 2008 a 2018 došlo k úbytku obyvatel o 7,8 % (655 obyvatel). Město
Nejdek, stejně jako celý Karlovarský kraj, patří k městům, jež v současné době zažívají snižující se počet
obyvatel, který je způsoben zejména negativním migračním saldem. Hlavním důvodem jsou
socio-ekonomické podmínky. Jak zobrazuje následující tabulka, pokles počtu obyvatel je relativně
konstantní, kdy každým rokem opustí město Nejdek přibližně 1 % z celkového počtu obyvatel města.
Úbytek obyvatel ještě zhoršuje stávající socio-ekonomické podmínky ve městě, protože migruje především

1

Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018. Dostupné online z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-vobcich-see2a5tx8j
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mladší, tj. ekonomicky aktivní část populace. Město Nejdek má za cíl i prostřednictvím rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury zvrátit tento trend a zvýšit svou atraktivitu.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Nejdek v letech 2008 až 2018

Vývoj počtu obyvatel ve městě Nejdek
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Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka níže zobrazuje absolutní počty obyvatel ve městě Nejdek vždy k 1. lednu daného roku. Z uvedených
hodnot vyplývá, že město ve sledovaných letech dosahovala každoročního úbytku obyvatel. Žádný ze
sledovaných roků nevykázal pozitivní přírůstek počtu obyvatel.
Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve městě Nejdek v letech 2008 až 2018
Rok

Počet obyvatel
(k 1. 1. daného roku)

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek

2008

8 446

52

0,6 %

2009

8 498

-80

-0,9 %

2010

8 418

-23

-0,3 %

2011

8 395

-105

-1,3 %

2012

8 290

-69

-0,8 %

2013

8 221

-65

-0,8 %

2014

8 156

-77

-0,9 %

2015

8 079

-89

-1,1 %

2016

7 990

-152

-1,9 %

2017

7 838

-47

-0,6 %
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Počet obyvatel
(k 1. 1. daného roku)

Rok
2018

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek

7 791

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek

N/A

N/A

Zdroj: Český statistický úřad

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury
jsou spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových
skupinách (zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a poproduktivní generaci).
Věkovou pyramidu v jednoletých věkových intervalech prezentuje následující graf.
Graf 2 Věková struktura města Nejdek a její srovnání s Českou republikou k 31. 12. 2017

Relativní věková struktura obyvatel města Nejdek podle pohlaví za
jednoleté věkové intervaly (k 31.12.2017)
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Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad
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Průměrný věk obyvatele Nejdku byl k 31. 12. 2017 43,1 let. Tato hodnota dokazuje, že populace města je
starší oproti populaci České republiky. Průměrný věk obyvatele Nejdku je o 0,9 roku vyšší, než je průměrný
věk v ČR2. Analýza dokazuje, že obyvatelstvo města má v porovnání s populací České republiky zejména nižší
zastoupení v předproduktivních a zejména produktivních věkových intervalech. Naopak věková struktura
města vykazuje vyšší podíly zejména v rámci starších věkových kategorií. Nejpatrnější rozdíl mezi populací
Nejdku a České republiky je u mužů v produktivním věku (zde je procentuální zastoupení mužů ve městě
významně nižší).

4.2.1 Predikce vývoje počtu obyvatel
Na základě výsledků demografické analýzy byla vyhotovena predikce vývoje počtu obyvatel. Predikovaný
vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové struktury je jedním z určujících faktorů definující specifické
potřeby obyvatelstva v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. Predikce vývoje počtu obyvatel byla
vytvořena komponentní metodou, jejíž odhadované vstupní parametry byly inspirovány scénářem prognózy
Českého statistického úřadu ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Specifické míry
úmrtnosti do značné míry kopírují vývoj predikovaných hodnot Českým statistickým úřadem pro jejich střední
variantu. Předpokládá se stagnace specifických plodností na váženém průměru posledních 3 let.
Níže je prezentována predikce, která bere v úvahu migraci obyvatel. Migrace je zejména u menších měst
klíčovou složkou populačního vývoje, přestože se jedná o složku vysoce pohyblivou a nelze ji spolehlivě
odhadovat v delším časovém horizontu. I z tohoto důvodu je projekce s migrací omezena pouze do roku 2030
tak, aby měla vypovídající hodnotu. Následující grafické znázornění prezentuje predikovaný vývoj celkové
populace města Nejdek. Je zřejmé, že ve sledovaném období je při stávající úrovni záporné migrační bilance
města očekáván významný pokles počtu obyvatel, který by měl do roku 2030 klesnout na úroveň 6 446
obyvatel.
Graf 3 Predikovaný vývoj celkové populace města Nejdek do roku 2030

Počet obyvatel
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Průměrný věk občana České republiky je 42,2 let.
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Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Tabulka níže prezentuje predikované počty obyvatel v rámci klíčových věkových skupin. Z predikce
je zřejmé, že v rámci sledovaného období by mělo docházet k poklesu počtu obyvatel města ve všech
věkových skupinách. Nejvyšší pokles je předpokládán u předproduktivní věkové skupiny. Následkem trendu
demografického stárnutí populace se očekává nárůst počtu obyvatel ve věku 80 a více let. Naopak počet
obyvatel v postproduktivní věkové skupině by se neměl v rámci sledovaného období významně zvyšovat. Do
roku 2030 by se dle predikce měl počet obyvatel ve městě Nejdek snížit o 1 120 obyvatel. Predikované hodnoty
znamenají 14% pokles počtu obyvatel mezi roky 2018 až 2030.
Tabulka 3 Predikovaný vývoj počtu obyvatel
Rok
Věková skupina
2020
0 – 14 let

2030

986

783

645

4 943

4 662

4 270

1 640 (332)

1 695 (437)

1 756 (527)

7 596

7 140

6 671

15 – 64 let
65 a více let (z toho 80 a více let)

2025

Celkem
Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad

Následující tabulka převádí absolutní hodnoty predikovaného vývoje počtu obyvatel do relativního vyjádření.
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že podíl dětí se ve sledovaném období sníží dle provedené predikce o
3,3 procentního bodu. Je očekáváno, že podíl obyvatel v produktivním věku bude naopak pozvolna klesat na
úroveň hodnoty 64 %. Podíl obyvatel ve věkové skupině 65 a více let by měl dle provedené predikce vzrůst o
4,6 procentního bodu na 26,3 % v roce 2030. Predikce dále předpokládá téměř dvojnásobné zvýšení podílu
osob ve věkové skupině 80 a více let.
Tabulka 4 Predikovaný vývoj podílu obyvatel podle věkových skupin
Rok
Věková skupina
2020

2025

2030

0 – 14 let

13,0 %

11,0 %

9,7 %

15 – 64 let

65,3 %

65,3 %

64,0 %

21,7 % (4,4 %)

23,7 % (6,1 %)

26,3 % (7,9 %)

100,0 %

100 %

100 %

65 a více let (z toho 80 a více let)
Celkem
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ

Následující grafické znázornění ilustruje predikovaný vývoj dvou základních demografických ukazatelů,
a to podílu dětí a podílu osob v postproduktivním věku na celkové populaci, a to do roku 2030. Podíl dětí
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na obyvatelstvu města by se měl od počátku sledovaného období pozvolna snižovat až do roku 2030. Naopak
podíl obyvatel ve věku 65 a více let by měl dle této predikce konstantně růst. Ke konci sledovaného období
by mělo docházet v rámci této věkové kategorie k překročení podílu 26 % na celkové populaci. Pokračující
trend snižování podílu dětí a růst podílu obyvatel v postproduktivním věku lze očekávat i v letech
následujících po roce 2030.
Graf 4 Predikovaný vývoj podílu počtu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci města Nejdek

Podíl na celkovém počtu obyvatel
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Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ

4.2.1 Závěry demografické analýzy a její implikace v oblasti sportu
Dle závěrů předchozích analytických prací lze předpokládat, že do roku 2030 se ve městě Nejdek sníží počet
obyvatel zejména v rámci mladších věkových skupin. Dále bude možné sledovat stárnutí v současnosti
nejpočetnějších ročníků, což v delším časovém horizontu způsobí výrazný nárůst obyvatel v postproduktivním
věku. Predikce je však velmi ovlivněna migračními vlivy, resp. negativní migrační bilancí. Vzhledem k
demografickému stárnutí populace bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze
základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva v budoucnu.
Na základě prezentovaných skutečností lze konstatovat, že by se město mělo nejvyšší měrou zasadit
o vytváření podmínek pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na lokální úrovni.
Je vhodné dát významný prostor nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší
komunita obyvatel, tedy i starší věkové kategorie. Zároveň je vhodné vytvořit odpovídající podmínky pro
využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny, kdy převážná většina
sportovních aktivit je rovněž vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly,
podporuje spolupráci a soudržnost. Potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech
sociálních skupin. Cílem strategie v oblasti sportu by mělo být narovnávání podmínek pro pohybové aktivity
všech obyvatel bez rozdílu věku a ekonomického a sociálního statusu, a to pro organizované i neorganizované
sportovce.
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5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě Nejdek.
Předmětem zájmu jsou zejména sportovní kluby a sdružení na území města, sportovní infrastruktura
v majetku města, která je dostupná široké veřejnosti. Rovněž jsou sledována sportovní zařízení, která jsou
spravována školami (příspěvkovými organizacemi), sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby
poskytované soukromým sektorem.

5.1 Analýza současného stavu nabídky sportu
Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních klubech a sdruženích na území
města Nejdek. Předmětem zájmu je analýza současné nabídky sportu a členské základny sportovních
organizací. Následující tabulka prezentuje sportovní spolky a sdružení, které jsou Městským úřadem Nejdek
evidovány k roku 2018. Velikost členské základy byla získána prostřednictvím komunikace Městského úřadu
Nejdek se zástupci sportovních organizací, popřípadě z oficiálních stránek nadřazených sportovních asociací
a svazů.
Vzhledem k fluktuaci počtu členů má následující tabulka spíše orientační charakter. S ohledem na níže
uvedené počty registrovaných členů lze konstatovat, že počet členů v rámci sportovních spolků a sdružení na
území města Nejdek převyšuje hranici 600 osob. Lze však očekávat, že členské základny sportovních klubů a
spolků se budou překrývat, tedy celkový počet těch aktivních obyvatel, kteří jsou členy sportovních klubů a
spolků, může být reálně nižší.
Tabulka 5 Seznam spolků a sdružení města Nejdek
Sportovní kluby a sdružení
(počet členů k roku 2018)

TJ Jiskra Nejdek (238)

FK Nejdek

3

Celkový
počet členů

238 členů

127 členů

Provozované sporty
•

Nohejbal

•

Alpské lyžování (LKNH)

•

Badminton

•

Klasické lyžování

•

Orientační běh

•

Řecko-římský zápas

•

ASPV

•

Ping pong

•

Kanoistika

•

Fotbal

HC Rebel město Nejdek

108 členů

•

Lední hokej

Nejdek Orienteering

28 členů

•

Orientační běh

Tenisový klub Nejdek

35 členů3

•

Tenis

Česká unie sportu. Profil Tenisového klubu Nejdek, z.s. Dostupné z: https://iscus.cz/web/sportovni-subjekty/3403080
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Sportovní kluby a sdružení
(počet členů k roku 2018)
SK Witte Nejdek

Celkový
počet členů

Provozované sporty

N/A

•

Volejbal

61 členů

•

Klasické lyžování

JK Artex Nejdek

N/A

•

Jezdectví

Krasobruslařský klub
Nejdek

N/A

•

Krasobruslení

SVK Nejdek

N/A

•

Volejbal

18 členů

•

Lukostřelba

TJ Radon Vysoká Pec

TJ Slavia Karlovy Vary
Zdroj: Městský úřad Nejdek

V rámci této podkapitoly jsou dále představeny jednotlivé sportovní spolky a sdružení působící na území
města.
TJ Jiskra Nejdek
TJ Jiskra Nejdek je tradičním sportovním klubem v Nejdku založeným v roce 1956, který v současnosti
sdružuje třináct sportovních oddílů a nabízí komplexní možnost aktivního využití volného času lidem všeho
věku. TJ Jiskra je aktuálně s členskou základnou 238 členů největším sportovním subjektem organizující
sportovní aktivity na území města. K roku 2017 tento sportovní klub čítal 144 dospělých členů a 94 členů
v rámci mládežnických kategorií. Největšími oddíly jsou oddíl alpského lyžování, badmintonu a nohejbalu.
Oddíly TJ Jiskra Nejdek využívají ke své činnosti sportoviště na území města Nejdek. Výjimkou je oddíl
alpského lyžování (LKNH), který využívá pro tréninky a závody sjezdovky v sousedních Nových Hamrech
(7 km severně od Nejdku). Více informací o počtech a segmentaci členské základny přináší následující
tabulka.
Tabulka 6 Počet členů v oddílech TJ Jiskra Nejdek
Počet členů
Oddíl
Žáci

Dorost

Dospělí

Celkem

Nohejbal

13

N/A

36

49

Badminton

25

7

21

53

N/A

N/A

10

10

28

2

63

93

Orientační běh
Alpské lyžování (LKNH)
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Počet členů
Oddíl
Žáci
Klasické lyžování

Dorost

Dospělí

Celkem

N/A

N/A

10

10

Řecko-římský zápas

14

5

4

23

Celkem

80

14

144

238

Zdroj: Městský úřad Nejdek

FK Nejdek
FK Nejdek je nejstarším sportovním klubem v Nejdku založeným v roce 1919. Tento fotbalový klub disponuje
týmy muži A, muži B a v rámci mládežnických kategorií staršími žáky, mladšími žáky a starší přípravkou.
Součástí klubu je také dívčí tým. Mužský A tým a dorostenecký tým nastupuje v Karlovarském krajském
přeboru. Mládežnické týmy nastupují v nižších okresních soutěžích. Domácím hřištěm FK Nejdek je fotbalový
stadion v areálu Limnice.
HC Rebel město Nejde k
Hokejový klub HC Rebel město Nejdek čítá na 108 členů, z čehož 50 hráčů působí v mládežnických kategoriích,
tj. tým disponuje 58 hráči v dospělé kategorii. Mužský tým nastupuje od roku 2013 v Plzeňské krajské lize.
Mládežnické týmy nastupují v krajských soutěžích Karlovarského kraje. Domácím kluzištěm HC Rebel město
Nejdek je zimní stadion v areálu Limnice.
Nejdek Orienteering
Nejdek Orienteering je klub orientačního běhu působící v Nejdku. V mládežnických kategoriích působí 13
běžců a 15 běžců aktivně běhá v dospělých kategoriích. Tato sportovní organizace pravidelně pořádá v měsíci
září mezinárodní etapový závod v orientačním běhu v okolí Nejdku s názvem West Cup. V zimních měsících
trénují členové klubu v tělocvičně ZŠ Karlovarská.
Tenisový klub Nejdek
Tenisový klub Nejdek je tradiční sportovní organizací působící ve městě. Tenisté využívají pro své potřeby
tenisové kurty v areálu Limnice. Dle dat evidovaných Českou unií sportu tato sportovní organizace disponuje
35 členy.
SK Witte Nejdek
SK Witte Nejdek je amatérskou sportovní organizací, jež se zaměřuje na ženský volejbal. Tato sportovní
organizace disponuje A týmem žen.
TJ Radon Vysoká Pec
TJ Radon Vysoká Pec je sportovním oddílem běžeckého lyžování, který aktivně působí ve Vysoké Peci, těsně
sousedící s městem Nejdek. Tato sportovní organizace pro své členy zajišťuje sportovní aktivity v průběhu
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celého roku, tj. nikoli pouze v zimním období. Oddíl se mimo svou primární sportovní činnost zabývá údržbou
a úpravou zimních běžeckých stop v okolí Vysoké Pece.
JK Artex Nejdek
JK Artex Nejdek je jezdeckým klubem, který poskytuje kvalitní zázemí určené k tréninku jezdeckých
dovedností svých členů a je pořadatelem příměstských táborů. Pro členy klubu jsou připraveny pravidelné
tréninky a vyjížďky v terénu. Děti v oddílu mají k dispozici koně klubu, na kterých mohou pod dohledem
zkušených cvičitelů provádět výcvik. JK Artex působí v areálu Aghitour ve vesnici Pozorka, jež je součástí
města Nejdek.
Krasobruslařský klub Nejdek
Ve městě Nejdek dále aktivně působí Krasobruslařský klub Nejdek, který zejména pro dívky nabízí kvalitní
sportovní vyžití. Tato sportovní organizace využívá za účelem tréninku svých členů sportovní zázemí, které
zajišťuje Zimní stadion Nejdek.
SVK Nejdek
Sportovně-volejbalový klub neboli SVK Nejdek je druhým amatérským ženským volejbalovým klubem, který
aktivně působí ve městě Nejdek a jenž byl založen v roce 2010. Jedná se o sportovní klub, který vznikl
odloučení volejbalového B týmu žen SK Witte Nejdek.
TJ Slavia Karlovy Vary
Tato sportovní organizace se řadí k tradičním sportovním oddílům, které ve městě Nejdek aktivně působí. TJ
Slavia Karlovy Vary byl založen v roce 1952 v Karlových Varech, ale od roku 1961 oddíl působí v Nejdku. Klub
se dlouhodobě věnuje pořádání terénních závodů v lukostřelbě.

5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku města, která
je dostupná široké veřejnosti. Součástí analýzy jsou dále sportovní zařízení, která jsou spravována školami
(příspěvkovými organizacemi města či kraje), dále sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby
soukromých subjektů.
Sportovní infrastruktura v majetku města
Město Nejdek disponuje následující sportovní infrastrukturou:
•

areál Limnice;

•

tělocvičny a hřiště ZŠ náměstí Karla IV.;

•

tělocvična a víceúčelové hřiště ZŠ Karlovarská.

Dominantní sportovní infrastrukturu města tvoří areál Limnice. Tento sportovní areál
je situován v jihovýchodní části města Nejdek v blízkosti Karlovarské ulice. Nachází
se zde fotbalový stadion, který v současnosti slouží fotbalistům FK Nejdek. Fotbalový
klub se přestěhoval na současné hřiště v sezóně 1999/2000, kdy jejich stávající hřiště
ustoupilo rozvoji společnosti Witte Automotive. Nový fotbalový stadion byl vybudován
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za přispění této firmy, a v současnosti je v majetku a správě města Nejdek. Stadion
disponuje hlavním fotbalovým hřištěm s krytou tribunou k sezení s kapacitou pro 120
diváků při celkové kapacitě stadionu 500 diváků. Vedle hlavního hřiště je menší
travnaté tréninkové hřiště.
Dále se v areálu Limnice nachází zimní stadion, jenž je domácím kluzištěm hokejistů
HC Rebel město Nejdek. Zimní stadion byl do roku 2010 nezastřešený. V roce 2010
došlo k rekonstrukci stávající ledové plochy a k vybudování jejího zastřešení díky
financování projektu prostřednictvím evropských fondů. Projektem bylo vytvořeno
kvalitní zázemí pro sportovce, došlo k dostavbě tribuny a zpevnění ploch kolem ledové
plochy. Díky projektu došlo ke zvýšení kapacity šaten a také ke zvýšení kapacity
stadionu na 400 diváků. Zájemci z řad veřejnosti o bruslení mohou využívat kluziště
zimního stadionu v době veřejného bruslení.
V těsné blízkosti areálu Limnice se také nachází areál ZŠ Karlovarská s víceúčelovým
hřištěm a tělocvičnou. Především tělocvična doplňuje nabídku sportovní
infrastruktury pro potřeby sportovních klubů v zimních měsících. Druhá tělocvična
se nachází v ZŠ náměstí Karla IV. Obě tělocvičny jsou celoročně využívány sportovními
kluby (volejbalové oddíly SVK a SK Witte). Tyto tělovýchovné prostory jsou intenzivně
využívány zejména v zimních měsících, kdy nepříznivé počasí neumožňuje realizovat
sportovní aktivity některých klubů a dochází k přesunu tréninkových jednotek
do tělocvičen (např. nohejbalový oddíl TJ Jiskra Nejdek). Kapacita vnitřních
tělovýchovných prostor v zimním období je plně vytížena.
Město Nejdek rovněž disponuje vodní nádrží Lesík, která je v letních měsících využívána občany města jako
koupaliště. V Nejdku je situováno celkem 5 dětských hřišť, která podněcují neorganizovanou spontánní
sportovní aktivitu u dětí a mladistvých a zároveň jsou místem sousedského života a rozvoje mezilidských
vztahů. Dále město Nejdek nabízí několik upravených běžeckých tratí. V Nejdeckém lyžařském areálu je
možné si vybrat mezi pěti běžeckými okruhy, tj. Dětské kolečko, Červený okruh
(2 000 m), Modrý okruh (1 500 m), Zelená stopa – Chaloupky – Jelení a Žlutá stopa, která kopíruje stopu
Zelenou – Vysoká pec – Chaloupky. Případně je možné využít místního lesa.
Město Nejdek dále disponuje následující sportovní a volnočasovou infrastrukturou:
•

běžecký areál;

•

dětské hřiště Okružní;

•

dětské hřiště Gagarinova;

•

dětské hřiště Rolavská ulice;

•

dětské hřiště Lipová;

•

dětské hřiště Sídliště 9. května.
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Školy a školská zařízení a jejich sportovní infrastruktura
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) v rámci Evropské
unie až 85 % pohybových aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách 4. Z tohoto závěru je patrné, že
význam školních zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na území města Nejdku je
sedm školských zařízení, u šesti z nich je zřizovatelem město Nejdek.
V následující tabulce jsou zobrazeny školy na území města Nejdek. Základní škola náměstí Karla IV. a Základní
škola Karlovarská disponují každá plně vybavenou tělocvičnou. Obě tyto tělocvičny jsou intenzivně využívány
sportovními organizacemi, které aktivně působí na území města Nejdek. Tyto tělovýchovné prostory jsou
vhodné jak pro různé míčové sporty, tak gymnastiku.
Tabulka 7 Seznam škol a školských zařízení na území města Nejdek
Název školského zařízení
SPŠ Ostrov, středisko Nejdek

Druh školského zařízení (kapacita)

Zřizovatel

•

Střední škola (N/A)

ZŠ náměstí Karla IV.

•

Základní škola (422)

náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek

•

Školní družina (210)

ZŠ Karlovarská

•

Základní škola (420)

Karlovarská 1189, 362 21 Nejdek

•

Školní družina (120)

•

Mateřská škola (84)

Město Nejdek

•

Mateřská škola (53)

Město Nejdek

•

Mateřská škola (110)

Město Nejdek

•

Mateřská škola (50)

Město Nejdek

Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek

Mateřská škola Závodu míru
Piaristická 1247, 362 21 Nejdek
Mateřská škola Nerudova
Nerudova 930, 362 21 Nejdek
Mateřská škola Lipová
Lipová 1192, 362 21 Nejdek
Mateřská škola Husova
Husova 547, 362 21 Nejdek

Karlovarský kraj

Město Nejdek

Město Nejdek

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rejstřík škol a školských zařízení

4

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025.
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Sportovní infrastruktura v soukromém vlastnictví
Níže jsou vyjmenována sportovní zařízení, která jsou v majetku sportovních organizací, nebo soukromého
sektoru.
•

Fitness Centrum;

•

lukostřelecký areál;

•

tenisové kurty;

•

jezdecký areál Aghitour;

•

cvičiště Základní kynologické organizace.

Cílem komerčního sektoru je maximalizace čistého ekonomického zisku. Z toho důvodu jsou komerční
subjekty zpravidla orientovány na určitý segment sportovních aktivit, který má potenciál vytvářet zisk.
V České republice se komerční sektor v oblasti sportovní nabídky zaměřuje především na sportovní služby
individuálního charakteru, jako je např. fitness. Město disponuje jedním takovým fitness centrem.
V blízkosti areálu Limnice se dále nacházejí tenisové kurty ve vlastnictví a správě
TK Nejdek. Jedná se o sportovní areál u Limnické nádrže, který zahrnuje fotbalové hřiště, tenisové kurty
a přírodní koupaliště. Město disponuje rovněž kynologickým cvičištěm, které nabízí prostor pro trénink psů,
různorodé sportovní a volnočasové aktivity (např. ukázka vojenské a hasičské techniky, ukázka první pomoci
apod.), závody a slavnosti.
Ve městě se rovněž nachází lukostřelecký areál, který je vlastněn lukostřeleckým oddílem TJ Slavia Karlovy
Vary, jež je aktivním klubem v rámci Českého lukostřeleckého svazu založeným v roce 1952. Nedaleko Nejdku
se dále nachází jezdecký areál Aghitour, který nabízí ustájení koní, vyjížďky na koních, výcvik jezdců a koní,
závody, soustředění nebo příměstské letní tábory. Kromě již výše zmíněných, ve městě Nejdek figuruje svaz
Junák - svaz skautů a skautek ČR či Český rybářský svaz.
Z hlediska neorganizovaného sportu má město Nejdek vzhledem k své poloze výborné podmínky pro turistiku
a cykloturistiku. Městem prochází mezinárodní cyklostezka Karlova stezka, která pojí Muldavskou cyklostezku
s Cyklostezkou Ohře. Dále tři značené cyklostezky a čtyři turistické trasy. Ke zkvalitnění těchto
neorganizovaných sportovních aktivit jsou zajištěny dvě linky cyklobusů. Kromě lesních cest, projížďka na
kole nabízí navštívení nedalekých jezer (Velké a Malé jezero), vřesovišť, rašelinišť, rozhleden (Tisovský,
Blatenský vrh) a skal (Dračí, Trousnická skála). Městem protéká řeka Rolava, která je za určitých podmínek a
na určitých úsecích sjízdná. Řeka Rolava také poskytuje přírodní koupaliště Rolava, které je zejména v letních
měsících atraktivní lokalitou.
Okolní města, zejména pak sportovní infrastruktura lokalizovaná ve městech Karlovy Vary a Chodov, disponují
širokou nabídkou sportovního zázemí, která vhodně doplňuje sportovní infrastrukturu města Nejdek.
V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury města Nejdek. Sportovní infrastruktura
v majetku města je označena oranžovou barvou (téže barvou jsou označeny i tělocvičny základních škol,
jejichž zřizovatelem je město Nejdek), sportovní infrastruktura v majetku jiných subjektů (soukromých
subjektů, neziskových nebo příspěvkových organizací apod.) je označena barvou modrou. Do mapy nejsou
z důvodu přehlednosti zaznamenána dětská hřiště, která tvoří doplňkové sportovní a volnočasové zázemí.
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Obrázek 3 Mapa sportovní infrastruktury města Nejdek

Zdroj: Vlastní zpracování, Městský úřad Nejdek
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5.3 Výstupy dotazníkového šetření
Předmětem této podkapitoly je prezentace původního výzkumu v oblasti zjišťování sportovní participace
občanů, včetně analýzy aktivní účasti obyvatel v organizovaném a neorganizovaném sportu. Za tímto účelem
bylo od 19. července do 27. srpna 2018 realizováno dotazníkové šetření. Šetření se celkem účastnilo 235
respondentů. Obyvatelé měli možnost vyjádřit se k aktuálnímu stavu sportu a sportovní infrastruktury ve
městě pomocí elektronického dotazníkového šetření. Tabulka níže popisuje demografickou strukturu
dotazovaných respondentů.5 Je zřejmé, že z celkového počtu respondentů bylo cca 55 % žen a 45 % mužů6.
Tabulka 8 Věkové složení a struktura respondentů
Věkové složení

Ženy

Méně než 18 let

Muži

Celkem

1

10

11

19–29 let

31

31

62

30–39 let

35

23

58

40–59 let

50

38

88

60 let a více

10

3

13

127

105

232

Celkem
Zdroj: Dotazníkové šetření

Podkapitola shrnuje výsledky dotazníkového šetření ve vztahu zejména k:
•

sportovní participaci občanů;

•

nabídce sportovních a volnočasových aktivit ve městě;

•

bariérám sportovní participace.

Níže uvedený graf zobrazuje výsledky dotazníkového šetření na otázku „Jak často sportujete?“. Z grafu je
patrné, že největší skupinu zaujímají lidé, kteří sportují pravidelně jedenkrát až dvakrát týdně, což čítá
celkem 34,2 % obyvatel města Nejdek. Druhou největší skupinou (30,3 %) jsou lidé, kteří sportují pravidelně
alespoň třikrát do týdne. Dalších 26,1 % respondentů vyplnilo, že sportuje nepravidelně, a to jedenkrát až
třikrát týdně a 9,4 % obyvatel města Nejdek nesportuje vůbec.
Největším podílem věkové kategorie (jak u mužů, tak u žen), která se podílela na dotazníkovém šetření, je
skupina obyvatel ve věkové skupině 40 až 59 let (37,9 %). To koresponduje se skutečností, že právě tato

5

V tabulce 8 nejsou uvedeni tři respondenti, kteří neuvedli pohlaví. Jejich věk je ve věkovém intervalu 19 až 29 let. Odpovědi těchto
respondentů byly zahrnuty do celkových výsledků dotazníkového šetření. Zároveň jeden respondent, který neuvedl pohlaví, neuvedl ani
svou věkovou kategorii.
6
Tři respondenti neuvedli své pohlaví.
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věková skupina je z hlediska věkové struktury ve městě Nejdek nejvíce zastoupena (viz kapitola
4. Demografická analýza). Tato skutečnost je rovněž způsobena relativně nízkým podílem respondentů
v nejstarší uvedené věkové kategorii 60 let a více (5,6 % z dotázaných) a zároveň relativně nízkým počtem
respondentů v nejnižší možné věkové kategorie méně než 18 let (4,7 % z dotázaných). Dalším faktorem je
způsob šíření dotazníkového šetření, které probíhalo interaktivní formou prostřednictvím sociálních sítí, kdy
se nedá očekávat vysoká participace osob v postproduktivním věku. Z toho je zřejmé, že dotazník vyplnili
zejména obyvatelé středního věku 30 až 59 let (62,8 %) a obyvatelé ve věku od 19 až 29 let (26,5 %). Z tohoto
důvodu reálná sportovní participace obyvatel ve městě Nejdek může být reálně nižší.
Graf 5 Frekvence sportovních aktivit

Frekvence sportovních aktivit
9,4%
30,3%

Sportuji pravidelně alespoň 3x týdně.
Sportuji pravidelně 1-2x týdně.

26,1%

Sportuji nepravidelně 1-3x měsíčně.
Nesportuji vůbec.
34,2%
Zdroj: Dotazníkové šetření

Následující graf má za cíl zobrazit formu, jakou se respondenti účastní sportovních aktivit. Z grafu je zřejmé,
že většina dotazovaných (69,7 %) se věnuje sportu neorganizovanou formou (sám/sama, s přáteli apod.).
Tento výsledek reflektuje skutečnost, že v současné době značná část sportovně aktivních obyvatel dává
přednost neorganizovaným formám sportovních aktivit před těmi organizovanými, např. členství v klubech či
kurzech. Obecným faktem, s kterým se potýká nejen sport ve městě Nejdek, je snižující se členská základna
tradičních sportovních oddílů ve prospěch neorganizovaného sportu nebo v rámci sportovních aktivit
realizovaných formou sportovních lekcí a kurzů pro širokou veřejnost.
Snížený zájem o organizovaný sport je také zapříčiněn rostoucí konkurencí na straně nabídky sportovních
aktivit. Dalším důvodem je fakt, že s rostoucím věkem zájem o organizovaný sport klesá. Vzhledem k tomu,
že převážná část dotázaných respondentů je ve věku 30 – 59 let, neorganizovaná forma sportu byla
preferována. Se zvyšujícím se věkem lidé upouští od organizovaného sportu s pevným rozpisem tréninků kvůli
pracovnímu vytížení či rodinnému životu.
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Graf 6 Forma sportovních aktivit

Forma sportovních aktivit
80%

Podíl respondentů

70%

69,7%

60%
50%
40%
27,4%

30%
20%

9,8%

9%

Sportuji neorganizovaně Sportuji organizovaně v Sportuji organizovaně v
(sám/sama, s přáteli
rámci sportovních lekcí a
rámci sportovního
apod.)
kurzů pro veřejnost
klubu/týmu (aktivní člen)

Nesportuji vůbec

10%
0%

Zdroj: Dotazníkové šetření

Níže uvedené grafické znázornění vyjadřuje relativní spokojenost se sportovní nabídkou a sportovní
a volnočasovou infrastrukturou ve městě Nejdek. Výsledky vypovídají o obecné nespokojenosti jak
s možnostmi sportovního využití, tak s kvalitou sportovní infrastruktury, kdy více než polovina z dotázaných
byla nespokojena s možnostmi sportovního využití a kvalitou sportovní infrastruktury. Z grafu níže je zřejmé,
že 50 % z dotázaných je spíše nespokojeno s možnostmi sportovního využití a 54,5 % je spíše nespokojeno
s kvalitou sportovní infrastruktury města. Zcela spokojeno s kvalitou sportovního zázemí bylo pouze 4,7 %
respondentů (tj. 10 osob z celkového počtu 213 respondentů, kteří uvedli odpověď na sledovanou otázku).
Zcela spokojeno s možnostmi sportovního vyžití ve městě, resp. s nabídkou sportovních aktivit bylo pouze 5,1
% respondentů (tj. 11 osob z celkového počtu 217 respondentů, kteří uvedli odpověď na sledovanou otázku).
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Graf 7 Spokojenost se sportovní nabídkou a sportovní infrastrukturou

Spokojenost obyvatel města Nejdek s nabídkou sportu
a kvalitou sportovní infrastruktury
60%
50%

Podíl respondentů

50%

54,5%

40%
27,2%

30%

25,8%
17,5%

20%
10%

5,1%

15%

4,7%

0%
Zcela spokojen/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Zcela nespokojen/a

Jak jste spokojený/á s možnostmi sportovního vyžití v Nejdku?
Jak jste spokojený/á s kvalitou sportovní infrastruktury v Nejdku?
Zdroj: Dotazníkové šetření

Následující graf znázorňuje výsledky dotazníkového šetření na otázku „Co Vám brání v realizaci sportu
ve městě Nejdek?“. Sportovní bariéry, na které může mít město Nejdek vliv (tj. absence/nízká kvalita
nabízených sportovních aktivit, absence/nízká kvalita sportovní infrastruktury a finanční náročnost
sportovních aktivit), dalšímu rozvoji sportu u 68,5 % dotázaných, což je v porovnání s obdobnými, populačně
a socio-demograficky srovnatelnými městy vysoký podíl respondentů. Pouze u 18,2 % respondentů jsou bariéry
rozvoje sportovních aktivit způsobeny osobními důvody, jako je zdravotní stav nebo nedostatek volného času.
Z následujícího grafického zobrazení vyplývá, že pouze 13,3 % dotazovaných v realizaci spotu ve městě
Nejdek nic nebrání. Z grafu je rovněž zřejmé, že finanční náročnost není hlavní bariérou v rozvoji sportovních
aktivit (tuto možnost uvedlo pouze 5,5 % z oslovených respondentů). Hlavní bariérou a důvodem
nespokojenosti občanů týkající se současného stavu sportu a sportovní infrastruktury je absence nebo nízká
kvalita sportovních aktivit a sportovních zařízení.
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Graf 8 Bariéry realizace sportovních aktivit

Bariéry realizace sportovních aktivit
40%

35,7%

Podíl respondentů

35%

27,3%

30%
25%
20%
15%

13,3%

10%

14,6%
5,5%

5%

3,6%

0%
V realizaci sportu V realizaci sportu V realizaci sportu V realizaci sportu V realizaci sportu V realizaci sportu
mi nic nebrání.
mi brání
mi brání absence mi brání absence mi brání finanční
mi brání
nedostatek
nebo nízká
nebo nízká
náročnost
zdravotní stav
volného času.
kvalita
kvalita sportovní
sportovních
nabízených
infrastruktury
aktivit.
sportovních
aktivit.
Zdroj: Dotazníkové šetření

Součástí dotazníkového šetření bylo rovněž zjišťování, jaké sportovní aktivity občanům města Nejdek schází.
Dle tohoto šetření je celková sportovní nabídka pouze pro 16,6 % dotázaných zcela dostačující. Největšímu
podílu respondentů (41,3 %) ve městě Nejdek schází bazén nebo koupaliště, resp. občanům chybí potřebná
sportovní infrastruktura, která brání v rozvoji plavání. Další nedostatkovou sportovní aktivitou ve městě je
in-line bruslení (uvedlo15,3 % respondentů), kurzy jógy (uvedlo 4,7 % respondentů), workout (uvedlo 3,8 %
respondentů), fitness, bowling aj. Problematika nedostatečné nabídky těchto sportů úzce souvisí s chybějící
infrastrukturou ve městě Nejdek a jeho blízkém okolí.
Následující graf zobrazuje výsledky dotazníkového šetření na otázku „Jaké prvky sportovní infrastruktury Vám
ve městě Nejdek schází?“. Dotazníkové šetření ukázalo, že pouze 12,3 % z dotázaných souhlasí s tvrzením, že
sportovní infrastruktura ve městě Nejdek je zcela dostačující. Dalších 31,5 % z dotázaných by chtělo ve městě
Nejdek vybudovat koupaliště nebo bazén. Dalším respondentům ve městě Nejdek schází zejména in-line dráhy
(uvedlo 15,3 % respondentů), víceúčelového hřiště (uvedlo15 % respondentů), skatepark (uvedlo 8,3 %
respondentů) nebo cyklostezky (uvedlo 7,6 % respondentů). Do kategorie jiné jsou zařazeny unikátní nebo
nedostatečně konkrétní odpovědi respondentů. Mezi tyto odpovědí patří například pumptrack, lezecká skála,
discgolfové hřiště, squashová hala, lanové centrum, BMX park aj.
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Graf 9 Spokojenost a nejvíce postrádané prvky sportovní infrastruktury
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Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky dotazníkového šetření na otázku „Jak jste spokojen/a
s hustotou a návazností cyklostezek ve městě Nejdek a jeho okolí?“. Z dosažených výsledků je zřejmé, že
zhruba 48 % z dotázaných je spíše nespokojeno nebo zcela nespokojeno s dosavadní návazností a hustotou
sítě cyklostezek ve městě Nejdek (27 % respondentů je spíše nespokojeno a 21 % je zcela nespokojeno), 30 %
z dotázaných respondentů je buď spíše spokojeno, nebo rozhodně spokojeno s dosavadním stavem
cyklostezek ve městě (pouze 6 % respondentů je zcela spokojeno a 24 % je spíše spokojeno).
Graf 10 Spokojenost s hustotou a návazností sítě cyklostezek
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5.4 SWOT analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu města Nejdek. Analýza
je zaměřena na hodnocení:

S ‒ silných stránek (Strengths);

O ‒ příležitostí (Opportunities);

W ‒ slabých stránek (Weaknesses);

T ‒ hrozeb (Threats).

Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno ze zjištění dotazníkového šetření,
analýz současného stavu nabídky sportu a sportovní infrastruktury a ze závěrů zasedání pracovní skupiny,
které se uskutečnilo dne 4. září 2018. Následující tabulka představuje klíčové oblasti v jednotlivých
kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány níže.
Tabulka 9 SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu města Nejdek
Příležitosti

Siné stránky

•

Podpora sportu a poskytování grantových
příspěvků a dotací města sportovním
organizacím.

•

Aktivní přístup města ke spolupráci se
sportovními organizacemi.

•

Tradice sportu a široká nabídka
sportovních aktivit ve městě.

•

•

Výstavba chybějící sportovní infrastruktury
nebo obnova sportovišť, které nevyhovují
současným standardům (sportovní hala,
zázemí fotbalového a zimního stadionu)

•

Efektivní podpora sportu na území města pro
všechny věkové kategorie (efektivní vytížení
školské sportovní infrastruktury).

Zapojení kvalifikovaných trenérů a
dalších osob, kteří se dobrovolně podílí na
rozvoji sportu ve městě.

•

Efektivní koordinace školních, sportovních
a volnočasových aktivit určených pro děti
a mládež.

•

Vhodná lokalita pro neorganizované formy
pěší turistiky a cykloturistiky.

•

•

Aktivní přístup a spolupráce
Karlovarského kraje a fungující
přeshraniční spolupráce.

Využití státní politiky v oblasti sportu a
možné využití operačních programů ke krytí
zejména investičních nákladů do sportovní
infrastruktury.

•

Kladný přístup soukromých majitelů
pozemků Nejdku vůči organizaci
sportovních aktivit.
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Slabé stránky

•

Chybějící a nevyhovující sportoviště
(víceúčelová sportovní hala, zázemí
fotbalového a zimního stadionu).

•

Nízká hustota a návaznost sítě
cyklostezek.

•

Omezené možnosti sponzoringu
sportovních klubů místními komerčními
subjekty.

•

Nedostačující kapacity školních
tělocvičen.

•

Pokles aktivity sportu a volnočasových
aktivit u mladších generací.

Hrozby

•

Nedostatek finančních prostředků na provoz
a údržbu sportovní infrastruktury.

•

Stárnutí sportovní infrastruktury
neumožňující flexibilně reagovat na nové
trendy v oblasti sportu.

•

Stárnutí trenérů a dalších osob věnujících se
dobrovolně organizaci sportovních aktivit.

•

Vandalismus a ničení sportovních zařízení.

•

Úbytek obyvatel města.

Zdroj: Dotazníkové šetření a zasedání pracovní skupiny konané dne 4. 9. 2018

Silné stránky
Mezi silné stránky sportu ve městě Nejdek lze zařadit sportovní tradici a výborné podmínky
pro neorganizované formy sportovních aktivit, jako je turistika, cykloturistika, běžecké lyžování. Další silnou
stránkou je aktivní politika města v oblasti zkvalitňování sportovní infrastruktury a přímá podpora sportovních
spolků a sdružení v podobě poskytování grantových příspěvků. Město má rovněž zájem se aktivně podílet na
rozvoji školního sportu a podporovat talentovanou mládež, školní soutěže nebo sportovní třídy. Významným
pozitivem je aktivní zapojení kvalifikovaných trenérů a dalších osob, kteří se dobrovolně podílí na rozvoji
sportu ve městě.
Slabé stránky
Mezi slabé stránky města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury lze zařadit zejména absenci nebo nízkou
kvalitu sportovní infrastruktury, nebo nedostatečnou nabídku sportovních aktivit. Problematické jsou rovněž
omezené možnosti sponzoringu z důvodu nízkého počtu velkých společností, které omezují možnosti
financování sportovních organizací ze soukromého sektoru. Významným limitujícím faktorem jsou rovněž plné
kapacity vnitřních sportovních prostor (zejména v zimním období). Slabou stránkou je rovněž nízká návaznost
a hustota sítě cyklostezek.
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Příležitosti
Mezi klíčové priority města patří dobudování a rekonstrukce sportovní infrastruktury, které nevyhovují
současným standardům (sportovní hala, zázemí fotbalového a zimního stadionu). Zlepšení kvality sportovní
infrastruktury i nabízených aktivit je zásadní z hlediska vyšší spokojenosti občanů města v otázce sportu
a sportovní infrastruktury. Město Nejdek ve spolupráci se školskými zařízeními má za cíl efektivně využívat
kapacity škol a školských zařízení. Záměrem města je plně využít potenciálu této sportovní infrastruktury,
a to jak v letním (prázdninovém) provozu, tak při realizaci volnočasových, sportovních a relaxačních aktivit
v sídlech s večerním provozem či o víkendech.
Jednou z příležitostí je rovněž zefektivnění koordinace sportovních spolků a sdružení tak, aby byla zajištěna
efektivní distribuce sportovních aktivit v průběhu celého týdne. Důvodem je, aby zejména děti a mladiství
mohli být aktivními členy více sportovních organizací současně. V současnosti je zároveň vhodné politické
prostředí pro rozvoj sportovní infrastruktury města, kdy prostřednictvím operačních programů dochází
k přerozdělení finančních zdrojů z evropských strukturálních a investičních fondů alokovaných mimo jiné na
podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury. Město má za cíl tohoto politického klimatu využít. Záměrem
města je zejména modernizovat současnou nevyhovující sportovní infrastrukturu a zkvalitňovat hustotu a
návaznost sítě turistických cest a cyklostezek.
Hrozby
Významnou hrozbu pro město Nejdek v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury představuje
nedostatek finančních prostředků na vybudování nových a rekonstrukci stávajících sportovních zařízení.
Snížením objemu financí přerozdělovaných prostřednictvím grantových příspěvků sportovním klubům by
rovněž mohlo způsobit významné finanční problémy sportovních organizací. Hrozbou je rovněž nedostatek
a ztráta kvalifikovaných trenérů a dalších osob, které se v současnosti dobrovolně podílí na rozvoji sportu ve
městě.
Obecným problémem města, který postihuje nejen oblast sportu, je vandalismus. Venkovní sportovní
a volnočasové areály v majetku města jsou z části volně přístupné veřejnosti, stávají se tak více dostupné,
ale také méně chráněné proti útokům vandalů. Další výraznou hrozbou města je stárnutí a úbytek
obyvatelstva. S ohledem na současný demografický vývoj je důležité udržet kvalitu nabízeného sportovního
využití pro všechny věkové kategorie. Z tohoto důvodu je cílem města zasadit se o vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu, stejně tak jako využít jeho potenciálu v oblasti rozvoje
komunitního života. Vzhledem k očekávanému stárnutí populace ve městě bude udržení pohybových
schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím
obyvatelstva.
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6. FINANCOVÁNÍ SPORTU
6.1 Současný stav financování sportu
Předmětem této podkapitoly je ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu města Nejdek. Kapitola se
blíže věnuje rozpočtu města a jeho základním parametrům, principům financování a vývojové analýze
financování sportu a distribuci prostředků sportovním organizacím. V rámci této kapitoly je dále provedena
analýza vývoje investičních a neinvestičních (provozních) výdajů na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury.
V závěru této kapitoly je věnován významný prostor komparativní analýze financování sportu s obdobnými,
populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy.
Graf níže znázorňuje základní strukturu rozpočtu města Nejdek. Pohledem na meziroční vývoj příjmů města
lze obecně říci, že celkový rozpočet města se v jednotlivých letech významně měnil. Celkové příjmy
ovlivňovaly přijaté dotace a s nimi spojené výdaje. Z níže uvedeného je zřejmé, že provozní výdaje města se
vyznačují mírně rostoucím trendem. Výdaje investičního charakteru měly ve sledovaném období proměnlivou
tendenci, kdy v roce 2014 dosáhly maxima na úrovni necelých 210 mil. Kč.
Graf 11 Struktura rozpočtu města Nejdek
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Následující graf zobrazuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní infrastruktury
města mezi lety 2013 až 2017. Z níže uvedeného je zřejmé, že výdaje na sport se v rámci sledovaného období
lehce snižovaly až do roku 2017, kdy došlo k navýšení výdajů na sport. Provozní výdaje, sloužící na údržbu
a provoz sportovišť ve vlastnictví města, ve sledovaných letech konstantně rostly. To je dáno především
investicemi a odpovídajícím zvýšením provozních výdajů zimního stadionu. Investiční výdaje města na sport
ve sledovaných letech byly významně proměnlivé. Nejvyšší investiční výdaje vynaložilo město Nejdek na
rozvoj sportovní infrastruktury v roce 2017 na obnovu zařízení zimního stadionu a dětských hřišť. Budoucí
vývoj se bude podle zástupců města odvíjet především od možností pokrýt finanční náklady na sportovní
infrastrukturu z dotačních programů.
Následující grafické znázornění prezentuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní
infrastruktury města mezi lety 2013 – 2018. Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora sportu se v rámci
sledovaného období významně měnila, a to zejména v závislosti na investičních výdajích, které jsou vysoce
pohyblivé v čase.
Graf 12 Struktura výdajů města Nejdek na rozvoj sportu
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Následující tabulka znázorňuje vývoj poskytování finanční podpory subjektům ve formě dotací či příspěvků
sportovním organizacím mezi roky 2013 až 2018. Dotace města jsou poskytovány na základě individuálních
žádostí subjektů. O každé žádosti rozhoduje Rada města, popř. Zastupitelstvo města Nejdku. Dotace mohou
být poskytnuty fyzickým či právnickým osobám se sídlem v Nejdku za podmínky neexistence nevyřízených
závazků vůči městu Nejdek.
Oblasti, na které město Nejdek poskytuje dotace, se vztahují zejména na podporu sportovní činnosti, podporu
dětí a mládeže, rozvoj kultury, rozvoj vzdělání, vědy a osvěty, spolkové činnosti a prevenci kriminality.
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Financování sportu

Finanční granty určené na rozvoj sportu jsou rozděleny na podporu celoroční činnosti a podporu
jednorázových akcí. Průměrná výše roční podpory sportovním organizacím mezi lety 2013 a 2017 byla na
úrovni cca 440 tis. Kč. Významný nárůst podpory sportovních organizací nastal v roce 2018, kdy byla na
podporu místních sportovních klubů alokována částka 1 075 tis. Kč.
Tabulka 10 Dotace poskytnuté na podporu činnosti sportovním subjektům

Sportovní kluby a sdružení

Počet členů
v roce 2018

Získané Sportovní granty (v tis. Kč)
2013

2014

2015

2016

TJ Jiskra Nejdek

238

393

141

FK Nejdek

127

-

362

453

HC Rebel město Nejdek

108

31

92

Nejdek Orienteering

28

-

Tenisový klub Nejdek

35

385

181

16

170

153

90

45

445

-

-

-

20

30

15

54

108

30

15

20

N/A

27

30

30

10

5

5

61

-

-

25

20

30

-

JK Artex Nejdek

N/A

-

50

40

30

20

-

Kroužek ledního hokeje

N/A

-

150

-

-

-

-

SVK Nejdek

N/A

22

25

20

10

-

5

TJ Slavia Karlovy Vary

18

-

-

-

-

-

10

Základní kynologická
organizace

20

18

20

25

10

10

10

Cesta ke koním

N/A

-

40

40

-

10

-

HC Berani Bernov

N/A

20

20

20

10

10

-

Witte Sport Team

N/A

-

-

3

-

-

-

Samurai Fight Club

N/A

-

-

-

10

10

-

Celkem

615

435

351

541

401

455

1 075

TJ Radon Vysoká Pec

349

2018

265

SK Witte Nejdek

551

2017

Zdroj: Městský úřad Nejdek
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Financování sportu

Následující grafické znázornění porovnává nejvíce podpořené sportovní organizace ve sledovaném období.
V grafu jsou zobrazeny jen ty subjekty, jež získaly dohromady za sledované období více než 500 000 Kč
v rámci individuálních žádostí o dotace na sportovní činnost. Jedná se celkem o tři sportovní kluby. Do
kategorie ostatní jsou zařazeny zbývající finančně podpořené sportovní organizace.
Graf 13 Nejvíce finančně podpořené sportovní organizace v letech 2013 až 2018

Roční finanční příspěvěk v tis. Kč

Nejvíce sportovní organizace v letech 2013 až 2018
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Zdroj: Městský úřad Nejdek

6.2 Komparativní analýza finančních výdajů na sport srovnatelných měst
Předmětem této podkapitoly je srovnání podpory sportu ve městě Nejdek s městy Aš,
Mariánské Lázně, Kraslice, Horní Slavkov a Františkovy Lázně. Jedná se o města z Karlovarského kraje, jež
jsou obdobné velikosti a nacházejí se v obdobných socioekonomických podmínkách. Výsledky této analýzy
přináší ucelený obraz o postavení sportu ve městě Nejdek v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni
municipalit Karlovarského kraje a České republiky.
V následující tabulce jsou porovnávány neinvestiční výdaje města Nejdek s vybranými městy Karlovarského
kraje. Níže uvedené hodnoty jsou platné k roku 2017 tak, aby byla dodržena místní a časová porovnatelnost
sledovaných charakteristik. Do neinvestiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové
položky:
•

běžné výdaje na tělovýchovnou činnost;

•

běžné výdaje na využití volného času dětí a mládeže;

•

běžné výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci;

•

běžné výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst a obcí.
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Financování sportu

Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Nejdek alokuje významnou část neinvestičních finančních
prostředků právě na podporu sportu. Z pohledu podílu neinvestičních výdajů určených na sport z celkového
objemu neinvestičních výdajů se jeví být město Nejdek městem, které v porovnání s komparovanými městy
je na průměrné hodnotě v rámci tohoto sledovaného parametru. Pohledem na neinvestiční výdaje na sport,
jež jsou přepočítané na jednoho obyvatele města, vychází město Nejdek se 752 Kč na obyvatele jako lehce
nadprůměrné. Neinvestiční výdaje souvisí především s provozem sportovišť ve vlastnictví města Nejdek.
Významnou část výdajů na sport tvoří provoz zimního stadionu.
Tabulka 11 Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Nejdek (2017)

Město / parametr

Počet obyvatel

Neinvestiční
výdaje na sport
v tis. Kč

Celkové
neinvestiční
výdaje v tis. Kč

Podíl
neinvestičních
výdajů na sport

Neinvestiční
výdaje na sport
na obyvatele

Nejdek

7 838

5 891

106 999

5,5 %

752 Kč/obyv.

Aš

13 227

14 998

201 042

7,5 %

1 134 Kč/obyv.

Mariánské Lázně

13 042

20 011

274 330

7,3 %

1 534 Kč/obyv.

Kraslice

6 802

1 608

116 150

1,4 %

236 Kč/obyv.

Horní Slavkov

5 502

1 960

79 656

2,5 %

356 Kč/obyv.

Františkovy Lázně

5 497

2 677

110 195

2,4 %

487 Kč/obyv.

Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Níže uvedená tabulka srovnává výši investovaných finančních prostředků do sportovní infrastruktury.
Z důvodu, že investiční finanční prostředky na budování sportovní infrastruktury nejsou zpravidla alokovány
v pravidelném intervalu, tj. mají nárazový charakter, je v následující tabulce uvedena průměrná hodnota
za posledních 5 let (tj. roky 2013 až 2017). Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Nejdek
v porovnání s dalšími městy alokovalo na rozvoj své sportovní infrastruktury nejmenší finanční prostředky ze
všech porovnávaných měst. Komparovaná města investovala do rozvoje své sportovní infrastruktury významně
více.
Tabulka 12 Komparativní analýza investiční podpory sportu města Nejdek (průměr 2013–2017)

Město / parametr

Počet obyvatel

Investiční
výdaje na sport
v tis. Kč

Celkové
investiční
výdaje v tis. Kč

Podíl
investičních
výdajů na sport

Investiční
výdaje na sport
na obyvatele

Nejdek

7 838

980

77 272

1,3 %

125 Kč/obyv.

Aš

13 227

8 108

65 697

12,3 %

613 Kč/obyv.
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Financování sportu

Počet obyvatel

Investiční
výdaje na sport
v tis. Kč

Celkové
investiční
výdaje v tis. Kč

Podíl
investičních
výdajů na sport

Investiční
výdaje na sport
na obyvatele

13 042

8 102

46 391

17,5 %

621 Kč/obyv.

Kraslice

6 802

1 396

37 285

3,7 %

205 Kč/obyv.

Horní Slavkov

5 502

2 089

31 859

6,6 %

380 Kč/obyv.

Františkovy Lázně

5 497

1 691

14 557

11,6 %

308 Kč/obyv.

Město / parametr

Mariánské Lázně

Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Níže uvedený graf zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které jsou prezentovány v rámci předcházejících
tabulek. Je zřejmé, že město Nejdek v rámci komparovaných měst alokuje na rozvoj sportu spíše méně, než
je průměr, a to zejména díky nízké investiční aktivitě v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury města.
Průměrné roční neinvestiční výdaje sledovaných měst jsou na úrovni 750 Kč/obyv., zatímco město Nejdek
podporuje
v
rámci
neinvestičních
finančních
prostředků
sport
částkou
752 Kč/obyv. Naopak je tomu u průměrných ročních výdajů investičního charakteru, kdy průměr Nejdku byl
v rámci sledovaného období na úrovni 125 Kč/obyv., zatímco průměrná hodnota sledovaných měst ve stejném
období byla na úrovni 375 Kč/obyv.
Graf 14 Srovnání investiční a neinvestiční podpory sportu města Nejdek s vybranými městy

Srovnání investiční a neinvestiční podpory sportu města Nejdek
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Zdroj: Oficiální stránky městských úřadů, MONITOR – informační portál Ministerstva financí
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Strategie rozvoje sportu

7. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU
V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, cíle
a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden
předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. Nositelem opatření je
zejména Městský úřad Nejdek (dále také jako „MěÚ Nejdek“). V rámci této kapitoly je vycházeno ze
strategických dokumentů města, z provedených analytických prací a ze závěrů jednání pracovní skupiny
města Nejdek pro oblast sportu, jež se uskutečnilo dne 4. 9. 2018.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, které jsou v přímém souladu s Koncepcí podpory sportu
2016–2025 a jež byly definovány na základě jednání pracovní skupiny konaného dne 4. 9. 2018.
Obrázek 4 Prioritní osy města Nejdek v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury

g
1: Rozvoj organizovaného sportu

2: Rozvoj sportu pro všechny

3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018

Následující strana obsahuje schéma stanovených prioritních os, strategických cílů a jednotlivých opatření,
které má město Nejdek v plánu do roku 2025 realizovat. Účelem těchto opatření je dosažení stanovených
cílů v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
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Strategie rozvoje sportu

Obrázek 5 Prioritní osy, cíle a opatření v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018
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Strategie rozvoje sportu

7.1 Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Nejdek v oblasti rozvoje sportu,
které náleží prioritní ose 1: Rozvoj organizovaného sportu. Ke každému opatření jsou určeny prostředky
z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel opatření,
předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, pakliže je dané
opatření spojeno s investičními výdaji.
Na základě jednání pracovní skupiny města Nejdek pro oblast rozvoje sportu konaného dne 4. 9. 2018 byly
navrženy následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka
prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportovních organizací a jednotlivců, která jsou následující:
•

poskytování grantových příspěvků a dotací sportovním organizacím;

•

poskytování sportovní infrastruktury v majetku města sportovním organizacím za zvýhodněných
podmínek;

•

monitoring města a komunikace se sportovními organizacemi;

•

podpora sportovců reprezentujících město na národní úrovni.

Tabulka 13 Prioritní osa 1 – Cíl 1
Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 1: Podpora sportovních organizací a jednotlivců
Opatření 1: Poskytování grantových příspěvků a dotací města
sportovním organizacím
Město Nejdek podporuje sportovní organizace prostřednictvím
přímé materiální podpory. Ta je sportovním organizacím
přidělována na zajištění běžného provozu, opakující se činnost
sportovních organizací a jednorázové sportovní akce.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

1 mil. – 1,2 mil. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Město Nejdek plánuje i nadále pokračovat v této přímé
materiální podpoře sportovních organizací, které působí na
území města a tuto podporu pro následující období držet
přibližně na stávající úrovni 1 % z ročních neinvestičních výdajů
tak, aby bylo možné udržet a dále rozvíjet stávající nabídku
a kvalitu sportovních aktivit.
Očekávaná alokace předpokládaných finančních prostředků na
podporu sportovních organizací by se pro následující období měla
pohybovat v intervalu 1 mil. Kč až 1,2 mil. Kč v závislosti na
velikosti a struktuře rozpočtu města.

Stránka | 37
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Strategie rozvoje sportu

Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 1: Podpora sportovních organizací a jednotlivců
Opatření 2: Poskytování sportovních zařízení v majetku města
sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví města je sportovním
organizacím ve vyhrazených časech k dispozici k užívání za
zvýhodněných, resp. netržních podmínek. Poskytování tohoto
druhu podpory je spojeno ze strany města s přímými náklady.
Město i nadále plánuje pokračovat v této podpoře. Poskytování
tohoto druhu podpory je spojeno ze strany města s přímými
náklady, které jsou součástí provozu a údržby sportovní
infrastruktury. Město Nejdek má za cíl se této oblasti intenzivně
věnovat a zvyšovat přístupnost své sportovní infrastruktury
sportovním organizacím.
Opatření 3: Monitoring a komunikace se sportovními organizacemi
Komunikace se sportovními organizacemi a pravidelný sběr dat
ze sportovního prostředí jsou klíčové aktivity s ohledem na
zkvalitnění rozhodovacích procesů města a zajištění efektivní
dotační politiky v oblasti sportu. Jedním z primárních cílů města
Nejdek je zajistit průběžný sběr informací o vývoji sportovních
organizací z hlediska velikosti členských základen, podílu
mládeže apod. Tímto krokem má město Nejdek za cíl zajistit
kvalitní informační základnu o stavu sportu ve městě. Město
Nejdek si v rámci tohoto opatření klade za cíl rozvíjet
komunikaci a synergii mezi představiteli města a spolkovým
sportovním sektorem, tj. pořádat pravidelná setkávání (např. na
6 měsíční bázi) se zástupci sportovních organizací.
Opatření 4: Podpora sportovců reprezentujících město na národní
úrovni
Město Nejdek má za cíl podporovat sportovce, kteří se připravují
na vrcholné sportovní akce, jejichž úspěchy mohou významně
přispět ke zvýšení atraktivity města a podněcovat další,
sportovně aktivní obyvatele města k rozvoji sportovních aktivit.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Součástí provozních
výdajů

Nositel opatření

MěÚ Nejdek
Školská zařízení

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Bez dopadu

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Součástí opatření
1.1.1

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Roční dopad na rozpočet města je součástí opatření 1.1.1
Poskytování grantových příspěvků a dotací města sportovním
organizacím.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018
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Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Prezentace výkonnostního sportu a podpora
sportovních akcí, která jsou následující:
•

materiální a nemateriální podpora sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu;

•

odměňování významných sportovních úspěchů;

•

prezentace výkonnostního sportu a sportovních organizací.

Tabulka 14 Prioritní osa 1 – Cíl 2
Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 2: Prezentace výkonnostního sportu a podpora sportovních akcí
Opatření 1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí
regionálního a nadregionálního rozsahu
Město si uvědomuje význam sportovních akcí, jež přispívají
k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí spolupráce různých
sportovních subjektů, a to jak na místní úrovni, tak směrem
k vertikální spolupráci. Rovněž dopomáhají ke zviditelnění města
a mohou přilákat potenciální investory/sponzory.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

do 100 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Termín zahájení
realizace

probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

10 tis. - 20 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Město Nejdek je i nadále připraveno poskytovat materiální
a nemateriální podporu významným sportovním akcím
regionálního a nadregionálního rozsahu. Záměrem města je
každoročně uvolnit finanční prostředky na podporu sportovních
akcí ve výši cca 100 tis. Kč, a to v závislosti na pořadatelství
a významu sportovních události.
Opatření 2: Odměňování významných sportovních úspěchů
Město Nejdek má za cíl pokračovat v odměňování výjimečných
sportovních výkonů jednotlivců, nebo sportovních oddílů, které
přispívají ke zvýšení povědomí o sportu a zvyšují prestiž
sportování ve městě. Významné sportovní úspěchy rovněž
dopomáhají ke zviditelnění města na mapě České republiky.
Záměrem města je v rámci tohoto opatření alokovat 10 tis. až
20 tis. Kč na odměňování významných sportovních úspěchů.
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Prioritní osa 1: Rozvoj organizovaného sportu
Cíl 2: Prezentace výkonnostního sportu a podpora sportovních akcí
Opatření 3: Prezentace výkonnostního sportu a sportovních
organizací
Město Nejdek má za cíl v rámci tohoto opatření zajistit efektivní
prezentaci výkonnostního sportu, sportovních organizací
a sportovních akcí směrem k občanům prostřednictvím
městských sdělovacích kanálů.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Bez dopadu

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Realizace opatření se skládá z následujících aktivit:
•

propagace sportovišť a sportovních akcí;

•

pravidelná aktualizace nástěnek a poutačů přímo
u sportovišť;

•

pravidelné zveřejňování kalendáře akcí konaných ve
městě Nejdek;

•

prezentace sportovní nabídky a akcí na webových
stránkách města a sociálních sítích.

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018

7.2 Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Nejdek v oblasti rozvoje sportu,
které náleží prioritní ose 2: Rozvoj sportu pro všechny. Ke každému opatření jsou určeny prostředky
z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel opatření,
předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, pakliže je dané
opatření spojeno s investičními výdaji.
Na základě jednání pracovní skupiny konaného dne 4. 9. 2018 byly navrženy následující cíle a opatření, které
povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu
dětí a mládeže, která jsou následující:
•

podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách a školských zařízeních;

•

efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury škol a školských zařízení.
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Tabulka 15 Prioritní osa 2 – Cíl 1

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Cíl 1: Podpora sportu dětí a mládeže
Opatření 1: Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách
a školských zařízeních
Význam školských zařízení v oblasti rozvoje sportu je zcela
výjimečný a nenahraditelný. Tento fakt potvrzuje závěr
odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující
fyzické aktivity (HEPA), podle které až 85 % pohybových aktivit
dětí a mládeže je zajišťováno ve školách a školských
zařízeních.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

do 30 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek
Školská zařízení

Město Nejdek má za cíl ve spolupráci se školskými zařízeními
pokračovat a rozvíjet podporu školního sportu prostřednictvím
materiální a nemateriální podpory školních sportovních
turnajů, školních týmů apod.
Opatření 2: Efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury
škol a školních zařízení
Město Nejdek ve spolupráci se školskými zařízeními má za cíl
efektivně využívat kapacity škol a školských zařízení. Záměrem
města je plně využít potenciálu této sportovní infrastruktury,
a to jak v letním (prázdninovém) provozu, tak při realizaci
volnočasových, sportovních a relaxačních aktivit v sídlech
s večerním provozem či o víkendech.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

Součástí příspěvků
na provoz škol

Nositel opatření

MěÚ Nejdek
Školská zařízení

Město náklady na správu tělocvičen a jiných sportovišť v rámci
příspěvků na provoz základních škol nerozlišuje. Je však
zřejmé, že realizace tohoto opatření je spojena ze strany
města s přímými finančními náklady.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018
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Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportovních aktivit sociálně ohrožených
skupin obyvatel, které jsou následující:
•

podpora dostupnosti sportovních aktivit a akcí pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel.

Tabulka 16 Prioritní osa 2 – Cíl 2
Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny
Cíl 2: Podpora sportovních aktivit sociálně ohrožených skupin obyvatel
Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních aktivit a akcí pro
sociálně ohrožené skupiny obyvatel

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Cílem města Nejdek ve spolupráci se sportovními organizacemi
je zvyšovat dostupnost sportovních aktivit a sportovních akcí
organizovaných pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel, jako
jsou senioři, osoby zdravotně postižené, nízkopříjmové rodiny
s dětmi apod.

Roční dopad na
rozpočet města

do 150 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek
Sportovní organizace

Město Nejdek si je vědomo rostoucí velikosti této sledované
cílové skupiny, zejména s ohledem na současné stárnutí
obyvatelstva a různorodost zdravotních a jiných omezení.
Proto město považuje za prioritní pracovat s osobami
v důchodovém věku, s osobami se zdravotním postižením, nebo
nízkopříjmovými rodinami a nabídnout jim zapojení do
pravidelných sportovních akcí, popřípadě umožnit jim zapojení
v rámci organizovaných sportovních aktivit.
Cílem tohoto opatření je reagovat na současné populační
trendy a alokovat část svých finančních prostředků na zapojení
cílových skupin obyvatelstva do sportovního života, jenž
pozitivně přispívá k udržování fyzické a psychické vitality a ke
zlepšení sociální izolace osob, která se může u této cílové
skupiny vyskytovat.
Záměrem města je rozvíjet bezbariérovost, poskytovat slevy
na vstupném a podporovat sportovní aktivity a akce určené pro
tyto cílové skupiny. Tento přístup je v přímém souladu se státní
Koncepcí podpory sportu 2016-2025, jejímž strategickým cílem
je postupné vyrovnávání sociální dostupnosti sportu
handicapovaných na úroveň běžné populace vytvářením
příznivějších podmínek pro handicapované, včetně budování
bezbariérové sportovní infrastruktury.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018
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7.3 Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Nejdek v oblasti rozvoje sportu,
které náleží prioritní ose 3: Rozvoj sportovní infrastruktury. Ke každému opatření jsou určeny prostředky
z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel opatření,
předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná výše investičních výdajů, pakliže je dané
opatření spojeno s investičními výdaji.
Na základě jednání pracovní skupiny konaného dne 4. 9. 2018 byly navrženy následující cíle a opatření, které
povedou k dosažení stanovených cílů. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Výstavba a
obnova sportovní infrastruktury, která jsou následující:
•

výstavba workoutového a parkourového hřiště;

•

dobudování zázemí zimního stadionu;

•

vybudování sociálního zařízení na fotbalovém stadionu;

•

obnova přírodního koupaliště Limnice;

•

vyhotovení studie proveditelnosti a dostavba víceúčelové sportovní haly.

Tabulka 17 Prioritní osa 3 – Cíl 1
Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 1: Výstavba workoutového a parkourového hřiště
Dlouhodobým záměrem města Nejdek je výstavba
workoutového a parkourového hřiště, které by významně
zvýšilo nabídku sportovních aktivit pro mladé, sportovně
aktivní obyvatele.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Předpokládaná
výše investice

1 450 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Celkové náklady realizace tohoto opatření jsou ve výši 1 450
tis. Kč. Realizace tohoto investičního záměru vzhledem
k vysoké finanční náročnosti předpokládá částečné krytí
investičních nákladů z jiných zdrojů než z rozpočtu města.
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 2: Dobudování zázemí zimního stadionu
Město Nejdek má v kalendářním roce 2019 za cíl dobudovat
zázemí zimního stadionu. Záměrem města je výstavba šaten
včetně sprch. Předpokládaný dopad na rozpočet města
odpovídá investici ve výši 450 tis. Kč.

Opatření 3: Vybudování sociálních zařízení na fotbalovém
stadionu
Investičním záměrem města je dobudování zázemí
fotbalového stadionu, resp. výstavba sociálních zařízení.
Současná vybavenost stadionu není dostačující. Fotbalový
stadion disponuje krytou tribunou k sezení s kapacitou pro
120 diváků při celkové kapacitě stadionu 500 diváků. Z tohoto
důvodu je nutné vybudovat adekvátní sociální zařízení, která
budou odpovídat kapacitě tohoto sportovního zařízení.
Předpokládaný dopad na rozpočet města odpovídá investici
ve výši 1,3 mil. Kč.
Opatření 4: Obnova přírodního koupaliště Limnice
Město Nejdek má pro následující období za cíl kompletní
revitalizaci přírodního koupaliště Limnice tak, aby se tato
vodní plocha stala vhodným místem pro sportovní, relaxační
a volnočasové aktivity občanů města Nejdek. Současný stav
této vodní plochy není vyhovující a neumožňuje plně využívat
významný potenciál této lokality. Město má za cíl tímto
způsobem odpovědně reagovat na zjištění, která vzešla
z dotazníkového šetření. Realizace tohoto investičního
záměru je vzhledem k předpokládané vysoké finanční
náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního
programu. Město Nejdek má za cíl v následujícím období
podniknout první projektové kroky k realizaci tohoto
projektového záměru.

7
8

Termín zahájení
realizace

2019

Předpokládaná
výše investice

450 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Termín zahájení
realizace

2019

Předpokládaná
výše investice

1 300 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Termín zahájení
realizace

do 20257

Předpokládaná
výše investice

N/A8

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Podmíněno možnostmi financování ze státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod.
Bude upraveno v závislosti na studii proveditelnosti.
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury
Opatření 5: Studie proveditelnosti a dostavba víceúčelové
sportovní haly
Jedním z dlouhodobých záměrů města v oblasti rozvoje
sportovní infrastruktury je dostavba víceúčelové sportovní
haly. Vzhledem k předpokládané vysoké finanční náročnosti
tohoto investičního záměru má město Nejdek v následujícím
období za cíl podniknout první kroky k realizaci tohoto
projektového záměru, a to zadat vypracování studie
proveditelnosti.

Termín zahájení
realizace

do 20259

Předpokládaná
výše investice

N/A10

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Důležitým přínosem plánovaného zařízení by byla jeho
využitelnost pro soutěžní utkání, tréninkovou činnost,
systematickou výchovu mládeže a rozvoj klubové činnosti
sportovních organizací v podmínkách, které stávající nabídka
sportovišť neumožňuje.
Město Nejdek je připraveno reagovat na plné vytížení
vnitřních sportovních prostor, které neumožňují další rozvoj
sportu. Současná vnitřní sportoviště rovněž neumožňují
pořádání významnějších sportovních událostí.
Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem
k předpokládané vysoké finanční náročnosti podmíněna
existencí vhodného dotačního programu.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Rozvoj sítě turistických cest, běžkařských tratí,
cyklostezek a cyklotras, která jsou následující:

9

•

napojení cyklotras a cyklostezek na regionálně významnější trasy;

•

zvýšení atraktivity sítě turistických cest, cyklostezek a cyklotras;

•

využití potenciálu využití běžkařských tratí a jejich kvality.

Podmíněno možnostmi financování ze státního rozpočtu, strukturálních a investičních fondů apod.
Bude upraveno v závislosti na studii proveditelnosti.

10

Stránka | 45
Společnost BDO Advisory s.r.o. je členem skupiny BDO International Limited, společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii, a je součástí mezinárodní sítě nezávislých
členských firem BDO. BDO Advisory s.r.o., IČ: 27244784, DIČ: CZ27244784, je zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235.

Strategie rozvoje sportu

Tabulka 18 Prioritní osa 3 – Cíl 2
Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest, běžkařských tratí, cyklostezek a cyklotras
Opatření 1: Napojení cyklotras a cyklostezek na regionálně
významnější trasy
Záměrem města je zvýšení hustoty a návaznosti sítě
cyklostezek a cyklotras zejména na regionálně významné
trasy (Karlova stezka, Boží Dar apod.). Město Nejdek by se tak
mohlo stát z hlediska cyklistické sítě významným sportovním
uzlem sledovaného regionu.

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Předpokládaná
výše investice

425 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Termín zahájení
realizace

Probíhající

Roční dopad na
rozpočet města

do 50 tis. Kč

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Město si uvědomuje potenciál své geografické polohy,
možného napojení na cyklostezky z Německa a má za cíl tuto
příležitost odpovídajícím způsobem využít.
Opatření 2: Zvýšení atraktivity sítě turistických cest,
cyklostezek
a cyklotras
Cílem města Nejdek je zasadit se o průběžnou a kontinuální
revitalizaci stávajících turistických cest, cyklostezek
a cyklotras. V rámci tohoto opatření je plánována rovněž
efektivní prezentace sítě turistických cest, cyklostezek
a cyklotras směrem k občanům a průběžné zvyšování
atraktivity sítě této sportovní a volnočasové infrastruktury.
Opatření se skládá z následujících aktivit:
•

propagace sítě turistických cest, cyklostezek
a cyklotras prostřednictvím městských sdělovacích
kanálů;

•

revitalizace sítě turistických cest, cyklostezek,
cyklotras a doplňují infrastruktury (odpočívadla pro
cyklisty, stojany na kola apod.).
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Implementace a evaluace plnění plánu

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury
Cíl 2: Rozvoj sítě turistických cest, běžkařských tratí, cyklostezek a cyklotras
Opatření 3: Využití potenciálu využití běžkařských tratí a jejich
kvality
Město má za cíl zasadit se o vyšší využití potenciálu
běžkařských tratí a zvyšování jejich kvality, a to na území
katastrálního území města Nejdek, popřípadě v jeho blízkém
okolí. Účelem je zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování,
rozšíření nabídky cestovního ruchu pro aktivní trávení volného
času a zvýšení atraktivity sledovaného regionu.

Termín zahájení
realizace

do 2025

Předpokládaná
výše investice

N/A11

Nositel opatření

MěÚ Nejdek

Součástí tohoto opatření mají být následující aktivity a dílčí
opatření:
•

výstavba parkoviště pro běžkaře;

•

prodloužení tras a přímé napojení na město Nejdek;

•

umožnění průjezdnosti rolby v některých úsecích
apod.

Jedná se o dlouhodobý cíl města, jež předpokládá významné
finanční investice. Z tohoto důvodu je realizace tohoto
investičního záměru vzhledem k předpokládané vysoké
finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního
programu, nebo jiných zdrojů financování.
Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny města Nejdek konaného dne 4. 9. 2018

8. IMPLEMENTACE A EVALUACE PLNĚNÍ PLÁNU
Na základě schváleného Plánu rozvoje sportu města Nejdek na období let 2018-2025 příslušnými statutárními
orgány města bude pověřena osoba zodpovědná za implementaci Plánu rozvoje sportu města Nejdek.
Nástrojem implementace Plánu rozvoje sportu města Nejdek na období let 2018–2025 bude pravidelná
formulace akčního plánu a evaluace jeho plnění.
Akční plán, který bude formulován pro každý rok sledovaného období, bude operativně upřesňovat opatření,
která mají být s ohledem na ekonomické možnosti města, aktuální dotační programy a jiné faktory
realizované v daném kalendářním roce. Každý rok dojde k vyhodnocení tohoto akčního plánu, jeho aktualizaci
s ohledem na nové skutečnosti a formulaci akčního plánu pro rok následující.

11

Bude upraveno v závislosti na přípravných projektových pracích.
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Závěr

9. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu města Nejdek, je koncipován na období let 2018 až 2025. Vypracováním plánu rozvoje
sportu město Nejdek deklaruje svůj dlouhodobý cíl, a to efektivně a transparentně rozvíjet a podporovat
sport na svém území v souladu s veřejným zájmem a státní politikou v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.
Na základě předpokládaného demografického vývoje, který je předmětem podkapitoly 4.2 Demografická
analýza, je cílem města zasadit se o vytváření vhodných podmínek jak pro rozvoj organizovaného
a výkonnostního sportu, tak využít jeho potenciálu v oblasti rozvoje komunitního života. Město má za cíl
efektivně a transparentně rozvíjet sport a sportovní infrastrukturu na svém území a zvýšit tak svou atraktivitu
pro sportovně aktivní skupiny obyvatel. Za tímto účelem město definovalo prioritní osy, strategické cíle
a vymezilo adekvátní opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů města.
Cíle města, které byly vymezeny na základě provedených analytických prací a ze závěrů jednání pracovní
skupiny pro oblast sportu, se snaží odpovídajícím způsobem reagovat na současný stav sportu a sportovní
infrastruktury ve městě Nejdek. Zároveň zohledňují výstupy dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na
identifikaci potřeb a priorit obyvatel ve městě Nejdek v oblasti sportu. Záměrem města Nejdek je
v následujícím období pokračovat a dále rozvíjet organizovaný sport ve městě, vytvářet optimální podmínky
pro sportovní zapojení osob všech sociálních a věkových skupin a efektivně rozvíjet svou sportovní
infrastrukturu.
Plán rozvoje sportu města Nejdek je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu
Zákonem o podpoře sportu vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje cíle a opatření, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města.
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Seznam zkratek

10. SEZNAM ZKRATEK
Tabulka 19 Seznam zkratek
Zkratka

Význam

Zpracovatel

BDO Advisory s.r.o

Zákon o podpoře sportu

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

MěÚ

Městský úřad
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