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2. ÚVOD 

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech je strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sportu na období let 

2018-2025, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“), vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické 

cíle a definuje opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany 

a návštěvníky města.  

Plán rozvoje sportu města Karlovy Vary v souladu s Doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje 

sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu,1 je střednědobý dokument 

konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory v oblasti rozvoje sportu s ohledem na dostupné finanční 

zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch města a kvality 

života jeho občanů. Tento plán vychází ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni kraje a státní 

koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.  

Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů města, provedené 

demografické analýzy, analýzy sportovní nabídky a infrastruktury, ekonomické analýzy financování 

a komparace Karlových Varů s okolními, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy. 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 Statutární město Karlovy Vary 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 Plánu rozvoje sportu v Karlových Varech prokazuje město svůj dlouhodobý cíl, a to efektivně 

a transparentně rozvíjet a podporovat sport na svém území v souladu se zákonem o podpoře sportu, 

veřejným zájmem a státní politikou v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 

                                                 

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučená osnova pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.  
Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/46654/. 
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3. POSTUP PRACÍ A METODICKÝ PŘÍSTUP 

Kapitola uvádí metodický přístup společnosti BDO Advisory ke zpracování plánu rozvoje sportu města 

Karlovy Vary. 

3.1 Fáze 1: Sběr podkladů a dat 

V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu pro město 

Karlovy Vary 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, počty registrovaných členů 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 pracovních skupin se zástupci  

BDO Advisory, rozhovorů s vedením Statutárního města Karlovy Vary 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 které došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření 

Zpracovatele. Na základě těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti Statutárního města Karlovy 

Vary v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 

Na základě obdržených podkladů ze strany města byly provedeny následující práce: 

• demografická analýza ovlivňující velikost a strukturu populace; 

• analýza strategických dokumentů města (územně analytické podklady apod.); 

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

• analýza současného stavu sportu a sportovní infrastruktury města (sportovní zařízení ve vlastnictví 

města, sportovní kluby, sportovní akce, sportovní zařízení a služby soukromého sektoru apod.); 

• komparativní analýza města s okolními, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy; 

• ekonomická analýza vývoje sportovních investic a provozních výdajů; 

• vývojová analýza distribuce prostředků sportovním subjektům; 

• analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb; 

• online dotazníkové šetření; 

• 2 schůze pracovní skupiny. 



 Postup prací a metodický přístup         

 

 

 
Stránka | 6 

 

 

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. 

 

3.3 Fáze 3: Vlastní dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření probíhalo v červenci a srpnu roku 2018. Dotazník byl občanům města Karlovy Vary 

distribuován elektronickou formou a byl přístupný prostřednictvím sdělovacích kanálů města Karlovy Vary 

(sociální sítě, webové stránky). Dále byly distribuovány informativní letáky, které respondenty odkazovaly 

na zveřejněné dotazníkové šetření. Celkový počet zúčastněných respondentů byl 244 osob. 

Sledované parametry dle článku 2 uzavřené smlouvy o dílo: 

• charakteristiky zkoumaného vzorku obyvatel města; 

• aktivní participace obyvatel města ve sportu; 

• účast v organizovaném sportu; 

• účast v neorganizovaném sportu; 

• bariéry sportovní participace; 

• potřeby a zájmy, role sportu ve volném čase obyvatel města;  

• názory obyvatel na současnou situaci, návrhy, připomínky. 

3.4 Fáze 4: Tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu 

Na základě identifikovaných zjištění v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument v souladu 

s § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení města Karlovy Vary jako soubor 

podkladových materiálů pro strategické rozhodování o podpoře sportu a investiční aktivity města, které 

souvisejí se sportovní a volnočasovou vybaveností města Karlovy Vary. 

Zpracovatel v rámci tohoto plánu předkládá závěry a doporučení pro budoucí rozvoj sportu ve městě 

Karlovy Vary. Formuluje střednědobé a dlouhodobé vize vztahu města a sportu, definuje prioritní osy 

a strategické cíle a vymezuje adekvátní opatření, která povedou k dosažení stanovených cílů města 

v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 



 Související strategické dokumenty města         

 

 

 
Stránka | 7 

 

 

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. 

 

4. SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA 

Kapitola prezentuje klíčové strategické dokumenty města Karlovy Vary, které přímo či nepřímo ovlivňují 

rozvoj sportu a sportovní infrastruktury na území města. Formulované prioritní osy, strategické cíle 

a opatření, které povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany a návštěvníky 

města, jsou uvedeny v rámci kapitoly 8. Strategie rozvoje sportu, jsou v přímém souladu s těmito 

strategickými dokumenty (Strategický plán udržitelného rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje území 

aglomerace Karlovy Vary 2014-2020, Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech a Programové 

prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2015–2018). 

4.1 Strategický plán udržitelného rozvoje města  

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary „StrategieKV°“ je strategický dokument, který 

představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v rozvoji města 

a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, 

stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování 

a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.2 Jedná se o klíčový strategický rozvojový dokument pro období 

do roku 2020, který zavazuje město k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k rozvoji města 

v souladu s nastavenými cíli. Zároveň je vodítkem pro další subjekty, jejichž činnost má vliv na rozvoj 

města a život v něm. Podpora sportu a sportovní infrastruktury je v tomto strategickém dokumentu 

ukotvena zejména v rámci Priority 3: Příznivé podmínky pro život ve městě, Specifickém cíli 3.2: Rozvíjet 

infrastrukturu pro kulturu, sport a volný čas podle potřeb a zájmů obyvatel města i návštěvníků. 

V rámci strategického cíle 3.2 město Karlovy Vary definovalo opatření, které povedou k vytvoření příznivých 

podmínek pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel i návštěvníků města. Mezi typické aktivity, které 

v souladu se Strategickým plánem udržitelného rozvoje města Karlovy Vary povedou k dosažení stanoveného 

cíle, patří: 

• budování infrastruktury pro sportovní aktivity obyvatel města i návštěvníků; 

• budování školních hřišť přístupných i pro veřejnost; 

• budování infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí a mládeže; 

• rozvoj nabídky kulturního vyžití obyvatel města i návštěvníků; 

• podpora spolkové činnosti; 

• podpora alternativní a klubové kultury. 

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech je kompatibilním doplňkem ke Strategickému plánu udržitelného 

rozvoje města Karlovy, který oblast sportu a sportovní infrastruktury analyzuje v hlubším detailu. Zároveň 

však zůstává v přímém souladu s tímto nadřazeným koncepčním dokumentem.  

  

                                                 

2 Statutární město Karlovy Vary. Strategický plán udržitelného rozvoje města. Dostupné z: 

http://kvprojekty.cz/Files/content/text_content/4/SPURM_redukovana_verze.pdf. 
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4.2 Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020 

Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020 „IPRÚKV°“ je strategickým nástrojem 

města, který definuje potřeby a problémy městské aglomerace a slouží jako podklad pro čerpání finančních 

prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (dále také jako „ESIF“) alokovaných mimo jiné 

na podporu sportu a do rozvoje sportovní infrastruktury v období mezi lety 2014 a 2020.3  

Vymezení území sídelní aglomerace Karlových Varů zahrnuje 27 obcí Karlovarského kraje. Jedná se o území 

ovlivněné rozvojovou dynamikou centra nadregionálního významu města Karlovy Vary při spolupůsobení 

sídelních center Chodov, Nejdek a Ostrov. Mezi centry jsou díky geografické blízkosti a kvalitní dopravní 

provázanosti silné prostorové vazby. Ty ovlivňují širší nabídku sportu a sportovní dostupnost v rámci 

sledovaného regionu. Samotný Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020 se 

problematiky sportu dotýká pouze okrajově a řeší z hlediska sportovní infrastruktury zejména podmínky 

a rozvoj cykloturistiky.  

Dle Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020 je hustota cyklotras nižší než 

v jiných částech České republiky. Nejvýznamnější cyklostezkou, která prochází řešeným územím 

aglomerace, je páteřní cyklostezka Ohře. Pro svůj význam byla zařazena do kategorie národních dálkových 

cyklotras a označena číslem 6. V souladu s tímto plánem v rámci Prioritní osy A: Udržitelná doprava, 

Specifickém cíli A2: Zvýšit podíl udržitelných a ekologicky nenáročných forem dopravy na dopravních 

výkonech Statutární město Karlovy Vary definovalo opatření A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě 

pro cyklodopravu včetně související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel. 

Cílem opatření je vytvořit podmínky pro mobilitu, optimalizaci a komplexní propojení sítě cyklostezek 

a cyklotras dle generelu rozvoje cyklistické dopravy (viz Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových 

Varech) v kontextu udržitelné dopravy pro funkční, bezpečné, ekologické a ekonomické podmínky 

k přemisťování osob. Předmětem je výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras, realizace 

cyklistických jízdních pruhů a budování doprovodné infrastruktury. 

4.3 Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech 

Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech je koncepční strategický dokument cyklistické 

dopravy na území města Karlovy Vary, který popisuje trasy pro vedení cyklistické dopravy a navrhuje jejich 

technická řešení. Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech je využíván jako podkladový 

materiál pro projektovou přípravu staveb a dokumentem, na nějž je brán zřetel při tvorbě rozpočtové 

a dotační politiky města Karlových Varů v oblasti rozvoje cyklistické dopravy. 

Dle generelu cyklistické dopravy byly a mají být realizovány v období mezi lety 2012 a 2020 investice do 

rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras, které jsou prezentovány v následující tabulce. Plnění tohoto plánu ve 

vazbě na konkrétní opatření Plánu rozvoje sportu v Karlových Varech na období 2018–2025 je předmětem 

kapitoly 8. Strategie rozvoje sportu. 

  

  

                                                 

3 Statutární město Karlovy Vary. 4.2 Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020. Dostupné z: 

http://kvprojekty.cz/Files/content/text_content/61/IPRU_KV_final_180417.pdf. 
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Tabulka 1 Plán investic v oblasti rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech 2012-20204 

Rok Plánovaná investice v oblasti rozvoje cyklistické dopravy 
Předpokládaná finanční 

náročnost 

2012 Projektová příprava - 

2013 Výstavba A2, A8, B2, B3, C2, Ohře Kaufland – Interspar 35,5 mil. Kč 

2014 Výstavba A1, A3, A4, A5, A6 37 mil. Kč 

2015 Výstavba A9, Ohře Doubský most – Svatošská 37 mil. Kč 

2016 Výstavba A7, B8, B9, Ohře Dvorský most – Doubský most 53,5 mil. Kč 

2017 Výstavba D4 B4, B5, B6, B7E1 E2 27 mil. Kč 

2018 Výstavba C1, E3, F1, F2, F3, F4 10,5 mil. Kč 

2019 Výstavba B1, D1, D2, D3 25,5 mil. Kč 

2020 Výstavba C3, D5, D6 15 mil. Kč 

Zdroj: Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech 

4.4 Programové prohlášení koaličních partnerů 

Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2015–2018 definuje 

klíčové oblasti, které má vedení města v daném volebním období v plánu realizovat. Jednou z oblastí je 

také „Sport a volnočasové aktivity“, jenž se skládá z následujících podoblastí, které mají být dle tohoto 

programového prohlášení podporovány:  

• každodenní a rekreační sport; 

• vrcholový a výkonnostní sport; 

• vize sportovních Karlových Varů; 

• KV Aréna a další sportoviště – bazénové centrum, hala pro míčové sporty. 

V rámci podpory každodenního a rekreačního sportu pro občany má město Karlovy Vary za cíl rozvíjet 

sportovní zařízení v majetku města a městem podporovaná sportovní zařízení pro potřeby veřejnosti (školní 

hřiště, tělocvičny, sportovní i víceúčelové haly). Dalším záměrem města je podpora sportu, zejména 

mládežnického, včetně podpory dobrovolných trenérů mládeže, a podpora sportovních aktivit 

handicapovaných sportovců a sportujících seniorů. 

Město Karlovy Vary má v plánu dle programového prohlášení dále podporovat vrcholný a výkonnostní sport, 

a to podporou sportovních odvětví, která mají potenciál zviditelnit město v republikovém i mezinárodním 

měřítku. Dalším záměrem koaličních partnerů je hledat možnosti stabilní podpory ledního hokeje jakožto 

největšího sportovního odvětví a analyzovat možnosti majetkové účasti města v klubu, což souvisí 

                                                 

4 Statutární město Karlovy Vary. Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech. Dostupné z: https://mmkv.cz/cs/generel-

cyklodopravy. 
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s analýzou dopadů na ekonomiku města a analýzou rizik. Mezi další cíle patří efektivní kontrola využívání 

městských financí poskytovaných za účelem podpory vrcholového a výkonnostního sportu a podpora akci se 

sportovní tématikou.5 

Třetí podoblast programového prohlášení pro volební období 2015–2018 tvoří vize sportovních Karlových 

Varů. V návaznosti na budovaná sportovní centra má město Karlovy Vary za cíl nabídnout všechny přednosti 

města pro konání význačných sportovních a kulturních akcí, ale i běžných sportovních soustředění 

a podporovat vrcholné sportovní akce národního a mezinárodního významu. 

V rámci poslední podoblasti, jež byla v rámci tohoto dokumentu definována, je prioritou města efektivní 

řízení a kontrola hospodaření významných sportovních zařízení (KV Aréna a další sportoviště – bazénové 

centrum, hala pro míčové sporty) s důrazem na hospodárné a účelné čerpání finančních prostředků. Dále 

pak intenzivní a efektivní využití všech sportovišť a podpora Centra zdraví a bezpečí.6 

                                                 

5 Vyhlašování nejlepších sportovců města a Sportovní unie Karlovarska. 
6 Statutární město Karlovy Vary. Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2015 – 2018. 

Dostupné z: https://mmkv.cz/sites/default/files/dokuemnty/programove_prohlaseni_rm_2015_2018_final_010615.docx 
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5. PROFIL MĚSTA KARLOVY VARY 

Kapitola představuje základní profil města Karlovy Vary, tj. základní územní a socio-demografické 

charakteristiky města. 

5.1 Územní charakteristika 

Město Karlovy Vary je centrem Karlovarského kraje a největším a nejnavštěvovanějším lázeňským městem 

na území České republiky. Jedná se o krajské a Statutární město v západních Čechách, v Karlovarském 

kraji, které se nachází přibližně 110 km západně od Prahy, a to na soutoku řek Ohře a Teplé. Město Karlovy 

Vary je velmi významnou destinací v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, a to zejména regionálního 

a celorepublikového významu. Správní území města Karlovy Vary v současnosti zahrnuje 15 městských částí, 

které odpovídají katastrálním územím: Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, 

Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice a Tuhnice. 

Obrázek 1 Umístění Statutárního města Karlovy Vary na mapě České republiky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS 

Správní obvod Karlovy Vary je pak největším obvodem v Karlovarském kraji, jak rozlohou (1 171 km2), tak 

počtem obyvatel (87 280 k 1. 1. 20187). Ve správním obvodu Karlovy Vary je zahrnuto 41 obcí, a to: 

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, 

                                                 

7 Český statistický úřad. Obyvatelstvo. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xk/obyvatelstvo-xk-obvody. 
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Děpoltovice, Hory, Hradiště, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, 

Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, 

Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec a Žlutice. 

Obrázek 2 Administrativní dělení ORP Karlovy Vary 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že více než tři čtvrtiny rozlohy katastrálního území města Karlovy Vary 

jsou pokryty lesními pozemky, které tvoří 77,4 % sledovaného území. Zastavěné a ostatní plochy pokrývají 

4,0 %, resp. 15,7 % rozlohy katastrálního území města Karlovy Vary, z čehož 0,2 % tvoří sportovní 

a rekreační infrastruktura města Karlovy Vary. 
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Tabulka 2 Pozemková struktura v katastrálním území města Karlovy Vary podle způsobu využití 

Druh pozemku Počet parcel Výměra v hektarech 
Relativní územní 

pokrytí 

Orná půda 20 0,7 ha 0,0 % 

Zahrada 270 12,8 ha 0,9 % 

Ovocný sad 3 2,4 ha 0,2 % 

Trvalý travní porost 21 2,9 ha 0,2 % 

Lesní pozemek 118 1 142,0 ha 77,4 % 

Vodní plocha 13 22,8 ha 1,5 % 

Zastavěná plocha 2 351 59,0 ha 4,0 % 

Ostatní plocha 

(z toho sportovní a rekreační) 

1 784 

(11) 

231,9 ha 

(2,4 ha) 

15,7 % 

(0,2 %) 

Celkem 4 580 1 474,5 ha 100,0 % 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 

5.2 Demografická analýza 

Předmětem této podkapitoly je demografická analýza sledovaného území z hlediska věkové struktury 

obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových 

skupinách. Na základě výsledků demografické analýzy jsou v závěru této podkapitoly s ohledem na 

specifické potřeby obyvatel města Karlovy Vary navrženy doporučení v oblasti sportu a sportovní 

infrastruktury, které reagují na predikovaný demografický vývoj sledovaného území, tj. 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. 

5.2.1 Současný stav 

Z pohledu počtu obyvatel je město Karlovy Vary, s 48 7768 obyvateli, nejlidnatějším městem 

v Karlovarském kraji. Město v posledním desetiletí zažilo pozvolný pokles počtu obyvatel, kdy se celkový 

počet obyvatel mezi lety 2008 až 2018 snížil o 4,7 % (2 462 obyvatel). Migrační saldo Karlových Varů 

vykazuje dlouhodobě záporné hodnoty a úbytek obyvatelstva způsobený migrací má zásadní vliv na vývoj 

počtu obyvatel města. 

                                                 

8 Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2018. Dostupné online z: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-
obcich-see2a5tx8j 
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Karlovy Vary (2008 – 2018) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka níže zobrazuje absolutní počty obyvatel Karlových Varů k 1. lednu daného roku. Z uvedených 

hodnot vyplývá, že město Karlovy Vary ve sledovaných letech dosahovalo každoročního úbytku počtu 

obyvatel. Výjimkou je pouze úvodní rok sledovaného časového intervalu, kdy byl zaznamenán kladný 

přírůstek počtu obyvatel. 

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel ve městě Karlovy Vary 

Rok 
Počet obyvatel  

(k 1. 1. daného roku) 

Absolutní meziroční 

přírůstek a úbytek 

Relativní meziroční 

přírůstek a úbytek 

2008 51 202 obyv. 257 obyv. 0,5 % 

2009 51 459 obyv. -139 obyv. -0,3 % 

2010 51 320 obyv. -438 obyv. -0,9 % 

2011 50 882 obyv. -288 obyv. -0,6 % 

2012 50 594 obyv. -422 obyv. -0,8 % 

2013 50 172 obyv. -308 obyv. -0,6 % 
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Rok 
Počet obyvatel  

(k 1. 1. daného roku) 

Absolutní meziroční 

přírůstek a úbytek 

Relativní meziroční 

přírůstek a úbytek 

2014 49 864 obyv. -83 obyv. -0,2 % 

2015 49 781 obyv. -455 obyv. -0,9 % 

2016 49 326 obyv. -280 obyv. -0,6 % 

2017 49 046 obyv. -270 obyv. -0,6 % 

2018 48 776 obyv. 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. 

Úroveň průměrného věku obyvatele Karlových Varů dokazuje, že populace města je starší ve srovnání 

s populací České republiky. Průměrný věk obyvatele Karlových Varů je 45,1 roku, což je o 2,9 roku více, než 

je průměrný věk v rámci České republiky. Ženy jsou v Karlových Varech v průměru starší, než muži. 

Průměrný věk žen je 46,6 let, zatímco průměrný věk mužů je 43,5 let. V Karlových Varech bylo ke dni 

31. 12. 2017, z hlediska procentuálního zastoupení, nižší zastoupení mužů (48,1 %) než žen (51,6 %). 

Ve srovnání s Českou republikou je na sledovaném území o 1,1 procentních bodů mužů méně, než je průměr 

České republiky. Tento fakt souvisí s věkovou strukturou obyvatelstva, kdy je v populaci Karlových Varů 

vyšší zastoupení žen, které se v průměru dožívají vyššího věku. 

Z níže uvedené věkové pyramidy je zřejmé, že ve srovnání s Českou republikou jsou ve městě Karlovy Vary 

vyššího zastoupení zejména starší věkové kategorie. Analýza dokazuje, že věková struktura obyvatelstva 

Karlových Varů v porovnání s věkovou strukturou obyvatelstva České republiky má menší zastoupení dětí 

a obyvatel produktivního věku (zejména ve věkových skupinách do 45 let). Naproti tomu věková struktura 

Karlových Varů vykazuje oproti celkové populaci České republiky vyšší zastoupení ve věkových skupinách 

starších 45 let. Na základě analýzy věkových struktur za Českou republiku a město Karlovy Vary je zřejmé, 

že věková struktura města se odlišuje od věkové struktury České republiky. V následujících letech se 

předpokládá, že se ve městě Karlovy Vary bude projevovat obecný trend snižování podílu dětí 

a mladistvých, který bude doprovázen pozvolným zvyšováním podílu obyvatel v nejstarších věkových 

kategoriích.  
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Graf 2 Věková struktura města Karlovy Vary a její srovnání s Českou republikou k 1. 1. 2018 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 
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5.2.2 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 vychází z prognózy Českého 

statistického úřadu (dále je „ČSÚ“) ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. 

Specifické míry úmrtnosti do značné míry kopírují vývoj predikovaných hodnot ČSÚ pro jejich střední 

variantu. V rámci predikce byla předpokládána stagnace specifických plodností na váženém průměru 

posledních 3 let. 

Demografická analýza, z níž bylo vycházeno při predikování budoucího vývoje obyvatelstva v Karlových 

Varech, pracuje se současným trendem migrace obyvatel. Migrace měst tvoří klíčovou složku populačního 

vývoje, a to i přesto, že se jedná o složku vysoce pohyblivou v čase, kterou nelze zejména v delším 

časovém horizontu spolehlivě odhadovat, neboť ji ovlivňuje celá řada faktorů (ekonomických, sociálních 

apod.). I z tohoto důvodu je projekce vývoje počtu obyvatel omezena pouze do roku 2030 tak, aby měla 

vypovídající hodnotu. Následující grafické znázornění prezentuje predikovaný vývoj celkové populace 

města Karlovy Vary. Je zřejmé, že ve sledovaném období při stávající úrovni negativní migrační bilance 

města je očekáván setrvávající pokles počtu obyvatel, který by v roce 2030 měl dle odhadovaného vývoje 

klesat k hodnotě 44 254 obyvatel. Predikce je významně ovlivněna dlouhodobě negativní migrační bilancí 

města. 

Graf 3 Predikovaný vývoj celkové populace města Karlovy Vary do roku 2030 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Tabulka níže znázorňuje predikované počty obyvatel v rámci specifických věkových skupin obyvatel 

Karlových Varů. Z provedené predikce je zřejmé, že by v rámci sledovaného období mělo docházet 

ke snižování počtu obyvatel města v předproduktivní a zejména v produktivní věkové skupině. Celkový 
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počet obyvatel města ve věku od 15 do 64 let by se měl v rámci sledovaného území snížit o 4 402 osob, což 

odpovídá 14,2 %. Naopak lze předpokládat významný růst osob starších 65 let. Do roku 2030 by se dle 

provedené predikce měl celkový počet obyvatel ve městě Karlovy Vary snížit o 4 522 obyvatel. Predikované 

hodnoty znamenají 9,8 % pokles počtu obyvatel mezi roky 2018 až 2030. 

Tabulka 4 Predikovaný vývoj počtu obyvatel ve městě Karlovy Vary 

Věková skupina 

Rok 

2018 2020 2025 2030 

0 – 14 let 6 386 obyv. 6 418 obyv. 5 674 obyv. 5 162 obyv. 

15 – 64 let 31 066 obyv. 29 636 obyv. 28 333 obyv. 26 664 obyv. 

65 a více let 

(z toho 80 a více let) 

11 324 obyv. 

(2 491 obyv.) 

11 889 obyv. 

(2 749 obyv.) 

12 188 obyv. 

(3 133 obyv.) 

12 428 obyv. 

(3 996 obyv.) 

Celkem 48 776 obyv. 47 943 obyv. 46 195 obyv. 44 254 obyv. 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Následující tabulka převádí absolutní hodnoty predikovaného vývoje počtu obyvatel do relativního 

vyjádření. Z prezentovaných výsledků je odhadováno, že se podíl dětí ve sledovaném období sníží z 13,1 % 

na úroveň 11,7 %. Podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let by měl dle provedené předpovědi vývoje populace 

v Karlových varech také klesnout, a to o 3,4 procentního bodu. Podíl obyvatel ve věkové skupině 65+ let by 

se měl dle provedené predikce do roku 2030 zvýšit na úroveň 28,1 %. Predikce rovněž předpokládá 

významné zvýšení podílu osob ve věkové skupině 80 a více let. 

Tabulka 5 Predikovaný vývoj podílu obyvatel podle věkových skupin 

Věková skupina 

Rok 

2017 2020 2025 2030 

Podíl obyv. 0 – 14 let 13,1 % 13,4 % 12,3 % 11,7 % 

Podíl obyv. 15 – 64 let 63,7 % 61,8 % 61,3 % 60,3 % 

Podíl obyv. 65+ let 

(z toho 80+ let) 

23,2 % 

(5,1 %) 

24,8 % 

(5,7 %) 

26,4 % 

(6,8 %) 

28,1 % 

(9,0 %) 

Celkem 100 % 100,0 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

Následující grafické znázornění ilustruje predikovaný vývoj dvou základních demografických ukazatelů, a to 

podílu dětí a podílu osob v postproduktivním věku na celkové populaci do roku 2030. Podíl dětí by měl mezi 

lety 2018 až 2020 stagnovat nebo velmi mírně růst. Svého maxima by podíl dětí měl dosáhnout v roce 2020, 

a to na hodnotě 13,4 %. Dále by mělo dle provedené předpovědi docházet ke konstantnímu snižování podílu 

dětské populace až na hodnotu 11,7 % v roce 2030. Naopak podíl obyvatel ve věku 65 a více let by se měl 
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dle predikce vývoje počtu obyvatel po celé sledované období zvyšovat, kdy v roce 2030 by měl překročit 

hodnotu 28 %. Pokračující trend snižování podílu dětí a růst podílu obyvatel v poproduktivním věku lze 

očekávat i v letech následujících. 

Graf 4 Predikovaný vývoj podílu dětí a osob starších 65 let na celkové populaci Karlových Varů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Český statistický úřad 

5.2.3 Závěry demografické analýzy a její implikace v oblasti sportu 

Ze závěrů analytických prací v oblasti demografických analýz, které byly realizovány a shrnuty v rámci této 

kapitoly, lze vyvodit jisté implikace pro politiku města v oblasti efektivního rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury. Je klíčové, aby obyvatelům a návštěvníkům města byly nabízeny takové možnosti 

sportovního vyžití, které odpovídají jejich potřebám a preferencím. Na měnící se potřeby obyvatel by měla 

odpovídajícím způsobem reagovat sportovní vybavenost města, resp. jeho infrastruktura.  

Do roku 2030 je ve městě Karlovy Vary očekáván konstantní pokles obyvatel v rámci nízkých věkových 

kategorií, stejně tak jako stárnutí v současnosti nejpočetnějších ročníků. V dlouhodobém časovém 

horizontu lze na základě těchto skutečností predikovat výrazný nárůst obyvatel postproduktivního věku. 
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Vzhledem k demografickému stárnutí populace bude udržení pohybových schopností starších obyvatel 

jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. Město 

Karlovy Vary by se tak mělo snažit o vytvoření podmínek vhodných pro zapojení co nejširšího spektra 

občanů do sportu. Rozvoj efektivní sportovní infrastruktury, která bude odpovídat potřebám měnící se 

věkové struktury obyvatel, je tak jednou z hlavních priorit města v oblasti rozvoje současné sportovní 

infrastruktury, viz kapitola 8. Strategie rozvoje sportu. Na základě prezentovaných skutečností lze 

konstatovat, že město má za cíl efektivním způsobem podporovat jak organizovaný a výkonnostní sport, tak 

se významnou měrou zasadit o vytváření vhodných podmínek pro sportovní zapojení co nejširší veřejnosti 

a rozvoj komunitního života ve městě, stejně tak jako v celém regionu, jehož jsou Karlovy Vary 

ekonomickým, kulturním a sportovním centrem. 

Jedním ze záměrů města je dát významný prostor jak soutěžním, tak nesoutěžním formám sportovních 

aktivit, do kterých se může zapojit nejširší komunita obyvatel, tedy i starší věkové kategorie. Zároveň je 

vhodné cílit na vytvoření odpovídajících podmínek pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny 

sociální a věkové skupiny, kdy převážná většina sportovních aktivit je zároveň vhodným nástrojem 

interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly, podporuje spolupráci a soudržnost. Cílem strategie 

v oblasti sportu je narovnávání podmínek pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu věku 

a ekonomického a sociálního statusu, a to jak pro organizované, tak neorganizované sportovce. 

Město Karlovy Vary již v současné době disponuje kvalitní sportovní infrastrukturou (např. sportovní areál 

KV Arena), která odpovídá požadavkům profesionálního sportu. Zároveň díky své geografické poloze 

a atraktivnímu prostředí nabízí skvělé přírodní podmínky pro rozvoj neorganizovaných forem rekreačních 

a sportovních aktivit. V návaznosti na sportovní centra má město Karlovy Vary za cíl nabídnout všechny jeho 

přednosti jak občanům Karlových Varů, tak jeho návštěvníkům. V oblasti investičních aktivit má město za 

cíl zejména rekonstruovat klíčové stárnoucí prvky sportovní infrastruktury (atletický stadion, fotbalový 

stadion, plavecký bazén Thermal), jejichž stav nevyhovuje současným standardům. Konkrétní prioritní osy 

v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, cíle a optimalizační opatření, které dopomohou 

k efektivnímu rozvoji formální a neformální sportovní a volnočasové infrastruktury, jsou detailně 

prezentovány v rámci kapitoly 8. Strategie rozvoje sportu. 
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6. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Kapitola prezentuje analýzu stávajícího stavu nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve 

městě Karlovy Vary. Předmětem zájmu jsou zejména sportovní spolky a sdružení na území města, sportovní 

infrastruktura v majetku města, která je dostupná široké veřejnosti, a dále pak sportovní programy či akce 

realizované na území města. Rovněž jsou sledována sportovní zařízení, která jsou spravována školami 

(příspěvkovými organizacemi) a soukromým sektorem. 

6.1 Analýza aktérů v oblasti sportu 

Podkapitola se zabývá identifikací a analýzou klíčových aktérů v oblasti sportu. Níže uvedené subjekty buď 

sami ovlivňují sportovní nabídku a vytváří podmínky pro realizaci sportu ve městě Karlovy Vary, nebo jsou 

ovlivňováni rozhodováním jiných aktérů v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. V rámci této podkapitoly 

jsou popsána jednání a vzájemné vztahy těchto zainteresovaných skupin. 

Stát 

Stát se v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury podílí utvářením legislativního rámce a také 

zejména materiální podporou, kdy prostřednictvím operačních programů (dále také „OP“) dochází 

k přerozdělení finančních zdrojů ESIF. Struktura zaměření jednotlivých OP umožňuje získat finanční 

podporu na projekty různorodého zaměření. Operační programy jsou v jednotlivých členských státech 

nastaveny na základě Dohody o partnerství, dle které dochází k souladu strategií na úrovni regionální, 

národní a nadnárodní. Díky tomu by měly výzvy operačních programů odpovídat požadavkům jednotlivých 

členských států a napomáhat k jejich koncepčnímu rozvoji.  

V rámci České republiky jsou pak OP doplňovány dotačními programy z rozpočtu ministerstev, krajů, měst 

a svazků měst a obcí. Tyto dotace představují doplňkové zdroje financování projektových záměrů. Výzvy 

v rámci všech dotačních zdrojů jsou vyhlašovány průběžně v daném programovém období. Lze se řídit 

předběžnými harmonogramy jednotlivých OP a předpokládat možnosti financování projektů. Dále je možné 

vycházet ze zpracovaných resortních strategií (např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020) 

a koncepcí (např. Koncepce podpory sportu 2016-2025), přičemž lze očekávat, že v budoucnu dojde 

k naplnění a snaze k dosažení cílů a aktivit těchto klíčových strategických dokumentů.  

Zákon o podpoře sportu z roku 2001 pak utváří legislativní rámec v oblasti sportu a definuje sport jako 

veřejně prospěšnou činnost. Tento zákon rovněž upravuje pravomoci a stanovuje povinnosti orgánů státní 

správy a územních samosprávných celků při podpoře sportu. 

Dle § 3 zákona o podpoře sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jenž je klíčovým 

ministerstvem v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, má za cíl vytvořit následující podmínky 

pro sport a jeho rozvoj: 

a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a předkládá jej vládě ke schválení; 

b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu; 

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu; 

d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým 

příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul; 
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e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport 

zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na 

sportovních akcích v České republice a zahraničí; 

f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program 

prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží; 

g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti 

dopingu ve sportu9; 

h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost; 

i) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra; 

j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního 

rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá 

o poskytnutí této podpory.10 

Dalšími zainteresovanými ministerstvy jsou Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, které ve své 

působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu 

sportovních talentů, zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost. Ministerstvo 

zdravotnictví pak ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním 

reprezentantům a sportovním talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup 

sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky 

pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.11 

Majoritní výdaje jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 333 státního rozpočtu. Tato částka je 

programově rozdělena na investiční a neinvestiční část. Většina prostředků je určena v souladu se Zákonem 

o podpoře sportu na reprezentaci a práci s talentovanou mládeží. Další zdroje jsou z rozpočtu Ministerstva 

vnitra a Ministerstva obrany, které jsou určeny výhradně na podporu reprezentace. V souladu s Koncepcí 

podpory sportu 2016-2025 je záměrem cíleně navyšovat objem prostředků na sport ze stávajících 0,3 %  

na 1 % státního rozpočtu. 

Kraj 

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu na krajské úrovni. Především 

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

spoluobčanů. Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, které 

poskytují pro sportovní činnost občanů. Kraje dále zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

a kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení. 

Klíčovým dokumentem na této úrovni je Plán sportu Karlovarského kraje 2018–2023, jenž analyzuje 

současný stav sportu na území Karlovarského kraje, stanovuje priority a vymezuje oblasti podpory sportu 

a pohybových aktivit jeho obyvatel v souladu s § 6a zákona o podpoře sportu. Dle tohoto dokumentu bude 

Karlovarský kraj usilovat o navýšení rozpočtu pro oblast sportu, a to na obvyklou úroveň Evropské unie. 

                                                 

9 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s. 
10 § 3, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
11 § 4, zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 
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Rozpočet kraje do oblasti sportu v letech 2018 až 2023 počítá s částkou minimálně 20 mil. Kč ročně, kdy 

v případě dobrých výsledků hospodaření bude kraj usilovat o navýšení uvedené částky. 

Vedení města 

Vedení města Karlovy Vary má za cíl v souladu s tímto dokumentem podporovat sport na svém území. 

Podpora sportu ve městě je ukotvena v programovém prohlášení koaličních partnerů, viz podkapitola  

4.4 Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2015–2018, které 

definuje klíčové oblasti, které má vedení města v daném volebním období v plánu realizovat. Město Karlovy 

Vary má za cíl zejména zajištění podpory každodenního/rekreačního a vrcholného/výkonnostního sportu. 

Dalším záměrem je nabídnout všechny přednosti města pro konání význačných sportovních a kulturních 

akcí, ale i běžných sportovních soustředění a podporovat vrcholné sportovní akce národního 

a mezinárodního významu. Poslední prioritou města dle tohoto programového prohlášení je pak efektivní 

řízení a kontrola hospodaření sportovních zařízení s důrazem na hospodárné a účelné čerpání finančních 

prostředků, stejně tak jako intenzivní a hospodárné využití sportovišť v majetku města. 

Klíčovým orgánem města je odbor kultury, školství a tělovýchovy, který vykonává státní správu 

a samosprávu na úseku kultury, školství a tělovýchovy ve městě Karlovy Vary a zajišťuje jeho koncepční 

činnost. Odbor metodicky řídí příspěvkové organizace a ekonomicky zabezpečuje provoz škol a školských 

zařízení. Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost Kulturní komise, Komise školství, vzdělávání 

a demografie, Komise sportovní a tělovýchovy. 

Komise sportovní a tělovýchovy definuje kritéria pro poskytování finančních prostředků sportovním 

subjektům a projednává žádosti o poskytnutí dotace sportovním subjektům z rozpočtu města. Komise 

sportovní a tělovýchovy ve městě Karlovy Vary rovněž provádí kontrolu účelného čerpání dotačních 

prostředků podporovaných sportovních organizací, nebo na sportovní akce realizované v městě Karlovy Vary 

a blízkém okolí. 

Příspěvky na činnost sportovních organizací jsou pak sportovním organizacím poskytovány prostřednictvím 

Komise sportovní a tělovýchovy, rozpočtu města Karlovy Vary a Nadací města Karlovy Vary, která byla 

Statutárním městem Karlovy Vary zřízena za účelem podpory kultury a propagační činnosti, podpory sportu, 

podpory vzdělávání, podpory sociální oblasti, podpory a propagace Města Karlovy Vary v České republice 

a v zahraničí, podpory zdravotní oblasti, podpory humanitárních akcí, podpory lázeňství, podpory 

cestovního ruchu a architektonického dědictví Města Karlovy Vary 

Správa sportovní infrastruktury v majetku města je pak zajišťována odborem majetku města, který 

vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti 

správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu. Z hlediska 

sportovní infrastruktury je klíčová správa sportovních areálů (sportoviště, haly apod.). 

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech na období 2018–2025 pak vymezuje prioritní osy města Karlovy Vary 

v oblasti podpory sportu, stanovuje strategické cíle a definuje opatření, která povedou k zajištění lepší 

dostupnosti sportovních zařízení pro občany a návštěvníky města (více viz kapitola 8. Strategie rozvoje 

sportu). 
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Sportovní organizace 

Ve městě Karlovy Vary je významná základna sportovních organizací, kdy k roku 2018 město Karlovy Vary 

finančně podpořilo 74 sportovních organizací na území města Karlovy Vary. Sportovní unií Karlovarska (dále 

také jako „SUK“) je evidováno na 83 sportovních oddílů. Celková velikost členské základny tvoří více než  

8 955 sportovně aktivních osob. Lze však očekávat, že členské základny sportovních klubů, spolků 

a sdružení se budou překrývat, tedy celkový počet těch aktivních obyvatel, kteří jsou členy sportovních 

klubů, spolků a sdružení, je reálně nižší.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že sportovní nabídka města, která je zajišťována těmito sportovními 

organizacemi, je velmi významná a vypovídá o nepostradatelné úloze spolkového sektoru v nabídce 

sportovních aktivit pro obyvatele města Karlovy Vary, ale i celého regionu. Nabídce sportovních aktivit, 

která je zajišťována sportovními organizacemi na území města Karlovy Vary, se detailně věnuje následující 

podkapitola 6.2 Analýza současného stavu nabídky sportu.  

Soukromý sektor  

Soukromý sektor je zejména ve velkých městech významným aktérem, který prostřednictvím komerčního 

sportu významně navyšuje nabídku sportovních a volnočasových aktivit. Podílí se na vytváření sportovního 

zázemí a nabídky zejména pro neorganizované formy sportovních aktivit (např. fitness) a relaxační služby. 

Výhodou soukromého sportu je jeho vysoká flexibilita, kdy sportovní průmysl reaguje velmi rychle na měnící 

se trendy a poptávku po sportovních aktivitách a doplňuje tak spektrum aktivit ve sportu o ty, které mají 

prvotně charakter ziskové činnosti (více viz kapitola 6.3.3 Sportovní infrastruktura sportovních organizací 

a soukromého sektoru). 

Soukromý sektor je zároveň nepostradatelný z hlediska sponzoringu sportovních klubů, spolků a sdružení, 

jejichž existence a udržení stávající nabídky a kvality sportovních aktivit je v některých případech bytostně 

závislá na existenci sponzorských darů ze strany soukromého sektoru. 

Občané  

Občané města Karlovy Vary jsou klíčovým aktérem, který představuje stranu poptávky po sportovních 

aktivitách. Role sportu v životě lidí je nepostradatelná, nejen že rozvíjí pohybovou zdatnost a přispívá 

ke zdravému životnímu stylu, ale vytváří rovněž integrační potenciál, kdy převážná většina sportovních 

aktivit je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly a podporuje spolupráci 

a soudržnost. Sport je pro občany města jak zdrojem aktivního vyžití, tak místem sousedského života 

a rozvoje mezilidských vztahů. 

Analýza potřeb, zájmů, bariér ve sportovní participaci a role sportu ve volném čase obyvatel města je 

předmětem podkapitoly 6.6 Analýza sportovní participace občanů, jež vychází z realizovaného 

dotazníkového šetření. 
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6.2 Analýza současného stavu nabídky sportu 

Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních klubech a sdruženích na území 

Statutárního města Karlovy Vary, kdy předmětem zájmu je zejména analýza současné nabídky sportovních 

aktivit. Následující tabulka prezentuje údaje z hlediska velikosti členské základny a počtu oddílů, které 

vytváří nabídku následujících sportovních aktivit. Data vychází z evidovaných sportovních organizací 

Sportovní unií Karlovarska (dále také „SUK“) k roku 2018.  

Je zřejmé, že nejvíce oblíbeným sportem ve městě Karlovy Vary, co do velikosti členské základny a počtu 

oddílů, je fotbal, jehož nabídka je zajišťována celkem osmi sportovními oddíly. Tento sport dle dat SUK 

k červenci roku 2018 aktivně vykonává na územní města 991 osob. Další velice populární sporty na území 

města Karlovy Vary jsou golf (877 členů), atletika (784 členů), tenis (423 členů) a lední hokej (411 členů). 

Tabulka 6 Nabídka sportů a velikost členských základen ve městě Karlovy Vary (2018) 

Název sportu  Celkem 

oddílů 

Celkem 

členů 
Název sportu  Celkem 

oddílů 

Celkem 

členů 

Fotbal 8 991 Jezdectví 3 111 

Golf 1 877 Krasobruslení 2 95 

Atletika 2 784 Judo 1 88 

Tenis 4 423 Kuželky/bowling 4 87 

Lední hokej 1 411 Sport pro tělesně postižené – ČSTPS 1 77 

Turistika 2 304 Triatlon 3 72 

Lyžování 2 285 Stolní tenis 3 71 

Plavecké sporty 1 284 Orientační sporty 1 66 

Sport pro všechny 3 279 Badminton 1 59 

Florbal 1 251 Horolezectví 1 58 

Basketbal 3 250 Rugby 1 58 

Volejbal 3 246 Americký fotbal 1 55 

Rekreační sport 3 220 Gymnastika 1 42 

Karate JKA 2 217 Střelectví 1 37 

Nohejbal 3 217 Cyklistika 1 28 
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Název sportu  Celkem 

oddílů 

Celkem 

členů 
Název sportu  Celkem 

oddílů 

Celkem 

členů 

Ostatní formy bojových umění 1 146 Lukostřelba 1 26 

Šerm 1 138 Jóga 1 11 

Šachy 2 121 Box 1 6 

Kanoistika 3 120 Extrémní sporty 1 4 

Kulturistika 1 117 Karate 1 3 

Moderní gymnastika 2 113 Jiná odvětví 4 78 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Sportovní unie Karlovarska 

Následující tabulka prezentuje sportovní spolky a sdružení, které jsou Magistrátem města Kalovy Vary 

evidovány k roku 2018. Velikost členské základy byla získána na základě dat poskytnutých Magistrátem 

města Karlovy Vary (příjemci dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary) a dat Sportovní unie 

Karlovarska. K červenci roku 2018 je městem evidováno 8 955 členů, kteří jsou členy sportovních organizací 

na území města Karlovy Vary. S ohledem na fluktuaci počtu členů má následující tabulka spíše orientační 

charakter. Lze však očekávat, že členské základny sportovních oddílů, klubů, spolků a sdružení se budou 

překrývat, tedy celkový počet těch aktivních obyvatel, kteří jsou členy těchto sportovních organizací, je 

reálně nižší. 

Tabulka 7 Počty členů sportovních organizací ve městě Karlovy Vary (2018) 

Sportovní organizace  
Celkem 

členů 
Sportovní organizace  

Celkem 

členů 

TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. 1 160 Letecký klub Karlovy Vary, z.s. 67 

Golf Club Karlovy Vary z.s. 877 TJ Delfín Karlovy Vary, z.s. 67 

Triatlet Karlovy Vary z.s. 574 Vodní záchranářská služba Karlovy Vary z.s. 65 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, 

z.s. 
450 Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 63 

Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 

411 

Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. 61 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o.  Karlovy Vary Warriors, z.s. 55 

Karate klub Tygr Karlovy Vary, z.s.  290 X-Team BaNo K. Vary z.s. 55 

TJ KSNP Sedlec z.s. 275 Klub vodáků Karlovy Vary SK, spolek 53 
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Sportovní organizace  
Celkem 

členů 
Sportovní organizace  

Celkem 

členů 

SKMP Shorinji Kempo Klub Karlovy Vary z.s. 259 
Vodní záchranná služba ČČK Karlovy Vary-

Jesenice, pobočný spolek 
53 

FB Hurrican, z.s. 251 Šachový klub Karlovy Vary, z.s. 49 

FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s. 

243 

TJ Karlovy Vary-Dvory, z.s. 48 

FC Slavia Karlovy Vary a.s. SK Hubertus Karlovy Vary, z.s. 43 

TJ Lokomotiva Karlovy Vary z.s. 237 Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s.  42 

Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže 

Karlovy Vary – Stará Role, z.s. 
226 

Modrá hvězda života – záchranná vodní 

stanice potápěčů Karlovy Vary z.s. 
39 

Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary, 

z.s. 
216 RAPpresent Karlovy Vary, z.s.  39 

LK Slovan K. Vary z.s. 213 Spolek karlovarských kuželkářů 39 

VK Karlovarsko 2014 s.r.o.  212 D-team, z.s. 34 

SC Start Karlovy Vary z.s. 210 
Sportovní krasobruslařský klub Mariánské 

Lázně, z.s. 
33 

SK Liapor – Witte Karlovy Vary z.s. 194 
Centrum pro mládež a alternativní sporty, 

z.s. 
29 

Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 183 
Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy 

Vary, spolek 
29 

Sportovní spolek BK Karlovy Vary 141 Klub stolního tenisu Karlovy Vary z.s. 29 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva – šerm 

z.s. 
138 RGC Karlovy Vary z.s. 28 

Tělovýchovná jednota SLAVOJ PIVOVAR 

Karlovy Vary, z.s. 
109 HW Club Karlovy Vary s.r.o.  23 

Tenisový klub Olšová Vrata, z.s. 107 Jezdecká stáj QUERIDA, z.s. 22 

TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 106 Vodní záchranáři Karlovy Vary z.s.  22 

Tělovýchovná jednota SLAVIA Karlovy Vary, 

z.s 
102 TJ Počerny z.s. 20 
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Sportovní organizace  
Celkem 

členů 
Sportovní organizace  

Celkem 

členů 

Tenisový klub Lokomotiva Karlovy Vary, z.s. 100 BEST DANCE z.s. 18 

Tělocvičná jednota Sokol Karlovy Vary  85 Kuželkářský klub Karlovy Vary, z.s. 17 

TopGym Karlovy Vary, z.s. 85 Karlovarský sportovní klub, spolek 16 

Tělovýchovná jednota Baník Pila z.s. 84 
Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA 

KARLOVY VARY 
13 

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 77 Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, z.s. 10 

Karlovarský šachklub Tietz z.s. 72 SK Děravý pálky Jenišov, z.s. 9 

SKI KLUB KARLOVY VARY, z.s. 72 X-Tri K.V. z.s. 6 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Sportovní unie Karlovarska 

V rámci této podkapitoly je dále shrnuta stručná charakteristika nejvýznamnějších sportovních organizací 

z pohledu velikosti členské základny a soutěžní úrovně, které působí na území města Karlovy Vary. 

TJ Slovan Karlovy Vary 

Tělovýchovná jednota Slovan Karlovy Vary je s ohledem na velikost členské základny největší sportovní 

organizací, která ve městě Karlovy Vary aktivně působí. Tato tělovýchovná jednota zastřešuje celkem 

jedenáct sportovních oddílů, a to oddíl asociace Sportu pro všechny (ČASPV), oddíl rekreačního volejbalu, 

akvabel, badmintonu, horolezectví, kuželek, orientačního běhu, nohejbalu, plavání, stolního tenisu, 

turistiky, volejbalu a sportovní gymnastiky. 

Tato sportovní organizace má 1 160 aktivních členů (k roku 2018), z čehož přibližně jednu třetinu tvoří děti 

a mladiství ve věku do 19 let. Statutární město Karlovy Vary v roce 2018 tuto sportovní organizaci podpořilo 

částkou 1 040 tis. Kč, z čehož převážná většina byla alokována na krytí provozních nákladů. 

Golf Club Karlovy Vary 

Golf Club Karlovy Vary je tradičním golfovým klubem, který byl založen již roku 1904, což z něj činí 

nejstarší golfový klub v České republice, který eviduje 877 členů (k roku 2018). Kromě běžné klubové 

činnosti zahrnující především práci s mládeží a vrcholovými sportovci se podílí také na pořádání 

významných evropských turnajů na celorepublikové a evropské úrovni. Statutární město Karlovy Vary v roce 

2018 tuto sportovní organizaci podpořilo částkou 450 tis. Kč. 

Triatlet Karlovy Vary 

Atletický klub Triatlet Karlovy Vary se zaměřuje především na přípravu atletické mládeže. Tato sportovní 

organizace k roku 2018 vytváří nabídku sportovních aktivit pro 574 sportovně aktivních členů, z čehož 83 % 

tvoří osoby ve věku 0–15 let, 7 % osoby ve věku 16–19 let a zbylých 10 % členů této sportovní organizace je 
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starších dvaceti let. Statutární město Karlovy Vary v roce 2018 tuto sportovní organizaci podpořilo částkou  

300 tis. Kč. 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy  Vary 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary je významnou sportovní organizací, která zastřešuje celkem 

deset sportovních oddílů, které jsou zaměřeny zejména na kontaktní formy sportovních aktivit. Mezi sporty, 

které jsou v rámci tohoto sportovního klubu provozovány, patří box, capoeira, judo, karate, kulturistika, 

rugby, valetudo a MMA, střelba, policejní sport a ženská kopaná. Statutární město Karlovy Vary v roce 2018 

podpořilo provoz této sportovní organizace přímou materiální podporou ve výši 420 tis. Kč.  

HC Energie Karlovy Vary 

Hokejový klub HC Energie Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších sportovních organizací ve městě 

přispívající ke zviditelnění města Karlovy Vary na mapě České republiky. Tento klub ve městě působí již od 

roku 1932 a jejím nejvýznamnějším úspěchem v novodobé historii byl zisk extraligového titulu v sezoně 

2008/2009. Od sezony 2009/2010 se klub přestěhoval do moderního zázemí KV Areny, která tvoří klíčovou 

sportovní infrastrukturu města. 

Mezi lety 1997-2017 byl hokejový klub HC Energie Karlovy Vary nepřetržitým účastníkem nejvyšší české 

soutěže v ledním hokeji. V roce 2017/2018 nejvyšší soutěž opustili, nicméně v roce 2018/2019 se tento 

hokejový klub opět vrací do nejvyšší soutěže.  

Statutární město Karlovy Vary v roce 2018 podpořilo tento hokejový klub částkou 13,5 mil. Kč, z čehož 

převážná část byla alokována na podporu mládežnických týmů a pronájem ledové plochy a zázemí. Tato 

sportovní organizace je rovněž významně podporována Nadací města Karlovy Vary, která v roce 2018 

poskytla této organizaci nadační příspěvek ve výši 10 mil. Kč, a to na podporu extraligového hokeje 

podporou zajištění provozní a sportovní činnosti A týmu, tzn. úhradu nákladů spojených s činností A týmu 

mužů. 

Karate klub Tygr Karlovy Vary 

Karate klub Tygr Karlovy Vary organizuje ve městě Karlovy Vary lekce karate. Jedná se o jeden z deseti 

nejlepších karatistických klubů v České republice, jenž v roce 2017 získal na mistrovství České republiky tři 

zlaté, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. Tréninky probíhají každý všední den vyjma prázdnin. Tato 

sportovní organizace eviduje 290 aktivních členů (k roku 2018). Statutární město Karlovy Vary tuto 

sportovní organizaci v roce 2018 podpořilo částkou 120 tis. Kč. 

TJ KSNP Sedlec 

Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec je významným fotbalovým oddílem působícím na území města Karlovy 

Vary. A tým tohoto fotbalového klubu se dlouhodobě pohybuje mezi soutěžemi okresního přeboru a krajské 

1. B třídy. Tělovýchovná jednota KSNP Sedlec má fotbalový tým mužů, dvě družstva dorostu, dvě družstva 

starších žáků, jeden tým mladších žáků a dvě družstva mladší a starší přípravky. Tato sportovní organizace 

k roku 2018 eviduje 275 aktivních členů, z čehož 179 je ve věku 0–19 let. Statutární město Karlovy Vary tuto 

sportovní organizaci v roce 2018 podpořilo částkou 400 tis. Kč. 
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SKMP Shorinji Kempo Klub Karlovy Vary 

Tento sportovní klub ve městě Karlovy Vary figuruje od roku 2005 a je prvním klubem v České republice, 

kde se bojové umění Shorinji Kempo vyučuje. Standardní tréninky probíhají dvakrát týdně. Jednou týdně 

pak probíhá trénink studentů Městské policie Karlovy Vary. Tato sportovní organizace k roku 2018 eviduje 

259 aktivních členů. 

FB Hurrican 

Tento florbalový klub ve městě Karlovy Vary působí od roku 1997. V sezoně 2017/2018 tato sportovní 

organizace registrovala čtrnáct družstev. Muži hrají druhou nejvyšší soutěž, stejně tak jako junioři. 

V dorosteneckých kategoriích má tento florbalový klub dvě družstva, která hrají nejvyšší a druhou nejvyšší 

soutěž. Tato sportovní organizace kromě výše uvedených v sezoně 2017/2018 registrovala jedno družstvo 

starších žáků, dva týmy mladších žáků, čtyři týmy elévů, dva týmy přípravky a minipřípravku hrající 

regionální soutěže. Tato sportovní organizace k roku 2018 eviduje 251 aktivních členů, z čehož 111 je ve 

věku 0–19 let. Statutární město Karlovy Vary tuto sportovní organizaci v roce 2018 podpořilo částkou 

640 tis. Kč. 

FC Slavia Karlovy Vary 

FC Slavia Karlovy Vary je tradičním sportovním klubem, jenž byl založen roku 1928. Současný klub vznikl 

sloučením SK VTJ Slavia a TJ Karlovy Vary-Dvory. Na základě dohody o převodu fotbalových práv ze dne  

21. 3. 2001 se občanská sdružení SK VTJ Slavia Karlovy Vary a TJ Karlovy Vary-Dvory dohodla převést svá 

fotbalová práva na akciovou společnost SK BULDOCI Karlovy Vary-Dvory. Mezi lety 2007 a 2009 docházelo 

k dalším změnám názvu akciové společnosti a od soutěžního ročníku 2009/2010 do roku 2017 vystupoval 

klub pod názvem 1. FC Karlovy Vary a.s. V červnu roku 2017 na základě rozhodnutí Valné hromady došlo ke 

změně názvu akciové společnosti a návratu k názvu nejstaršího fotbalového klubu v Karlových Varech, a to 

FC Slavia Karlovy Vary.  

Tato sportovní organizace se skládá z FC Slavia Karlovy Vary a.s. a spolupracujícího spolku FC Slavia Karlovy 

Vary – mládež, z.s., jenž se zaměřuje na sportovní výchovu dětí a mládeže. V roce 2018 FC Slavia Karlovy 

Vary a.s. a FC Slavia Karlovy Vary – mládež, z.s. eviduje 231, resp. 243 aktivních členů. Finanční podpora 

města Karlovy Vary těmto dvěma oddílům k roku 2018 byla 1 mil. Kč a 985 tis. Kč. 

VK ČEZ Karlovarsko  

VK ČEZ Karlovarsko je volejbalový klub působící v Karlových Varech, který od roku 2014 hraje extraligovou 

soutěž a účastní se mnoha mezinárodních soutěží. V sezoně 2017/2018 VK ČEZ Karlovarsko získalo 

extraligový titul a stalo se aktuálně nejlepším volejbalovým týmem České republiky. Tato sportovní 

organizace k roku 2018 eviduje 212 aktivních členů a své soutěžní zápasy hraje v Hale míčových sportů 

sportovního areálu KV Areny. 

BK lokomotiva Karlovy Vary 

Tento basketbalový klub byl založen v roce 1952, který od sezóny 2003/2004 nepřetržitě hraje nejvyšší 

českou soutěž-Ženská basketbalová liga. V sezoně 2017/2018 tato sportovní organizace registrovala devět 

družstev, a to A-tým a B-tým dospělých, kadetky, starší žákyně, mladší žákyně, starší minižákyně, mladší 
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minižákyně, nejmladší minižákyně a přípravku. A-tým hraje mistrovské zápasy a trénuje v Hale míčových 

sportů sportovního areálu KV Areny. Tato sportovní organizace12 v roce 2018 eviduje 154 aktivních členů. 

Město Karlovy Vary definovalo ve vztahu ke sportovním organizacím a rozvoji nabídky sportovních aktivit 

následující optimalizační opatření. Tyto opatření jsou ve větším detailu včetně určení finančních 

prostředků z rozpočtu města a předpokládaného termínu realizace prezentovány v rámci kapitoly 

8. strategie rozvoje sportu. 

 

6.3 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury 

Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku Statutárního 

města Karlovy Vary, která je dostupná široké veřejnosti. Součástí analýzy jsou dále sportovní zařízení, která 

jsou spravována školami, jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary (příspěvkovými 

organizacemi), dále sportovní zařízení v majetku spolků či zařízení a služby soukromých subjektů. 

6.3.1 Sportovní infrastruktura v majetku města 

Management sportovních zařízení ve městě Karlovy Vary, stejně jako v řadě jiných měst, nabývá různých 

forem. Za účelem provozu provozně nejnáročnější zařízení město Karlovy Vary založilo některé organizace, 

zejména ve formě obchodních společností, jež zajišťují efektivní správu této sportovní infrastruktury. 

Příkladem těchto organizací je KV CITY CENTRUM, s.r.o., (dále také jako „KV CITY CENTRUM“) nebo 

Společnost KV Arena s.r.o., což jsou společnosti, které jsou založené a vlastněné Statutárním městem 

Karlovy Vary. Další sportovní zařízení zůstávají ve správě města, nebo jsou vypůjčeny či pronajímány 

sportovním organizacím. 

V souladu s platnou legislativou je umožněno městům a obcím využívat několika forem správy vlastního 

majetku – sportovních zařízení. Dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a města pro tyto účely zřizovat a zakládat: 

a) vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity; 

b) příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk, 

                                                 

12 Sportovní organizace Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY VARY a Sportovní spolek BK Karlovy Vary. 

Optimalizační opatření města Karlovy Vary ve vztahu ke strategii rozvoje sportu 

• Přímá materiální podpora sportovních organizací 

• Poskytování sportovní infrastruktury města sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek 

• Iniciace spolupráce a komunikace města, kraje, sportovních organizací a soukromých subjektů 

• Monitoring sportovních organizací a sportovních aktivit 

• Nastavení systému podpory trenérské činnosti 

• Podpora koordinace sportovních aktivit pro děti a mladistvé 

• Odměňování významných sportovních úspěchů a prezentace sportovních organizací 

• Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 
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c) obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. 

V rámci následující tabulky jsou shrnuty základní atributy nejčastějších forem managementu sportovní 

infrastruktury. Z níže uvedeného je zřejmé, že město Karlovy Vary využívá různých forem managementu 

pro různé typy sportovních zařízení a usiluje o jejich efektivních řízení. V případě provozně náročných 

sportovních zařízení, která vyžadují profesionální management (KV Arena, volnočasový areál Rolava aj.) 

jsou nejvhodnější formou řízení obchodní společnosti, tedy akciové společnosti, nebo společnosti s ručením 

omezeným. Orientace obchodních společností, která je zaměřená na zisk, by měla vést k efektivnímu 

a aktivnímu řízení sportovní infrastruktury. Zároveň však město nesmí dopustit, aby za účelem 

maximalizace zisku byly některé skupiny obyvatel znevýhodňovány. 

Ke správě sportovních zařízení, která jsou méně provozně náročná a jež slouží zejména k pravidelným 

a organizovaným formám sportovních aktivit (např. fotbalová hřiště), je vhodnou formou managementu 

pronájem nebo výpůjčka sportovním organizacím. V případě výpůjčky je sportovní infrastruktura dostupná 

sportovní organizaci bezplatně, nebo z netržních podmínek. Výměnou zato sportovní organizace musí 

zajistit řádný provoz a údržbu svěřeného sportovního zařízení. Město by se mělo zasadit o zpřístupnění této 

infrastruktury jak organizovaným, tak neorganizovaným formám sportovních aktivit, a to s ohledem na 

kapacitní dispozice sportovních zařízení.  

Přímé řízení infrastruktury, která je ve správě města, je vhodná zejména v případě takových sportovních 

zařízení, která jsou volně přístupná široké veřejnosti a vyžadují především výdaje na údržbu a provoz. 

Oproti výše uvedeným formám managementu jsou takto spravovaná sportovní zařízení a volnočasové areály 

zpravidla volně přístupné veřejnosti (např. dětská hřiště, venkovní cvičící a posilovací prvky). Výhodou je 

dostupnost a otevřenost této sportovní infrastruktury, která zároveň nedovoluje dostatečnou ochranu, 

např. proti útokům vandalů. Ke správě těchto sportovních zařízení Statutární město Karlovy Vary využívá 

služeb příspěvkové organizace Správy lázeňských parků. 

Tabulka 8 Formy managementu sportovních zařízení 

Forma managementu Právní subjektivita Rozpočet města Kontrola města Efektivnost řízení 

Organizační složka Ne Ano Vysoká Nízká 

Příspěvková organizace Ano Ano Vysoká Střední 

Obchodní společnost Ano Ne Střední Vysoká 

Spolek Ano Ne Nízká Střední 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující tabulka zobrazuje sportovní infrastrukturu Statutárního města Karlovy Vary, která je evidována 

odborem majetku města. Nejsou zde zaznamenána dětská hřiště a neformální sportovní infrastruktura, 

která tvoří doplňkové sportovní a volnočasové zázemí města. Správu dětských hřišť na území města Karlovy 

Vary, kterých je více než čtyřicet, provádí především příspěvková organizace města Správa lázeňských 

parků. Seznam sportovišť, jež jsou vedeny odborem majetku města, včetně majetkoprávních vztahů 

a názvů sportovních organizací, kterým je sportovní infrastruktura města pronajímána, tvoří přílohu číslo 1. 
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Tabulka 9 Sportovní infrastruktura města Karlovy Vary 

Sportovní zařízení Katastrální území Sportovní zařízení Katastrální území 

Tenisové kurty Doubí Sportovní hala17 Tuhnice 

Tenisové kurty Olšová Vrata Nohejbalové kurty Tuhnice 

Tenisové kurty Karlovy Vary Nohejbalové kurty15 Doubí 

Tenisové kurty13 Tuhnice Nohejbalové kurty Karlovy Vary 

Tenisové kurty Tašovice Kroketové hřiště Karlovy Vary 

Jezdecký areál Počerny Kynologické cvičiště Stará Role 

Jezdecký areál Dvory Volejbalové kurty13 Tuhnice 

Jezdecký areál Rosnice Skatepark14 Bohatice 

Jezdecký areál Doubí Hokejbalové hřiště14 Bohatice 

Fotbalové hřiště Počerny Atletický stadion Tuhnice 

Fotbalové hřiště Olšová Vrata Areál Rolava Rybáře 

Fotbalové hřiště15 Doubí Areál Meandr Rybáře 

Fotbalové hřiště Stará Role Multifunkční hala16 Tuhnice 

Fotbalové hřiště Sedlec Tréninková hala16 Tuhnice 

Fotbalový hřiště17 Tuhnice Bazénové centrum16 Tuhnice 

Fotbalový stadion18 Drahovice Hala míčových sportů16 Tuhnice 

Zdroj: Odbor majetku města Karlovy Vary 

V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury Statutárního města Karlovy Vary, 

včetně vybraných sportovních organizací využívajících daná sportovní zařízení. Do mapy nejsou z důvodu 

přehlednosti zaznamenána dětská hřiště a neformální sportovní infrastruktura. 

                                                 

13 Součást sportovního areálu Tuhnice. 
14 Součást sportovního areálu Bohatice. 
15 Součást sportovního areálu Liapor Doubí. 
16 Součást sportovního areálu KV Arena. 
17 Součást sportovního areálu SKP Hvězda Karlovy Vary. 
18 Součástí areálu jsou tréninková fotbalová hřiště. 
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Obrázek 2 Mapa sportovní infrastruktury v majetku Statutárního města Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tenisové areály  

Město Karlovy Vary disponuje vysokým počtem tenisových areálů, které jsou nabízeny k užívání jak 

sportovním organizacím (TK Olšová Vrata, TK TC Gejzírpark Karlovy Vary, TK Lokomotiva Karlovy Vary aj.), 

ale i široké veřejnosti.    

Seznam tenisových areálů v majetku města: 

Tenisové kurty – Doubí, parcelní číslo: 90/19; 

Tenisové kurty – Olšová Vrata, parcelní číslo: 27, 28 – část; 

Tenisové kurty – Karlovy Vary, parcelní číslo: 857/9, 857/10; 

Tenisové kurty – Tuhnice, parcelní číslo: 138/2, 138/3, 138/7; 

Tenisové kurty – Tašovice, parcelní číslo: 50/11 – část; 

Tenisové kurty – součástí areál Rolava – Karlovy Vary (více viz dále). 

Jezdecké areály  

Jezdecké areály v majetku Statutárního města Karlovy Vary jsou výpůjčním vztahem užívány jezdeckými 

stájemi, které na území města Karlovy Vary aktivně působí (např. Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role; 

Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary aj.) 

Seznam jezdeckých areálů v majetku města: 

Jezdecký areál – Počerny, parcelní číslo: 1168/1, 1168/8; 

Jezdecký areál – Dvory, parcelní číslo: 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 

409/8, 409/9, 409/10, 409/11; 

Jezdecký areál – Rosnice, parcelní číslo: 16/1, 16/2 – část, 47/13, 40/9, 32/4; 

Jezdecký areál – Doubí, parcelní číslo: 417/1, 417/3, 425/1. 

Fotbalová hřiště  

Město Karlovy Vary disponuje celkem pěti fotbalovými hřišti, jež jsou výpůjčním vztahem užívány 

následujícími sportovní organizacemi: TJ KSNP Sedlec, TJ Počerny, TJ Sokol Olšová Vrata, SK Liapor – Witte 

Karlovy Vary, TJ DDM Karlovy Vary – Stará Role. 

Seznam fotbalových hřišť v majetku města: 

Fotbalový stadion a tréninková hřiště – Drahovice, parcelní číslo: 743/1, 743/5, 744/1, 744/2 

Fotbalové hřiště – Počerny, parcelní číslo: 168, 65, 72/1 

Fotbalové hřiště – Olšová Vrata, parcelní číslo: 360 

Fotbalové hřiště – Doubí, parcelní číslo: 456/1, 456/2, st. 399, 456/5,  

449/4 – část, 488/1 – část 

Fotbalové hřiště – Stará Role, parcelní číslo: 198/2 – část 

Fotbalové hřiště – Sedlec, parcelní číslo: 140/1, 140/5, st. 293, 141 část, 495 část 
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Fotbalové hřiště – Tuhnice, parcelní číslo: 238/1 

Sportovní a volnočasové areály  

Sportovní a volnočasové areály v majetku města koncentrují sportovní 

a volnočasové aktivity a poskytují zázemí pro několik sportovních organizací, 

které ve městě Karlovy Vary aktivně působí. Sportovní areál Bohatice disponuje 

hokejbalovým hřištěm a skateboardovým parkem. Provoz areálu je zajišťován 

Centrem pro mládež a alternativní sporty. Společnost KV CITY CENTRUM s.r.o. 

pak zajišťuje údržbu tohoto areálu. Dalším sportovním areálem, který poskytuje 

sportovní víceúčelové zázemí, je sportovní areál v Tuhnicích, v těsné blízkosti 

atletického stadionu a centra sportu a volného času v Karlových Varech, jehož 

součástí jsou kromě již zmíněných tenisových kurtů jsou také volejbalové kurty 

nebo víceúčelové venkovní hřiště.  

Město Karlovy Vary dále disponuje volnočasovými Areály Rolava a Meandr. Ty 

jsou vhodným místem pro odpočinek, relaxaci a aktivní využití volného času.  

V areálu Rolava je vybudována in-line dráha, koupaliště, dětská hřiště apod. 

Dalším takovým volnočasovým areálem je areál Meandr Ohře. Přírodní park 

o rozloze 8,7 hektarů se nachází v těsném sousedství areálu bývalé vodárny 

v Tuhnicích. Součástí parku jsou hřiště, sportoviště, sportovní stezka nebo 

umělé vodní nádrže.  

Atletický stadion 

Atletický stadion je umístěn v Karlových Varech – Tuhnicích. Jeho vznik se 

datuje do 40. let 20. století a tvoří tak tradiční sportovní infrastrukturu 

Karlových Varů. Atletický stadion je tvořen pozemky p. č. 140, 141/10 a 141/16 

v katastrálním území – Tuhnice. Atletický stadion navazuje na ucelenou 

koncepci existujícího centra sportu a volného času v Karlových Varech – 

Tuhnicích, jehož součástí je víceúčelová sportovní hala s dvěma ledovými 

plochami (multifunkční a tréninková hala), hala bazénu a víceúčelová hala 

míčových sportů. Jedná se o strategický prostor, který má absolutní prioritu 

v koncepci sportu města Karlovy Vary. Zrekonstruované a modernizované 

sportoviště má umožnit sportování v kvalitním zázemí nejen pro sportovní 

kluby, ale i pro občany města Karlových Varů a sportovce z širokého okolí. 

Zároveň je očekáváno, že obnova této klíčové sportovní infrastruktury zmírní 

převis poptávky nad nabídkou zájmu, který se vytváří na jiných sportovištích.  

Sportovní areál KV Arena  

Sportovní areál KV Arena tvoří centrum sportovní infrastruktury ve městě 

Karlovy Vary, a skládá se z multifunkční a tréninkové haly, bazénového centra 

a haly míčových sportů. KV Arena byla otevřena v roce 2009 a od svého založení 

slouží nejen obyvatelům Karlových Varů, ale též lidem z širokého okolí včetně 

německého příhraničí, kterých ročně zavítá do města několik desítek tisíc. KV 

Arena je komplexem dvou hal, a to multifunkční arény a tréninkové haly. 

Multifunkční aréna s kapacitou až 7 500 diváků je využívána pro sportovní 
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a kulturní akce a je domovem hokejového týmu HC Energie Karlovy Vary. 

S arénou je technickým koridorem propojena tréninková hala. 

Bazénové centrum v Karlových Varech je situováno v těsné blízkosti 

Multifunkční KV Areny a nabízí svým návštěvníkům zábavu, odpočinek 

a relaxaci. Slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 2012. Jedná se o třetí 

z projektů Integrovaného plánu rozvoje města (viz podkapitola 4.2 Integrovaný 

plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary 2014-2020). Projekt byl 

spolufinancován Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severozápad. 

Hala míčových sportů, jež vznikla v roce 2015, je čtvrtým sportovním objektem 

tohoto areálu. Jedná se o jednoprostorovou halu s hrací plochou o rozměrech 

48 x 30 m, a výškou 10 m, což umožňuje konání soutěžních utkání prakticky ve 

všech halových míčových sportech, zejména pak v basketbalu, volejbalu, 

florbalu, házené, tenisu, sálové kopané apod. Halu je možno užívat i osobami 

se sníženou schopností pohybu a orientace, a to jak ze strany diváků, tak 

sportovců, pro tyto sportovce jsou přizpůsobeny šatny a sociální zařízení.  

Město Karlovy Vary v souvislosti s realizací Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města 

Karlovy Vary od roku 2012 sleduje a každým rokem vyhodnocujeme návštěvnost ve vybraných sportovních 

zařízeních, která jsou prezentována v následující tabulce.  

Tabulka 10 Analýza kapacit, vytížení a návštěvnosti sportovních zařízení 

Sportovní zařízení Měrná jednotka 

Roční počet návštěvníků 

2012  2015 2016 2017 

Alžbětiny lázně – bazén19 počet návštěvníků 98 000 51 200 48 657  56 363 

Dostihové závodiště20 počet návštěvníků 7 000 7 000 7 000 8 000 

Hotel Thermal – bazén počet návštěvníků 36 000 - - - 

KV Arena – bazén počet návštěvníků 25 000 140 614 149 364 148 835 

KV Arena – multifunkční hala počet návštěvníků 181 000 114 346 111 343 123 375 

Celkem počet návštěvníků 347 000 313 160 316 364 336 573 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary 

                                                 

19 Soukromé sportovní zařízení, více viz podkapitola 6.3.3 Sportovní infrastruktura sportovních organizací a soukromého sektoru. 
20 Dtto. 
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Město Karlovy Vary a jeho blízké okolí disponuje hned několika značenými cyklotrasami. Tou nejznámější 

cyklotrasou je patrně cyklostezka Ohře, která navazuje na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku označenou 

jako Wallenstein-Radweg (Eger-Wondreb-Kösseine). Po překročení hranic do Česka je trasa značená 

cykloturistickým značením s číslem 6. Seznam cyklotras v Karlových Varech a okolí zobrazuje následující 

tabulka. 

Tabulka 11 Seznam cyklotras ve městě Karlovy Vary a okolí 

Číslo trasy Průběh cyklotrasy Délka trasy 

6 Cyklostezka Ohře (113km) úsek Loket – Radošov 98 km 

36 Magistrála Krušné hory (275 km), úsek Rolava – Klínovec 31 km 

362 Klášter Teplá – Bečov – Horní Slavkov – Loket 36 km 

2000 Pernink – Nové Hamry – Rolava 21 km 

2009 Karlovy Vary, Rolava – Stará Role – Nová Role – Nejdek – Nové Hamry – Potůčky 35 km 

2012 Vintířov – Chodov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín 26 km 

2016 Loket – Hory – Nová Role 13 km 

2017 Karlovy Vary, Doubí – Horní Slavkov – Hrušková – Sokolov 28 km 

2198 Velichov – Ostrov – Merklín – Abertamy – Horní Blatná – Potůčky 52 km 

2233 Klášter Teplá – Branišov – Radyně – Skoky, rozc. – Skoky – Bochov – Březina 51 km 

2249 Bělá – Březina – Žalmanov (Andělka) – Dubina (Kyselka) 34 km 

2288 Karlovy Vary – Kolová – Dlouhá Lomnice – Bochov 26 km 

Zdroj: Oficiální stránky města Karlovy Vary  

Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že v majetku města Karlovy Vary je významná sportovní 

infrastruktura, a to i regionálního významu, jako je sportovní areál KV Areny, volnočasové areály Rolava 

a Meandr Ohře apod. Město Karlovy Vary má za cíl s úsilím řádného hospodáře při plánování výstavby 

sportovních zařízení nejprve rekonstruovat vybudované kapacity s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání. 

Tento princip je v přímém souladu s v souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025.  

Město Karlovy Vary má za cíl do roku 2025 zrekonstruovat a modernizovat některá klíčová a tradiční 

sportovní zařízení, jako je atletický stadion, fotbalový stadion. Zároveň je záměrem města pokračovat ve 

zkvalitňování zázemí současných sportovních a volnočasových areálů. V rámci této oblasti je jednou 

z priorit města výstavba sociálního zázemí ve volnočasovém areálu Meandr, které současný areál významně 

postrádá. Záměrem města je rovněž další a strategický rozvoj cyklistické sítě v souladu s generelem 

cyklistické dopravy a zvyšování atraktivity sítě turistických cest a cyklostezek (instalace stojanů na kola, 

tematicky a dle náročnosti značit okruhy pro jízdu na kole apod.). 
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Kromě výše uvedeného má Statutární město Karlovy Vary za cíl zvýšit informovanost občanů o dostupnost 

sportovní infrastruktury města, kdy dotazníkové šetření ukázalo, že některým občanům ve městě Karlovy 

Vary chybí sportovní infrastruktura, která je dostupná široké veřejnosti. Cílem města Karlovy Vary je rovněž 

monitoring vytížení a efektivity provozu sportovní infrastruktury, který by měl být rozšířen i na další 

sportovní zařízení v majetku města.  

 

6.3.2 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 školách21. Z tohoto závěru je patrné, že 

význam školních zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Na území města Karlovy Vary 

je 34 školských zařízení, z toho 14 je zřizováno Statutárním městem Karlovy Vary. V následující tabulce 

jsou zobrazeny školy a školská zařízení, která sídlí ve městě Karlovy Vary.   

Tabulka 12 Seznam školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary 

Název školského zařízení Druh školského zařízení (kapacita) Zřizovatel 

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary 

Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (870) 

• Školní jídelna (200) 
Karlovarský kraj 

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší 

odborná škola Karlovy Vary 

Lidická 455/40, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (600) 

• Vyšší odborná škola (176) 
Karlovarský kraj 

                                                 

21 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory sportu 2016-2025. Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-

1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025. 

Optimalizační opatření města Karlovy Vary ve vztahu ke strategii rozvoje sportu 

• Rekonstrukce a rozvoj atletického stadionu 

• Rekonstrukce a rozvoj fotbalového stadionu Drahovice 

• Rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu Hvězda Tuhnice 

• Rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu Liapor Doubí 

• Rozvoj rekreačního a sportovního areálu Meandr 

• Zvýšení hustoty, návaznosti a atraktivity cyklostezek a turistických cest 

• Rozvoj, provoz a údržba sportovního areálu KV Arena 

• Rozvoj, provoz a údržba ostatní sportovní infrastruktury 

• Monitoring vytížení a efektivity provozu sportovní infrastruktury 

•  
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Název školského zařízení Druh školského zařízení (kapacita) Zřizovatel 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola 

cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary  

Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (528) 

• Vyšší odborná škola (200) 

• Jazyková škola (220) 

Karlovarský kraj 

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary 

nám. 17. listopadu 710/12, Rybáře, 360 05 Karlovy 

Vary 

• Střední škola (370) Karlovarský kraj 

Soukromá obchodní akademie Podnikatel  

nám. V. Řezáče 136/5, Drahovice, 360 01 Karlovy 

Vary 

• Střední škola (230) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.  

Konečná 908/21, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
• Střední škola (286) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a 

střední odborné učiliště s.r.o. 

nábřeží Jana Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (680) 

• Školní jídelna (300) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 

První české gymnázium v Karlových Varech 

Národní 445/25, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (800) 

• Školní jídelna (800) 
Karlovarský kraj 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 

nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 01 Karlovy 

Vary 

• Střední škola (460) 

• Domov mládeže (180) 
Karlovarský kraj 

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL 

PUPP o.p.s. 

Mírové náměstí 316/2, 360 01 Karlovy Vary 

• Středisko praktického 

vyučování (100) 

Obecně prospěšná 

společnost 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 

zdravotnická Karlovy Vary 

Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (500) 

• Vyšší odborná škola (150) 
Karlovarský kraj 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary 

Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (40) 

• Základní škola (80) 

• Školní družina (20) 

Karlovarský kraj 
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Název školského zařízení Druh školského zařízení (kapacita) Zřizovatel 

Základní škola a střední škola Karlovy Vary 

Vančurova 83/2, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

• Základní škola (340) 

• Střední škola (24) 

• Školní družina (120) 

• Speciálně pedagogické 

centrum 

Karlovarský kraj 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 

Lidická 590/38, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Domov mládeže (590) 

• Školní jídelna (1 200) 
Karlovarský kraj 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 

Lidická 590/38, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Pedagogicko-psychologická 

poradna  
Karlovarský kraj 

Základní škola jazyků Karlovy Vary 

Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary 

• Základní škola (650) 

• Školní družina (200) 

• Školní jídelna (650) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 

Konečná 917/25, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

• Základní škola (600) 

• Školní družina (150) 

• Školní klub (25) 

• Školní jídelna (600) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy 

Vary, Kollárova 19 

Kollárova 553/19, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Základní škola (650) 

• Školní družina (210) 

• Školní jídelna (600) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 

1. máje 58/1, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

• Základní škola (420) 

• Školní družina (140) 

• Školní jídelna (500) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 

Poštovní 1743/19, 360 01 Karlovy Vary 

• Základní škola (750) 

• Školní družina (270) 

• Školní jídelna (750) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, 

Moskevská 25 

Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary 

• Základní škola (500) 

• Školní družina (150) 

• Školní klub (50) 

• Školní jídelna (500) 

Statutární město 

Karlovy Vary 
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Název školského zařízení Druh školského zařízení (kapacita) Zřizovatel 

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 

Truhlářská 681/19, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

• Základní škola (650) 

• Školní družina (280) 

• Školní klub (450) 

• Školní jídelna (1 050) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 

Krušnohorská 735/11, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary 

• Základní škola (680) 

• Školní družina (150) 

• Školní klub (30) 

• Školní jídelna (650) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy 

Vary, Šmeralova 336/15 

Šmeralova 336/15, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

• Základní škola (540) 

• Základní umělecká škola 

(1 380) 

• Školní družina (200) 

• Školní jídelna (600) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami 

učení Karlovy Vary 

Mozartova 346/7, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

• Základní škola (60) 

• Školní družina (24) 

• Speciálně pedagogické 

centrum 

Statutární město 

Karlovy Vary 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, 

s.r.o. 

T. G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary 

• Střední škola (450) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 

Krušnohorská 740/16, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (860) 

• Školní jídelna (850) 

• Školní jídelna – výdejna (50) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7 

Komenského 48/7, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (768) 

• Školní jídelna – výdejna (922) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Soukromá mateřská škola Benedikt s.r.o. 

Šeříková 95, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (36) 

• Školní jídelna – výdejna (36) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 
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Název školského zařízení Druh školského zařízení (kapacita) Zřizovatel 

Waldorfská základní škola a mateřská škola 

Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. 

Modenská 150/15, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 

• Základní škola (196) 

• Školní družina (146) 

• Školní jídelna – výdejna (140) 

• Mateřská škola (50) 

Obecně prospěšná 

společnost 

Mateřská škola Moudré hraní, o.p.s. 

Krymská 1722/8, 360 01 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (22) 

• Školní jídelna (22) 

Obecně prospěšná 

společnost 

Základní škola, mateřská škola a dětské jesle 

Moudrá sova s.r.o. 

Studentská 312/65, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 

• Mateřská škola (50) 

• Školní jídelna (50) 

• Školní jídelna – výdejna (90) 

• Školní družina (90) 

• základní škola (90) 

Společnost 

s ručeným 

omezeným 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9 

Čankovská 35/9, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 
• Dům dětí a mládeže 

Statutární město 

Karlovy Vary 

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, 

Karlovy Vary, Šmeralova 32 

Šmeralova 489/32, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

• Základní umělecká škola 

(1 430) 

Statutární město 

Karlovy Vary 

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

V rámci této podkapitoly je dále prezentována stručná charakteristika školských zařízení, včetně týdenní 

časové dotace hodinám tělesné výchovy, jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary. Níže 

zobrazená školská zařízení zpravidla disponují vlastní sportovní infrastrukturou, která je využívána jak žáky 

škol v rámci hodin tělesné výchovy, tak je ve vymezených časech pronajímána i dalším sportovním 

organizacím. Tato praxe je v souladu se sportovní politikou České republiky, kdy je z důvodu vyšší efektivity 

vytížení školních sportovišť podporována spolupráce škol a místních tělovýchovných jednot a sportovních 

klubů, popřípadě s dalšími mládežnickými organizacemi, které mají pohybovou výchovu ve svých 

programech. 

Základní škola jazyků Karlovy Vary , p.o.  

Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. disponuje dvěma tělovýchovnými 

prostory. Tělocvična, zvaná sál, je určená spíše pro míčové hry a zároveň je 

využívána k realizaci kulturních a společenských akcí. Druhá tělocvična 

zajišťuje potřebné zázemí pro ostatní sportovní a cvičební disciplíny. V areálu 

hlavní budovy je nově vybudován sportovní areál s umělým povrchem, kde se 

nachází běžecká dráha, multifunkční hřiště, doskočiště pro skok daleký a hřiště 

na odbíjenou. Předmět tělesné výchovy je dotován v 1. až 9. třídě dvěma 

hodinami týdně. Do výuky tělesné výchovy je dále zařazen lyžařský výcvikový 
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kurz a kurz plavání. Lyžařský kurz je volitelný pro žáky 5. a 7. ročníku. Plavecký 

výcvik je povinný a základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni (ve 3. a 4. 

ročníku) v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. 

Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, p.o. 

Součástí Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, p.o. jsou dvě tělocvičny se 

4 šatnami a hygienickým zázemím, posilovna a moderní multifunkční sportovní 

areál s umělými povrchy. Tělocvičny jsou standardně vybaveny a disponují 

žebřinami, koši na košíkovou, kruhy, šplhadly, lany, švédskými bednami, 

kozami, žíněnkami apod. Standardní dotace hodinám tělesné výchovy jsou 

2 hodiny týdně, ve třídách s rozšířenou výukou pak 5 hodin týdně, z nichž dvě 

jsou klasické, dvě specializované a jedna relaxační (plavání, posilovna). 

 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary , Kollárova 19, p.o. 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, p.o. 

disponuje venkovním multifunkčním areálem a její součástí jsou také dvě 

vybavené tělocvičny. Předmět tělesné výchovy je dotován v 1. až 9. třídě 

dvěma hodinami týdně. Sportovní infrastruktura je využívána jak žáky škol 

v rámci hodin tělesné výchovy, tak je ve vymezených časech pronajímána 

sportovním organizacím. 

 

Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 , p.o. 

Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, p.o. disponuje velkou „novou“ 

tělocvičnou, která je propojená s budovou školy průchodem nad místní 

komunikací a menší „starou“ tělocvičnou. V současné době není v areálu školy 

k dispozici dostačující venkovní sportovní zázemí, kdy je částečně tento 

nedostatek kompenzován školní zahradou. Předmět tělesné výchovy je dotován 

v 1. až 9. třídě dvěma hodinami týdně.  

 

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 , p.o. 

Součástí Základní školy Karlovy Vary 19, p.o. je sportovní infrastruktura sloužící 

zejména k vyučování v rámci hodin tělesné výchovy, ale také k volnočasovým 

aktivitám. Tělesná výchova je vyučována zejména v tělocvičně, na venkovním 

víceúčelovém hřišti, ale i ve volné přírodě. Výuka u žáků druhého stupně 

probíhá dále v posilovně a tělocvičně nacházející se mimo areál školy. Tělesná 

výchova je na prvním i druhém stupni vyučována s hodinovou dotací 2 hodiny 

týdně. Žáci 3. a 4. třídy absolvují povinnou plaveckou výuku v rozsahu nejméně 

40 vyučovacích hodin. 
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Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25 , p.o. 

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, p.o. disponuje 

sportovní infrastrukturou vhodnou pro vyučování tělesné výchovy, pořádání 

školních akcí i pro využívání širokou veřejností. Součástí školy jsou dvě 

tělocvičny. „Velká“ tělocvična je vhodná pro všechny druhy sportů a „malá“ 

sloužící pro cvičení zejména gymnastických sportů. V areálu školy je i venkovní 

hřiště a zahrada. Předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročních 

o časové dotaci dvě hodiny týdně. Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký 

kurz pro žáky prvního stupně v rozsahu 40 hodin. Žáci sedmého ročníku 

absolvují kurz zimních sportů (lyžování, snowboarding a bruslení). Sportovně 

nadaní žáci školy se pravidelně účastní sportovních soutěží, kdy soutěží jak 

v rámci školy, tak poměřují své síly i se žáky jiných škol.  

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 , p.o. 

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o. má k dispozici dvě tělocvičny 

a multifunkční hřiště, která lze využít pro nejrůznější míčové sporty.  

K dispozici je hřiště s umělou trávou a čtyři hřiště s umělým povrchem. Tělesná 

výchova je vyučována na prvním a druhém stupni s dotací 2 hodin týdně. 

Základní škola nabízí na druhém stupni zaměřené třídy na sportovní přípravu, ve 

kterých je v 6. a 7. ročníku vyučován předmět tělesné výchovy 5 hodin týdně 

a v 8. a 9. ročníku 4 hodiny týdně. 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 , p.o. 

Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, p.o. se zaměřuje na sport 

a nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy. Škola nabízí tři různá zaměření, a to 

na lední hokej, fotbal a pro žáky se všesportovním zaměřením. Tělesná výchova 

je na prvním stupni v prvním a druhém ročníku vyučován v rozsahu 2 hodiny 

týdně, ve třetím až pátém ročníku v rozsahu tří hodin týdně. Na druhém stupni 

je dotace tělesné výchovy v šestém, sedmém a devátém ročníku 2 hodiny týdně 

a v osmém ročníku tři hodiny týdně. Třetí a čtvrté třídy mají povinný plavecký 

kurz a v 7. ročníku je pro zájemce organizován lyžařský kurz. Žákům je nabízen 

kurz výuky bruslení. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají pro 

zájemce zařazen turisticko-sportovní branný kurz. Výuka tělesné výchovy 

probíhá v tělocvičnách, školním hřišti a v krytém bazénu. 

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336 /15, p.o. 

 

Součástí Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary, Šmeralova 

336/15, p.o. jsou dvě tělocvičny, aula, která je využívaná zejména pro 

sportovní a kulturní akce organizované základní a základní uměleckou školou, 

sál, taneční sál, dále školní hřiště o rozloze cca 1 ha a lesopark o stejné 

rozloze. Školská sportovní infrastruktura je intenzivně využívaná Základní 

školou pro výuku tělesné výchovy a Základní uměleckou školou, zejména 

oborem, který je věnován výuce tance. 
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Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary , p.o. 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, p.o., 

která je určena žákům 1. až 5. ročníku disponuje zahradou a relaxační místností 

se speciálními pomůckami pro rozvoj motoriky, rovnováhy a koordinace pohybů. 

Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, z toho důvodu je pronajímána 

tělocvična nedaleké Základní školy J. A. Komenského. Škola dbá na individuální 

přístup k žákům, z toho důvodu je i tělesná výchova přizpůsobována jejich 

individuálním potřebám. 

 

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16 , p.o. 

Součástí 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, p.o. je zahrada, která 

slouží mimo jiné i pro tělovýchovu. Mateřská škola využívá k pravidelnému 

sportování tělocvičnu nedaleké základní školy, děti chodí na bruslení, do sauny 

a na plavání. Tělovýchova probíhá zpravidla každý den v závislosti na programu. 

 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7 , p.o. 

V blízkosti 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, p.o. se nachází 

lázeňské lesy a hřiště, které slouží zejména k vycházkám dětí. Součástí areálu 

mateřské školy je členitá zahrada s řadou sportovních a volnočasových prvků, 

které slouží i ke sportovním aktivitám dětí. Tělovýchova je individuálně 

přizpůsobována potřebám dítěte a mění se dle počasí a programu dne. 

 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9 , p.o. 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, p.o. (dále také jako „DDM“) se 

skládá z několika budov a disponuje následující sportovní infrastrukturou, a to 

třemi tanečními sály, dvěma klubovnami, zahradou a dvěma táborovými 

základnami. Pro chod DDM Karlovy Vary jsou dále využívány i tělocvičny 

ZŠ Poštovní, ZŠ Truhlářská, ZŠ Kutnohorská, hala v Tuhnicích a šermírna na 

Růžovém vrchu. V oblasti pohybových aktivit nabízí Dům dětí a mládeže 

vzdělávání ve sportovních a tanečních aktivitách. 

 

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova  32, p.o. 

Taneční obor základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Karlovy Vary, Šmeralova 

32, p.o. stanovuje minimální týdenní hodinovou dotaci pro realizaci vzdělávacího 

plánu. Studium lze realizovat v oborech taneční průprava, současný tanec, step 

a taneční praxe. Všechny obory lze studovat v základním i rozšířeném studiu. 

Počty vyučovaných hodin se odvíjí od druhu studijního zaměření a stupně studia. 

Rozsah časové dotace věnované hodinám tělesné výchovy je od 2 do 5 

vyučovacích hodin v závislosti na zaměření a ročníku. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že město disponuje významným potenciálem v oblasti sportovní 

infrastruktury, který je tvořen školní sportovní infrastrukturou, která zejména o víkendech a letních 

měsících není plně vytížena. Školní sportovní areály mají svá specifika vzhledem k různým zaměřením 

a potřebám žáků školských zařízení. Dle Koncepce podpory sportu 2016-2025 k vyšší spontánní pohybové 

aktivitě zpravidla podněcují neoficiální menší rozměry sportovišť. U venkovních areálů je pak třeba 

uvažovat o jejich využití v letním provozu a o využití jejich potenciálu pro realizaci volnočasových 

sportovně relaxačních sportovišť v sídlech s večerním provozem, o víkendech či prázdninách. Z tohoto 

důvodu má město za cíl vynaložit snahu o efektivní využití školní sportovní infrastruktury s ohledem na její 

maximální využití a společenskou a finanční efektivnost provozu těchto školských zařízení. 

Kromě výše uvedeného má Statutární město Karlovy Vary za cíl rekonstruovat školní sportoviště 

a podporovat renovaci tělocvičného a sportovního vybavení, které je u některých školských zařízení 

zastaralé. Dalším záměrem města je podpora školních sportovních soutěží. Význam školních sportovních 

soutěží je nenahraditelný, posiluje identitu žáků ke škole a místní patriotismus, prezentuje práci školy 

v oblasti tělovýchovy a sportu a může pozitivně působit na zapojení dětí a mladistvých do výkonnostního 

sportu. 

 

V následujícím obrázku je znázorněna mapa škol a školských zařízení, která sídlí ve městě Karlovy Vary. 

Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Statutární město Karlovy Vary, jsou označena červenou 

barvou a popiskem s názvem školského zařízení. Školská zařízení zřizována Karlovarským krajem jsou 

označena barvou modrou a školy, jejichž právní forma je společnost s ručeným omezeným, nebo obecně 

prospěšná společnost, jsou označeny barvou oranžovou. 

  

Optimalizační opatření města Karlovy Vary ve vztahu ke strategii rozvoje sportu 

• Rekonstrukce školních sportovišť 

• Podpora renovace tělocvičného a sportovního vybavení 

• Efektivní využití školní sportovní infrastruktury 

• Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách 
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Obrázek 3 Mapa školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.3 Sportovní infrastruktura sportovních organizací a soukromého sektoru 

V rámci této podkapitoly je představena sportovní infrastruktura, která je v majetku sportovních 

organizací, nebo soukromého sektoru. Předmětem této podkapitoly jsou sportovní zařízení ve vlastnictví 

sportovních klubů, a komerčních subjektů, které nejsou založené a vlastněné Statutárním městem Karlovy 

Vary. Z níže uvedeného je zřejmé, že sportovní infrastrukturu města dovytváří právě soukromý sektor. 

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 jsou fitness, squash, tenis, golf, bowling a jiné. V následující tabulce jsou 

vyjmenována sportovní zařízení ve vlastnictví sportovních organizací a komerčních subjektů. 

Tabulka 13 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví sportovních organizací a soukromého sektoru 

Subjekt Adresa Sportovní infrastruktura 

BK PLUS spol. s r. o. Jízdárenská 1459/1, Karlovy Vary • Basketbalové hřiště 

Alžbětiny Lázně, a.s. Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary • Bazén 

Daniela Burešová Merklínská 141, Karlovy Vary • Bazén 

Bohemia – lázně a.s. Sadová 800/5, Karlovy Vary • Bazén 

Imperial Karlovy Vary a.s. 

U Imperiálu 198/11, Karlovy Vary 

(Spa Resort Sanssouci) 

Libušina 1212/18, Karlovy Vary 

(Hotel Imperial) 

• Bazén 

• Fitness centrum 

• Tenisové kurty 

• Ricochetové kurty 

• Horolezecká stěna 

SEA BOWL s.r.o. Úvalská 631/28, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

REALITY GAMES a.s. Závodu míru 851/81, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

Sport Bar Petra Velikého 583/16, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

Lubor Pařil Nové domky 655/1, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

Kuželkářský klub Karlovy Vary, z.s. nám. Republiky 2016/4, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

Bowling Four-Bowl Karlovy Vary Polská 61/4, Karlovy Vary • Bowlingové dráhy 

Sport Studio Prima, s.r.o. Buchenwaldská 460/7, Karlovy Vary • Fitness centrum 

Life Pro Gym Železniční 855/2, 3Karlovy Vary • Fitness centrum 

Contours – Fitness pro ženy Na Výhledě 1004/1A, Karlovy Vary • Fitness centrum 
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Subjekt Adresa Sportovní infrastruktura 

Fit klub Boba – Bohunka Procházková Svahová 1011/22, Karlovy Vary • Fitness centrum 

JK Studio U Koupaliště 874/18, Karlovy Vary • Fitness centrum 

Truflex fitness centrum Slovenská 2148/7a, Karlovy Vary • Fitness centrum 

Petra Dvořáková Závodu míru 851/81, Karlovy Vary • Fitness centrum 

Česká společnost pro naturální sport o.s. Svahová 2161/22a, Karlovy Vary • Fitness centrum 

Carpe Diem Lidická 580/61, Karlovy Vary 

• Fitness centrum 

• Bazén 

• Taneční studio 

FAMILY LUKY, s.r.o. Krymská 1748/16, Karlovy Vary 
• Fitness centrum 

• Taneční studio 

Golf a wellness resort Cihelny Cihelny 7, Karlovy Vary • Golfové hřiště 

Golf Resort Karlovy Vary, a.s. Pražská 219, Karlovy Vary • Golfové hřiště 

Hipodrom Holoubek, s.r.o. Kpt. Jaroše 70/29, Karlovy Vary 
• Golfové hřiště 

• Dostihové závodiště 

Jógacentrum Chebská 56A, Karlovy Vary 360 01 • Jóga centrum 

Areál Karibik Západní 41, Karlovy Vary • Jóga centrum 

Přírodní lanové centrum svatý Linhart Sovova stezka, Karlovy Vary • Lanové centrum 

KV stěna z.s. Kpt. Jaroše 376/3, Karlovy Vary • Lezecké stěny 

Boulder Café CRUX T. G. Masaryka 623/12, Karlovy Vary • Lezecké stěny 

Squash Ricochet Truhlářská 883/19a, Karlovy Vary 
• Squashové kurty 

• Ricochetové kurty 

Rudolf Hejna Svahová 2038/28, Karlovy Vary • Střelnice 

TJ Lokomotiva – šerm z.s. Krušnohorská 438/23, Karlovy Vary  • Šermírna 

Taneční studio Fontána Karlovy Vary z.s. Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary • Taneční studio 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Uvedený výčet sportovní infrastruktury sportovních klubů a soukromého sektoru má spíše ilustrativní 

charakter. Výhodou soukromého sektoru v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury je jeho vysoká 

konkurenceschopnost a flexibilita. Sportovní průmysl reaguje velmi pružně na měnící se trendy a poptávku 

a doplňuje tak spektrum sportovních aktivit o ty, které mají prvotně charakter ziskové činnosti. Je tak 

zřejmá orientace na poskytování sportovních služeb zejména individuálního charakteru, čemuž odpovídá 

i specifická sportovní zařízení, jako jsou fitness centra, bazény, squashové a tenisové kurty, golfová hřiště 

apod.  

Město Karlovy Vary má v rámci této oblasti za cíl zavést systém víceúrovňové spolupráce a iniciovat aktivní 

spolupráci a komunikaci města se sportovními organizacemi a soukromými subjekty ve městě Karlovy Vary.  

 

V následujícím obrázku je znázorněna mapa sportovní infrastruktury sportovních klubů a soukromého 

sektoru. 

Optimalizační opatření města Karlovy Vary ve vztahu ke strategii rozvoje sportu 

• Iniciace spolupráce a komunikace města, kraje, sportovních organizací a soukromých subjektů 
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Obrázek 4 Mapa sportovní infrastruktury v majetku sportovních organizací a soukromého sektoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.4 Distribuce a spádovost sportovních zařízení 

Předmětem této podkapitoly je analýza distribuce a spádovosti sportovní infrastruktury v majetku 

Statutárního města Karlovy Vary, školských zařízení, sportovních klubů a soukromých subjektů. Níže 

prezentované skutečnosti vycházejí z již dříve provedených analytických a statistických prací, jejichž 

výstupy jsou prezentovány zejména v rámci podkapitoly 6.3 Analýza současného stavu sportovní 

infrastruktury. 

6.4.1 Dostupnost a distribuce sportovních zařízení ve městě Karlovy Vary  

V rámci této podkapitoly je metodou grafického znázornění provedena analýza distribuce a dostupnosti 

sportovních zařízení ve městě Karlovy Vary. Z grafického znázornění sportovní infrastruktury, které je 

prezentováno na následující straně, je zřejmé, že rozložení sportovních center, areálů a objektů 

tělovýchovných jednot, je relativně rovnoměrné s vyšší koncentrací sportovních zařízení v městských 

částech Karlovy Vary, Tuhnice, Rybáře a Drahovice. Tato skutečnost koresponduje se skutečností, že 

v těchto 4 městských částech žije více než dvě třetiny obyvatel z celkové populace města Karlovy Vary22. 

Na základě výše uvedených skutečností lze říci, že sportovní infrastruktura v majetku města odpovídá 

sociálně demografické struktuře obyvatel městských částí Karlových Varů. 

Na mapě jsou pro každé sportovní zařízení vyznačeny oblasti, které jsou dostupné do 10 minut běžnou 

chůzí. Červené symboly označují sportovní infrastrukturu v majetku Statutárního města Karlovy Vary (více 

viz podkapitola 6.3.1 Sportovní infrastruktura v majetku města). Oranžové symboly označují školy a školská 

zařízení (více viz podkapitola 6.3.2 Školy a školská zařízení a jejich sportovní infrastruktura). Modré 

symboly označují sportovní infrastrukturu v majetku sportovních klubů a soukromého sektoru (více viz 

podkapitola 6.3.3 Sportovní infrastruktura sportovních organizací a soukromého sektoru).  

                                                 

22 Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary. Územní rozmístění obyvatelstva. Dostupné z: 

http://kvprojekty.cz/Files/content/text_content/4/2_KV_analyticka_ast.pdf 
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Obrázek 5 Mapa distribuce sportovní infrastruktury města Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.4.2 Spádovost města Karlovy Vary 

Sportovní infrastruktura města Karlovy Vary, která je předmětem podkapitoly 6.3 Analýza současného stavu 

sportovní infrastruktury, vytváří významné sportovní centrum západního regionu České republiky. Tento 

fakt potvrzuje přítomnost některých klíčových sportovních a volnočasových zařízení, která jsou regionálního 

významu, jako je sportovní areál KV Areny, volnočasové areály Rolava a Meandr Ohře apod.  

Z pohledu analýzy dojezdového času do města Karlovy Vary, je město do 30 a 60 minut dostupné asi pro  

216 tisíc, resp. 530 tisíc osob. Je tak zřejmé, že sportovní infrastruktura Karlových Varů slouží nejen jeho 

obyvatelům a návštěvníkům, ale též lidem z širého okolí včetně německého příhraničí, kterých ročně zavítá 

do města několik desítek tisíc. Následující tabulka zobrazuje počet obyvatel, jež jsou v dojezdové 

vzdálenosti 10, 20, 30 a 60 minut od centra Karlových Varů. 

Tabulka 14 Spádovost Statutárního města Karlovy Vary 

Dojezdová vzdálenost Počet obcí Počet obyvatel 

Do 10 minut od Karlových Varů 6 54 201  

Do 20 minut od Karlových Varů 36 132 785 

Do 30 minut od Karlových Varů 74 216 684 

Do 60 minut od Karlových Varů (z toho Německo) 215 (38) 530 302 (171 844) 

Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet v programu ArcGIS  

Mezi nejvýznamnější města, pro která jsou Karlovy Vary v dojezdové vzdálenosti 30 minut jízdy 

automobilem lze zařadit města Ostrov, Sokolov, Chodov, Cheb. Do 1 hodiny jsou pak Karlovy Vary vzdálené 

od měst Mariánské Lázně, Klášterec nad Ohří či Kadaň. Mezi nejvýznamnější německá města, která jsou 

v dojezdové vzdálenosti od Karlových Varů, lze zařadit města Marktredwitz, Schwarzenberg/Erzgeb, nebo 

Selb. Je zřejmé, že Statutární město Karlovy Vary z hlediska spádovosti plní pro řadu obcí a měst roli 

města, které nahrazuje některá chybějící sportovní zařízení jiných měst a obcí v rámci sledovaného 

regionu. Některá klíčová sportovní infrastruktura města (více viz podkapitola 6.3 Analýza současného stavu 

sportovní infrastruktury) tvoří páteřní sportovní infrastrukturu Karlovarského kraje. 

Na následující straně jsou zobrazeny oblasti, z kterých je město Karlovy Vary dostupné běžnou jízdou 

osobním automobilem. Červenou barvou je označena oblast, z které jsou Karlovy Vary dostupné do 10 

minut jízdy. Barvou oranžovou a žlutou jsou znázorněny lokality, z kterých jsou Karlovy Vary dostupné do 

20, resp. 30 minut. Barva modrá pak označuje území, z kterého lze do města Karlovy Vary dojet do 

1 hodiny běžnou jízdou osobním automobilem. Z obrázku na následující straně je zřejmé, že tato oblast 

zasahuje do území 4 krajů, a to Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského, a také do území 

Spolkové republiky Německo. 
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Obrázek 6 Mapa spádovosti Statutárního města Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGIS   
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6.5 Sportovní akce 

Podkapitola se zabývá sportovními akcemi konanými ve městě Karlovy Vary. Sportovní akce jsou vhodným 

nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů do pohybových aktivit a propagace sportu, ale i rozvoje 

žádoucí spolupráce zainteresovaných subjektů jak na místní úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci 

(město, kraj, stát). Níže jsou prezentovány nejvýznamnější sportovní akce, které se ve městě Karlovy Vary 

uskutečnily mezi 1. 7. 2017 a 31. 6. 2018.  

Sportovní akce lze dělit na události s aktivním zapojením široké veřejnosti a na akce, kde je očekávána 

jejich pasivní účast v roli diváků. Tyto akce lze dále dělit na pravidelná utkání v rámci sportovních soutěží 

a sportovní události, které se zpravidla konají jedenkrát ročně. Právě poslední jmenované kategorii se 

věnuje následující souhrn. Nejsou zde tedy zahrnuta pravidelná soutěžní utkání sportovních klubů  

(např. HC energie Karlovy Vary, BK Lokomotiva, VK ČEZ Karlovarsko a dalších) ani pravidelné sportovní 

akce, jako jsou pravidelná cvičení ve volnočasovém areálu Rolava, veřejná bruslení, běžecké akce 

„Rozhýbejte se“ a „Rozběhni se“ aj. 

Tabulka 15 Sportovní akce konané ve městě Karlovy Vary (1. 7. 2017 – 31. 6. 2018) 

Termín Sportovní akce Sport 

2. 7. 2017 Dostihový den MFF Karlovy Vary Dostihy 

14. 7. – 15. 7. 2017 Carlsbad Classic 2017 Automobilová rallye 

23. 7. 2017 72. Oaks holdingu RABBIT CZ Dostihy 

5. 8. 2017 Kiwi Xterra Triatlon 2017 Triatlon 

6. 8. 2017 Cena města Karlovy Vary Dostihy 

12. 8. 2017 Karlovarský AM Bikemaraton České spořitelny Horská kola 

13. 8. 2017 Cena Masise – Pohár Grandhotelu Pupp Dostihy 

2. 9. 2017 Baby Duathlon Karlovy Vary Duathlon 

8. 9. – 11. 9. 2017 Mezinárodní lázeňský basketbalový turnaj žen Basketbal 

16. 9. 2017 KV Downtown 2017 Horská kola 

17. 9. 2017 Podzimní cyklojízda Cyklistika 

28. 9. 2017 36. Mercedes Benz Dostihy 

11. 11. 2017 SUPER FLORBAL ve Varech Florbal 

26. 1. – 28. 1. 2018 Mistrovství České republiky v twirlingu Twirling 

16. 2. 2018 Bruslíme s 211 Lední bruslení 

14. 3. 2018 Běh pro Jeden svět Běh 

16. 3. 2018 Fight Night 3 Bojové sporty 

27. 3. 2018 POHÁREK 2018 Závody pro hendikepované 
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Termín Sportovní akce Sport 

22. 4. 2018 Jarní cyklojízda 2018 s panem primátorem! Cyklistika 

28. 4. 2018 10. Dostihový den evropské šlechty Dostihy 

5. 5. 2018 Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu Tanec 

18. 5. – 21. 5. 2018 Euro-Sporting Karlovy Vary 2018 Witte Cup Fotbal 

19. 5. 2018 1/2Maraton Karlovy Vary 2018 Běh 

19. 5. 2018 Junior & Novice Natural Cup 2018 Kulturistika 

19. 5. 2018 Wannado Festival 2018 Karlovy Vary Sport dětí 

24. 5. – 26. 5. 2018 FISAF International European Sports Aerobics & Fitness 

Championships 2018 

Fitness / aerobik 

24. 5. 2018 Karlovarský pohár v letecké akrobacii 2018 Letecká akrobacie 

26. 5. 2018 3. Lázeňský pohár karate Karate 

2. 6. 2018 Sokolská jedenáctka Běh 

2. 6. – 3. 6. 2018 Sporticus MTBO a Český pohár na střední trati Horská kola 

13. 6. – 14. 6. 2018 Final Four CEV EL 2018 Men Volejbal 

15. 6. 2018 90. Karlovarská dvojnásobná míle Dostihy 

16. 6. 2018 Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny Horská kola 

16. 6. 2018 Carlsbad RG Cup Moderní gymnastika 

19. 6. – 21. 6. 2018 Mezinárodní basketbalový turnaj žen Basketbal 

21. 6. 2018 Mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční 

cyklistice 

Cyklistika 

23. 6. 2018 Mezinárodní den jógy v Karlových Varech Jóga 

23. 6. 2018 Boxing Grand Final Karlovy Vary Bojové sporty 

27. 6. 2018 Florbalová bitva: FB Hurrican-HC Energie Florbal 

Zdroj: Vlastní šetření, Kalendář akcí Karlovy Vary 

Finanční podpora sportovních akcí je poskytována v režimu dotačního řízení Statutárního města Karlovy 

Vary a Nadací města Karlovy Vary. Mimo tyto prostředky je každým rokem vyčleněna částka ve výši 325 tisíc 

Kč, která slouží k objednání reklamy na dostihovém závodišti v Karlových Varech a dostihu Statutárního 

města Karlovy Vary, který se koná pravidelně každým rokem v rámci srpnového dostihového dne na 

dostihovém závodišti (Dostihový den MFF Karlovy Vary).  

Následující tabulka prezentuje vývoj podpory sportovních akcí ze strany Statutárního města Karlovy Vary. 

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že výše podpory sportovních akcí je závislá na pořadatelství vrcholných 

sportovních akcí. Nejvýznamnější podpory města se dočkaly sportovní akce konané ve městě Karlovy Vary 

v roce 2016. Tento fakt koresponduje se skutečností, že v roce 2016 nebyly sportovní akce podporovány 
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Nadací města Karlovy Vary tak, jako v letech následujících. V roce 2017 a 2018 byl úbytek podpory ze 

strany města kompenzován významnými nadačními příspěvky Nadace města Karlovy Vary. 

Tabulka 16 Vývoj podpory sportovních akcí městem Karlovy Vary (2016-2018) 

Sportovní akce 

Podpora města Karlovy Vary v letech 

2016 2017 2018 

Karlovarský AM Bikemaraton České spořitelny 40 tis. Kč 40 tis. Kč 40 tis. Kč 

KV Downtown / King of City Downhill 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

Day for Riders 2018 - - 5 tis. Kč 

Final Four CEV EL 2018 Men - - 1 000 tis. Kč 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary ITU World Cup 500 tis. Kč - - 

Dostihové dny kategorie A v Karlových Varech 650 tis. Kč - - 

Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary 500 tis. Kč - - 

Wannado / Sporťáček Festival 2018 Karlovy Vary  45 tis. Kč 45 tis. Kč 45 tis. Kč 

POHÁREK 150 tis. Kč - - 

FISAF International European Sports Aerobics & Fitness 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

Rosnické military - - 30 tis. Kč 

Lázeňský pohár - 20 tis. Kč 20 tis. Kč 

Karlovarský pohár v letecké akrobacii - 25 tis. Kč 25 tis. Kč 

Mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu / Carlsbad RG Cup 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

Evropský pohár v twirlingu- Karlovarská hůlka 15 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč 

Mistrovství Evropy profesionálů v show dance - - 9 tis. Kč 

Eurosporting Karlovy Vary Witte Cup 70 tis. Kč 70 tis. Kč 50 tis. Kč 

Mistrovství ČR v MTBO a Český pohár na střední trati - - 50 tis. Kč 

Rosnický Hobby Cup - - 15 tis. Kč 

Kiwi Xterra Triatlon - 10 tis. Kč 10 tis. Kč 
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Sportovní akce 

Podpora města Karlovy Vary v letech 

2016 2017 2018 

Mistrovství České republiky ve fitness dětí - 10 tis. Kč - 

Běžíme pro Evropu 10 tis. Kč 10 tis. Kč - 

Mezinárodní plavecká štafeta Karlovy Vary 21 tis. Kč 25 tis. Kč - 

Hyundai Final4 40 tis. Kč - - 

Celkem 2 191 tis. Kč 420 tis. Kč 1 464 tis. Kč 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary 

Následující tabulka prezentuje vývoj podpory sportovních akcí Nadací města Karlovy Vary, která kromě 

podpory nejvýznamnějších sportovních organizací začala formou nadačních příspěvků podporovat sportovní 

akce konané na území města Karlovy Vary v roce 2017.    

Tabulka 17 Vývoj podpory sportovních akcí Nadací města Karlovy Vary (2017-2018) 

Sportovní akce 

Podpora Nadace města Karlovy Vary v letech 

2017 2018 

Dostihové dny kategorie A v Karlových Varech 950 tis. Kč 650 tis. Kč 

Carsbad RG Cup-mezinárodní závody v moderní gymnastice 100 tis. Kč 150 tis. Kč 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary ITU World Cup 1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 

Mistrovství České republiky v twirlingu 50 tis. Kč - 

1/2 Maraton Karlovy Vary 830 tis. Kč 840 tis. Kč 

Mezinárodní basketbalový turnaj žen 1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 

Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2018 - 500 tis. Kč 

Kvalifikace Mistrovství světa 2018 – volejbal mužů 1 000 tis. Kč - 

Celkem 4 930 tis. Kč 4 140 tis. Kč 

Zdroj: Nadace města Karlovy Vary 
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V níže uvedené tabulce je zobrazena celková podpora sportovních akcí ve městě Karlovy Vary, kdy celková 

finanční podpora je součtem příspěvků Statutárního města Karlovy Vary a Nadace města Karlovy Vary. 

Z níže uvedeného je zřejmé, že podpora sportovních akcí, a to jak akcí pro širokou veřejnost, tak podpora 

vrcholných sportovních akcí roste. Tento fakt souvisí s úspěchy některých sportovních subjektů 

v oblasti pořadatelství významných sportovních akcí. Pořadatelství vrcholných sportovních akcí hovoří 

mj. o aktivní politice města v oblasti rozvoje sportovního vyžití ve městě Karlovy Vary.   

Tabulka 18 Celkový vývoj podpory sportovních akcí (2016-2018) 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary 

Město Karlovy Vary definovalo ve vztahu ke sportovním akcí následující optimalizační opatření. Tyto 

opatření jsou ve větším detailu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu města a předpokládaného 

termínu realizace prezentovány v rámci kapitoly 8. Strategie rozvoje sportu.  

Sportovní akce 

Podpora sportovních akcí 

2016 2017 2018 

Statutární město Karlovy Vary 2 191 tis. Kč 420 tis. Kč 1 464 tis. Kč 

Nadace města Karlovy Vary - 4 930 tis. Kč 4 140 tis. Kč 

Celkem 2 191 tis. Kč 5 350 tis. Kč 5 604 tis. Kč 

Optimalizační opatření města Karlovy Vary ve vztahu ke strategii rozvoje sportu 

• Materiální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost 

• Nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost 

• Prezentace města prostřednictvím sportovních akcí pro širokou veřejnost 

• Efektivní koordinace sportovních akcí 

• Materiální podpora vrcholných sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu 

• Nemateriální podpora vrcholných sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu 

• Prezentace města prostřednictvím vrcholných sportovních akcí 

• Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 
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6.6 Analýza sportovní participace občanů 

Předmětem této podkapitoly je prezentace původního výzkumu v oblasti zjišťování sportovní participace, 

včetně analýzy aktivní účasti obyvatel v organizovaném a neorganizovaném sportu. Za tímto účelem bylo 

v červenci a srpnu roku 2018 realizováno dotazníkové šetření, kterého se účastnilo celkem 244 obyvatel. 

Z tohoto důvodu mají zjištění, která vzešla z dotazníkového šetření, spíše ilustrativní charakter. Vzor 

dotazníkového šetření tvoří přílohu číslo 2 tohoto dokumentu. Výsledky dotazníkového šetření pak tvoří 

elektronickou přílohu číslo 3. 

6.6.1 Charakteristiky zkoumaného vzorku obyvatel města 

Základní shrnutí charakteristik zkoumaného vzorku obyvatel je uvedeno v níže uvedeném obrázku. Grafická 

znázornění rovněž vyjadřují pravidelnost a formu sportovních aktivit u zkoumaného vzorku obyvatel města 

Karlovy Vary.  

Obrázek 7 Základní shrnutí charakteristik zkoumaného vzorku obyvatel 

  

  

Zdroj: Dotazníkové šetření (červenec/srpen 2018) 
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6.6.2 Segmentace sportovně aktivních obyvatel v rámci sportovních klubů 

V rámci této podkapitoly je prezentována segmentace sportovně aktivních obyvatel, kteří jsou členy 

sportovních klubů. Data vychází z dat reportovaných sportovními organizacemi Sportovní unii Karlovarska. 

Z níže uvedeného je zřejmé, že z hlediska sportovních aktivit, které jsou realizovány v rámci sportovních 

klubů, jsou sportovně více aktivní muži, než ženy. Muži tvoří 63,9 % z celkového počtu sportovně aktivních 

obyvatel. 

Obrázek 8 Základní shrnutí segmentace sportovně aktivních obyvatel 

  

Zdroj: Sportovní unie Karlovarska 

Následující tabulka prezentuje údaje z hlediska segmentace členské základny a počtu oddílů, jež vytvářejí 

nabídku následujících sportovních aktivit. Je zřejmé, že nejvíce oblíbeným sportem ve městě Karlovy Vary 

je fotbal, jehož nabídka je zajišťována osmi sportovními oddíly. Tento sport dle dat SUK k červenci roku 

2018 aktivně vykonává na území města 991 osob. Dalšími velice populárními sporty na území města Karlovy 

Vary jsou golf (877 členů), atletika (784 členů), tenis (423 členů) a lední hokej (411 členů).  

Tabulka 19 Segmentace členské základny v rámci nabídky sportů v Karlových Varech (2018) 

Název sportu 
Počet 

oddílů 

Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0 -15 let 16-19 let 20+ let 

Fotbal 8 991 952 39 342 162 487 

Golf 1 877 556 321 70 44 763 

Atletika 2 784 390 394 586 76 121 

Tenis 4 423 254 169 136 29 253 

63,9 %

36,1 %

Struktura dle pohlaví

Podíl mužů

Podíl žen

31,6%

9,9%
58,5%

Struktura dle věku

0 - 15 let

16 - 19 let

20 a více let
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Název sportu 
Počet 

oddílů 

Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0 -15 let 16-19 let 20+ let 

Lední hokej 1 411 391 20 229 81 101 

Turistika 2 304 93 211 6 8 290 

Lyžování 2 285 158 127 115 23 147 

Plavecké sporty 1 284 81 203 201 34 49 

Sport pro všechny 3 279 72 207 47 2 227 

Florbal 1 251 243 8 28 72 151 

Basketbal 3 250 116 134 139 28 83 

Volejbal 3 246 85 161 61 48 137 

Rekreační sport 3 220 96 124 18 4 198 

Karate JKA 2 217 173 44 50 20 146 

Nohejbal 3 217 198 19 39 19 159 

Ostatní formy 

bojových umění 
1 146 97 49 0 0 146 

Šerm 1 138 93 45 37 20 81 

Šachy 2 121 110 11 57 15 49 

Kanoistika 3 120 84 36 10 4 106 

Kulturistika 1 117 100 17 0 0 117 

Moderní 

gymnastika 
2 113 3 110 83 3 27 

Jezdectví 3 111 22 89 23 15 73 

Krasobruslení 2 95 16 79 46 6 43 

Judo 1 88 67 21 54 10 24 

Kuželky/bowling 4 87 69 18 0 0 87 
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Název sportu 
Počet 

oddílů 

Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0 -15 let 16-19 let 20+ let 

Sport pro tělesně 

postižené-ČSTPS 
1 77 29 48 9 7 61 

Triatlon 3 72 37 35 31 5 36 

Stolní tenis 3 71 66 5 12 10 49 

Orientační sporty 1 66 28 38 18 1 47 

Badminton 1 59 39 20 26 9 24 

Horolezectví 1 58 43 15 0 1 57 

Rugby 1 58 58 0 0 7 51 

Americký fotbal 1 55 49 6 0 14 41 

Gymnastika 1 42 16 26 23 1 18 

Střelectví 1 37 30 7 0 0 37 

Cyklistika 1 28 24 4 0 0 28 

Lukostřelba 1 26 15 11 0 0 26 

Jóga 1 11 1 10 0 0 11 

Box 1 6 5 1 0 0 6 

Extrémní sporty 1 4 4 0 0 0 4 

Karate 1 3 3 0 0 0 3 

Jiná odvětví 4 78 37 41 2 8 68 

Celkem 83 7 926 5 003 2 923 2 498 786 4 632 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Sportovní unie Karlovarska 

Následující tabulka prezentuje údaje z hlediska segmentace členských základen sportovních organizací, 

které ve městě Karlovy Vary aktivně působí a jež jsou evidované Sportovní unií Karlovarska. Je zřejmé, že 

největšími sportovními oddíly co do velikosti členské základny jsou TJ Slovan Karlovy Vary, Golf Club 

Karlovy Vary nebo Triatlet Karlovy Vary, což koresponduje s oblíbeností sportovních aktivit, viz tabulka 

výše. 
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Tabulka 20 Segmentace členské základny v rámci sportovních organizací (2017) 

Sportovní spolky a sdružení  
Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0-15 let 16-19 let 20+ let 

TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. 1 133 470 663 317 48 768 

Golf Club Karlovy Vary z.s. 882 564 318 68 42 772 

Triatlet Karlovy Vary z.s. 560 270 290 467 38 55 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy 

Vary, z.s. 
441 357 84 106 31 304 

Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 408 389 19 237 81 90 

TJ KSNP Sedlec z.s. 275 241 34 114 65 96 

SKMP Shorinji Kempo Klub Karlovy Vary 

z.s. 
259 186 73 0 3 256 

FB Hurrican, z.s. 251 243 8 36 75 140 

FC Slavia Karlovy Vary-mládež, z.s. 243 239 4 179 26 38 

Tělovýchovná jednota Domu dětí a 

mládeže Karlovy Vary-Stará Role, z.s. 
227 225 2 44 34 149 

Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy 

Vary, z.s. 
210 125 85 91 16 103 

LK Slovan K. Vary z.s. 213 114 99 91 15 107 

SK Liapor-Witte Karlovy Vary z.s. 211 194 17 38 18 155 

Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 183 38 145 67 48 68 

Sportovní spolek BK Karlovy Vary 147 12 135 97 24 26 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva-

šerm z.s. 
138 93 45 38 20 80 

TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 116 110 6 52 10 54 

Tělovýchovná jednota SLAVIA Karlovy 

Vary, z.s 
105 75 30 0 0 105 
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Sportovní spolky a sdružení  
Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0-15 let 16-19 let 20+ let 

Tělovýchovná jednota SLAVOJ 

PIVOVAR Karlovy Vary, z.s. 
105 32 73 2 2 101 

Tenisový klub Olšová Vrata, z.s. 104 57 47 24 4 76 

Tenisový klub Lokomotiva Karlovy 

Vary, z.s. 
100 70 30 27 7 66 

Tělovýchovná jednota Baník Pila z.s. 94 67 27 1 4 89 

Karlovy Vary Warriors, z.s. 91 73 18 2 23 66 

TopGym Karlovy Vary, z.s. 85 2 83 66 4 15 

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 75 27 48 9 7 59 

Karlovarský šachklub Tietz z.s. 72 66 6 34 8 30 

SKI KLUB KARLOVY VARY, z.s. 72 44 28 29 5 38 

TJ Delfín Karlovy Vary, z.s. 65 32 33 12 4 49 

Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 63 6 57 35 5 23 

Jezdecký klub Karlovy Vary-Stará Role, 

z.s. 
61 18 43 4 8 49 

X-Team BaNo K. Vary z.s. 55 28 27 30 3 22 

Klub vodáků Karlovy Vary SK, spolek 53 38 15 0 2 51 

TJ Karlovy Vary-Dvory, z.s. 53 33 20 0 0 53 

Šachový klub Karlovy Vary, z.s. 49 44 5 25 6 18 

SK Hubertus Karlovy Vary, z.s. 43 30 13 10 2 31 

Spolek karlovarských kuželkářů 39 30 9 0 0 39 

D-team, z.s. 34 12 22 2 9 23 

Sportovní krasobruslařský klub 

Mariánské Lázně, z.s. 
33 10 23 12 3 18 
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Sportovní spolky a sdružení  
Celkem 

členů 

z toho 

muži ženy 0-15 let 16-19 let 20+ let 

Jezdecká sportovní stáj Tandem 

Karlovy Vary, spolek 
29 3 26 14 6 9 

Klub stolního tenisu Karlovy Vary z.s. 29 26 3 10 4 15 

RGC Karlovy Vary z.s. 28 1 27 17 0 11 

TJ Počerny z.s. 26 26 0 0 1 25 

Jezdecká stáj QUERIDA, z.s. 22 1 21 8 1 13 

BEST DANCE z.s. 18 4 14 1 0 17 

Kuželkářský klub Karlovy Vary, z.s. 17 16 1 0 0 17 

Spolek BASKETBALOVÝ KLUB 

LOKOMOTIVA KARLOVY VARY 
15 6 9 0 0 15 

Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, 

z.s. 
10 0 10 0 0 10 

X-Tri K.V. z.s. 6 2 4 1 2 3 

Celkem 7 548 4 749 2 799 2 417 714 4 417 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Sportovní unie Karlovarska 

6.6.3 Názory a bariéry obyvatel v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

Předmětem této podkapitoly je shrnutí v oblasti zjištění vycházejících z výsledků dotazníkového šetření 

v oblasti bariér sportovní participace a názorů obyvatel na současnou situaci sportovní nabídky a sportovní 

infrastruktury ve městě Karlovy Vary. V závěru této podkapitoly jsou shrnuty některé cíle města reagující 

na podněty v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, které vychází z názorů obyvatel na 

současnou situaci sportu ve městě. Názory a potřeby obyvatel jsou stěžejní z hlediska formování efektivní 

politiky města v oblasti rozvoje sportu. 

V následujícím obrázku jsou shrnuty základní atributy z hlediska spokojenosti obyvatel v oblasti sportu 

a sportovní infrastruktury. Z níže uvedeného je zřejmé, že s nabídkou sportu a kvalitou sportovní 

infrastruktury je zcela spokojeno, nebo spíše spokojeno 51,0 %, resp. 43,1 % z celkového počtu 

respondentů. Jako překážku bránící v dalším rozvoji sportovních aktivit uvedlo 66,9 % respondentů finanční 

náročnost, nebo absenci či nízkou kvalitu nabízených služeb či infrastruktury. Je tedy zřejmé, že v oblasti 

zapojení vyššího počtu obyvatel do sportovních aktivit je významný potenciál ke zlepšení. Město má za cíl 

na tyto zjištění efektivně reagovat. 
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Obrázek 9 Základní atributy z hlediska spokojenosti obyvatel v oblasti sportu 

 

 

Podíl repsondentů, kteří se domnívají,  

že sportovní nabídka ve městě je zcela 

dostačující:  

31,5 % 
 

Podíl repsondentů, kteří se domnívají, že 

kvalita sportovní infrastruktury ve městě je 

zcela dostačující:  

21,0 % 
 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (červenec/srpen 2018) 
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Z dotazníkového šetření vyplývá, že 21,0 % respondentů považuje sportovní infrastrukturu města za zcela 

dostatečnou. Nejvíce obyvatelům města, kteří se neztotožňují s výše uvedeným tvrzením, schází vnitřní 

plavecký bazén o rozměrech 50 m, nebo venkovní plavecký bazén, dále pak sportovní areál, nebo 

víceúčelové hřiště určené pro míčové sporty, které by bylo dostupné pro širokou veřejnost. Mezi další 

nejčastější odpovědi, tj. priority města v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury, lze zařadit rekonstrukci 

atletického a fotbalového stadionu včetně zázemí, nebo další rozvoj cyklistické sítě v souladu s generelem 

cyklistické sítě. 

Graf 5 Postrádané prvky sportovní infrastruktury 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření (červenec/srpen 2018) 

Město Karlovy Vary má za cíl na základě výše uvedených zjištění efektivně rozvíjet sport a sportovní 

infrastrukturu na svém území, a to následujícími opatřeními, která mají být realizována v závislosti na 

disponibilních finančních prostředcích do roku 2025 (více viz kapitola 8. Strategie rozvoje sportu). 
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• zvýšení hustoty a návaznosti turistických cest a cyklostezek; 
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• zvýšení atraktivity sítě turistických cest a cyklostezek; 

• zvýšení informovanosti občanů o dostupnosti sportovní infrastruktury města.  

6.7 SWOT analýza 

V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu sportu a sportovní infrastruktury 

Statutárního města Karlovy Vary. 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 z analýz současného stavu 

nabídky sportu a sportovní infrastruktury a z jednání pracovních skupin, která se uskutečnila dne  

1. 8. 2018 a 22. 8. 2018. Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT 

analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány dále. 

Tabulka 21 SWOT analýza 

Siné stránky Příležitosti 

 

• Sportovní organizace a akce s významným 

regionálním a nadregionálním dosahem. 
 

• Moderní sportovní zařízení (KV Arena) 

a volnočasové areály (Rolava, Meandr). 
 

• Tradice sportování ve městě a zkušenost 

s pořádáním akcí nadregionálního rozsahu. 
 

• Vhodné podmínky pro neorganizované formy 

sportovních aktivit. 
 

• Vhodné podmínky pro organizované formy 

sportovních aktivit (vysoký počet sportovních 

oddílů). 
 

• Vysoký zájem obyvatel o sportovní a volnočasové 

aktivity. 
 

• Aktivní politika města v oblasti rozvoje sportu 

a sportovní infrastruktury. 
 

• Aktivní spolupráce města se školskými 

zařízeními. 

 

 

 

• Dobudování a rekonstrukce sportovní 

infrastruktury (atletický stadion, fotbalový 

stadion, plavecký bazén apod.). 
 

• Zkvalitnění hustoty a návaznosti sítě cyklostezek 

a zvýšení jejich atraktivity. 
 

• Efektivní využití školní sportovní infrastruktury  

(ve večerních hodinách, o prázdninách, 

víkendech apod.) 
 

• Efektivně koordinovat sportovní a volnočasové 

aktivity zejména určené pro děti a mládež. 
 

• Podpora zvyšování kvalifikace trenérů v oblasti 

výkonnostního sportu i sportu pro širokou 

veřejnost. 
 

• Využití státní politiky v oblasti sportu a možné 

využití operačních programů ke krytí zejména 

investičních nákladů do sportovní infrastruktury. 
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Slabé stránky Hrozby 

 

• Stárnoucí sportovní infrastruktura, jež 

neumožňuje flexibilně reagovat na nové 

trendy v oblasti sportu (atletický stadion, 

fotbalový stadion apod.). 
 

• Omezené možnosti sponzoringu sportovních 

organizací ze strany komerčních subjektů. 
 

• Plné kapacity vnitřních sportovních prostor 

(zejména v zimním období). 
 

• Absence vysoké školy a s tím související odliv 

významné části sportovně aktivních obyvatel 

z města po dokončení střední školy. 

 

• Vandalismus a ničení sportovních zařízení 

v majetku města. 
 

• Stárnutí obyvatelstva a snižující se počet 

sportovně aktivních obyvatel. 
 

• Nedostatek finančních prostředků na provoz 

a údržbu sportovní infrastruktury. 
 

• Nedostatek dobrovolných trenérů v oblasti 

výkonnostního sportu i sportu pro širokou 

veřejnost. 
 

• Odchod sponzorů, jenž by znamenal konec 

některých sportovních organizací. 

Zdroj: Jednání pracovních skupin (1. 8. 2018 a 22. 8. 2018) 

Silné stránky  

Silné stránky sportu ve městě Karlovy spočívají především ve výborných podmínkách pro neorganizované 

formy sportovních aktivit, jako je turistika, cykloturistika, sjíždění řeky apod., stejně tak v možnostech 

využití některých nadstandardně vybavených a moderních sportovních zařízení, jako je areál KV Areny. 

Statutární město Karlovy Vary rovněž disponuje sportovními a volnočasovými areály Rolava a Meandr, které 

jsou velice vyhledávané nejen mezi občany a návštěvníky Karlových Varů, ale jsou populární v rámci celého 

regionu.  

Mezi další silné stránky lze zařadit významnou sportovní tradici a bohaté zkušenosti s pořádáním akcí 

nadregionálního rozsahu. Výhodou je rovněž i vysoký počet sportovních organizací, které ve městě působí, 

jež zajišťují vysokou sportovní nabídku, která se promítá i do významného zájmu obyvatel o sportovní 

a volnočasové aktivity. Silnou stránkou je rovněž aktivní politika města v oblasti zkvalitňování sportovní 

infrastruktury a významná materiální a nemateriální podpora sportovních organizací. Pozitivem je rovněž 

aktivní spolupráce města se školskými zařízeními. 

Slabé stránky  

Mezi slabé stránky města Karlovy Vary patří některá nevyhovující sportovní infrastruktura (atletický 

stadion, fotbalový stadion, plavecký bazén Thermal), jejichž rekonstrukce je jednou z hlavních priorit 

města, která je však podmíněna možnostmi financování a existencí vhodného dotačního programu. 

V případě obnovy plaveckého bazénu Thermal je nutnou podmínkou jeho rekonstrukce a odkoupení, nebo 

převod do vlastnictví města Karlovy Vary. 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). Z toho důvodu je město připraveno dále zintenzivnit komunikaci se 

školskými zařízeními a zvýšit tyto kapacity vyšším zpřístupněním školské sportovní infrastruktury.  
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Příležitosti  

Mezi klíčové priority města patří dobudování a rekonstrukce sportovní infrastruktury (atletický stadion, 

fotbalový stadion, plavecký bazén apod.), které jsou, nebo přestávají být ve vyhovujícím stavu pro další 

rozvoj sportovních aktivit. Další příležitostí, která reaguje na jednu ze slabých stránek, je podpora vyšší 

otevřenosti školní sportovní infrastruktury, a to jak široké veřejnosti, tak organizovaným sportovním 

oddílům. Efektivním využitím této sportovní infrastruktury by město Karlovy Vary mohlo snížit převis 

poptávky nad nabídkou, kdy zejména v zimních měsících vyššímu rozvoji sportu brání kapacitní omezení 

sportovní infrastruktury města. Další příležitostí je podpora zvyšování kvalifikace trenérů v oblasti 

výkonnostního sportu i sportu pro širokou veřejnost, s jejichž nedostatkem se město dlouhodobě potýká. 

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 do rozvoje 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. Efektivní podpora sportu je jednou 

z možností, jak se aktivně podílet na zatraktivnění města Karlovy Vary tak, aby se město zviditelnilo na 

mapě České republiky, a tedy se stalo i atraktivnějším pro komerční subjekty. 

Hrozby 

Významnou hrozbou je nedostatek a ztráta kvalifikovaných trenérů a dalších osob, které se dobrovolně 

podílí na rozvoji sportu ve městě. Rizikem je rovněž odchod sponzorů, jenž by znamenal konec některých 

sportovních organizací, které ve městě aktivně působí. Obecným problémem města, který postihuje nejen 

oblast sportu, je pak vandalismus na infrastruktuře v majetku města. 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. Mezi další obecné hrozby patří nedostatek finančních prostředků na 

zajištění provozu a údržby sportovních zařízení a podpory sportovních spolků a sdružení. Další hrozbou je 

stárnutí obyvatelstva a snižující se počet sportovně aktivních obyvatel. 
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7. FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Předmětem této kapitoly je ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu Statutárního města Karlovy 

Vary. Kapitola se blíže věnuje rozpočtu města a jeho základním parametrům, principům financování 

a vývojové analýze financování sportu a distribuci prostředků sportovním organizacím, které na území 

Karlových Varů aktivně působí. 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. 

7.1 Současný stav financování sportu 

Podkapitola shrnuje základní principy financování, na jejichž základě jsou alokovány finanční prostředky na 

podporu sportu veřejnosti, sportovním spolkům a dalším subjektům v oblasti sportu.  

V úvodu této podkapitoly je představena základní struktura rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. 

Celkové výdaje města se mezi lety 2013 až 2017 pohybovaly mezi 1 018 mil. Kč a 1 223 mil. Kč. Majoritní 

část těchto výdajů tvořily výdaje neinvestičního charakteru, jejichž podíl se ve sledovaném období 

vyznačoval spíše klesajícím trendem. Tento fakt ilustruje skutečnost, že v roce 2013 běžné výdaje města 

tvořily 88,2 % celkových výdajů, zatímco v roce 2017 byl tento podíl 78,1 %. Z hlediska investičních výdajů 

byl nejsilnějším rokem rok 2015, kdy byly realizovány významné investiční aktivity zejména v oblasti 

bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v hodnotě 410 mil. Kč.  

Součástí této podkapitoly je dále provést ekonomickou analýzu financování sportu z rozpočtu města, jejíž 

součástí je představení základních principů a zdrojů financování z rozpočtu města, ekonomická analýza 

vývoje financování sportu se zaměřením na provozní a investiční výdaje a vývojová analýza distribuce 

finančních prostředků sportovním subjektům.  

Následující graf znázorňuje celkovou strukturu rozpočtu města Karlovy Vary. Je zřejmé, že rozpočet města 

byl ve sledovaném období koncipován jako přebytkový, tj. s kladným rozpočtovým saldem. Město Karlovy 

Vary v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak dlouhodobě 

hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí. Výjimkou byl pouze rok 2015, kdy saldo 

příjmů a výdajů dosahovalo hodnoty -79 728 tis. Kč. V tomto roce celkové příjmy města byly překročeny 

o 7,0 %. Důvodem byly rozsáhlé investiční aktivity v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního 

rozvoje. 
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Graf 6 Struktura rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary 

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 

Statutární město Karlovy Vary finančně podporuje rozvoj sportu na svém území prostřednictvím:  

• dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, které jsou poskytovány na základě posouzení 

jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních 

prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního 

města Karlovy Vary; 

• nadačního příspěvku Nadace města Karlovy Vary, jejímž zřizovatelem je Statutární město Karlovy 

Vary. Nadace města Karlovy Vary mimo jiné podporuje oblast sportu a propagace Města Karlovy 

Vary v České republice a v zahraničí. 
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Objem finančních prostředků na podporu tělovýchovy a sportu ve městě je pak vyjednáván v rámci procesu 

přípravy rozpočtu daného kalendářního roku. Mimořádné příjmy města z výtěžku loterijních a sázkových her 

přijaté nad rámec schváleného rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou na základě usnesení Rady 

města Karlovy Vary ze dne 12. 1. 2016 rozdělovány v následovném poměru: 

• 66 % z příjmů jde na podporu sportovních aktivit; 

• 15 % z příjmů jde na podporu kulturních aktivit; 

• 15 % z příjmů jde na podporu sociální sféry; 

• 4 % z příjmů jdou na podporu obnovy památek a památkově hodnotných objektů. 

Následující grafické znázornění prezentuje vývoj celkových výdajů alokovaných na rozvoj sportu a sportovní 

infrastruktury města mezi lety 2013 – 2017. 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. Výjimečným rokem byl rok 2015, v rámci kterého byly realizovány rozsáhlé investiční 

aktivity města v oblasti rozvoje městské sportovní infrastruktury. 

Graf 7 Struktura výdajů města Karlovy Vary na rozvoj sportu 

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Závěrečné účty města Karlovy Vary 

Následující tabulka prezentuje celkové roční výdaje Statutárního města Karlovy Vary, které se skládají 

z výdajů na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku města, grantových příspěvků sportovním 

spolkům a sdružením a investičních výdajů do rozvoje sportovní infrastruktury. Z níže uvedené tabulky je 

zřejmé, že finanční prostředky alokované z rozpočtu města Karlovy Vary na rozvoj sportu a sportovní 
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infrastruktury se za sledované období výrazně měnily. Je zřejmý rostoucí trend provozních výdajů na rozvoj 

sportu z rozpočtu města, které mezi lety 2013 až 2017 vrostly o 16,9 mil. Kč (22,8 %). Z hlediska 

investičních výdajů byl v rámci sledovaného období rekordní rok 2015, kdy bylo investováno do rozvoje 

sportovní infrastruktury více než 135,6 mil. Kč. 

Tabulka 22 Vývoj celkových výdajů města Karlovy Vary na sport (2013 – 2017) 

Roční výdaje na sport  

z rozpočtu města 
2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní výdaje na rozvoj 

sportu z rozpočtu města 
74 064 tis. Kč 69 871 tis. Kč 76 491 tis. Kč 80 744 tis. Kč 90 922 tis. Kč 

Investiční výdaje na rozvoj 

sportu z rozpočtu města 
6 612 tis. Kč 5 265 tis. Kč 135 659 tis. Kč 12 766 tis. Kč 12 090 tis. Kč 

Celkem 80 676 tis. Kč 75 136 tis. Kč 212 150 tis. Kč 93 510 tis. Kč 103 012 tis. Kč 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Závěrečné účty města Karlovy Vary 

Následující tabulka prezentuje sportovní organizace, které v letech 2016 až 2018 získávaly finanční podporu 

z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Tabulka obsahuje informace o počtu členských základen 

sportovních organizací (ty jsou ve větším detailu představeny v rámci kapitoly 6.4 Analýza sportovní 

participace občanů) a výši finanční podpory z rozpočtu města těmto sportovním organizacím na podporu 

a rozvoj mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit v souladu s článkem 1, odstavcem 1 Zásad 

pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. Dle tohoto dokumentu finanční 

prostředky vyčleněné v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na poskytování dotací lze použít na: 

a) na podporu činnosti – na úhradu provozních nákladů žadatele, na údržbu a opravy užívaných 

zařízení, propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny, k vytvoření podmínek činnosti 

vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel a návštěvníků města Karlovy Vary; 

b) na podporu konkrétního projektu – na vydání propagačních materiálů pro konkrétní akci, pronájem 

prostor potřebných k realizaci akce, vydání konkrétní publikace, tiskoviny či digitální verze těchto 

materiálů, na technické zajištění akce, na dopravu, na pořádání soustředění, letních táborů pro 

děti a mládež apod.; 

c) na jiné prokazatelné a identifikovatelné náklady dle rozhodnutí kompetentního orgánu města; 

d) v případě podmínky povinné spoluúčasti Statutárního města Karlovy Vary na financování projektu 

při poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR apod.) nestátnímu neziskovému subjektu. 

Z následující tabulky je zřejmé, že město Karlovy Vary podporuje činnost velkého množství sportovních 

organizací, které aktivně působí na území města Karlovy Vary. V roce 2018 Statutární město Karlovy Vary 

přímo podpořilo sportovní organizace z rozpočtu města částkou 28,9 mil. Kč. Dále město Karlovy Vary 

finančně podporuje Asociaci Záchranný kruh, z.s. (3 100 tis. Kč v roce 2018), provoz KV Areny  

(22 494 tis. Kč v roce 2018) a přispívá do fondu Nadace města Karlovy Vary (18 500 tis. Kč v roce 2018), 

která dále podporuje kulturu, sportu, vzdělávání, sociální a zdravotní oblast, cestovní ruch apod. Dle 

celkového přehledu dotací Statutárního města Karlovy Vary v roce 2018 město poskytlo finanční příspěvek 

na tělovýchovu a sport celkové hodnotě 73 028 tis. Kč. 
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Tabulka 23 Vývoj podpory sportovních organizací Statutárním městem Karlovy Vary (2016-2018)23 

Sportovní kluby a sdružení 
Celkový počet 

členů (2018) 

Finanční 

podpora 2016 

Finanční 

podpora 2017 

Finanční 

podpora 2018 

BEST DANCE z.s. 18 10 tis. Kč 5 tis. Kč - 

Centrum pro mládež a alternativní sporty, 

z.s. 
29 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 

D-team, z.s. 34 45 tis. Kč 45 tis. Kč 45 tis. Kč 

FB Hurrican, z.s. 251 600 tis. Kč 620 tis. Kč 640 tis. Kč 

FC Slavia Karlovy Vary a.s.  

243 

1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 

FC Slavia Karlovy Vary-mládež, z.s. 925 tis. Kč 995 tis. Kč 985 tis. Kč 

Golf Club Karlovy Vary z.s. 877 325 tis. Kč 500 tis. Kč 450 tis. Kč 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o.  

411 

17 400 tis. Kč 13 000 tis. Kč 13 000 tis. Kč 

Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 500 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 

HW Club Karlovy Vary s.r.o.  23 40 tis. Kč 40 tis. Kč 30 tis. Kč 

Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary, 

spolek 
29 40 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

Jezdecká stáj QUERIDA, z.s. 22 - - - 

Jezdecký klub Karlovy Vary-Stará Role, z.s. 61 120 tis. Kč 120 tis. Kč 100 tis. Kč 

Karate klub Tygr Karlovy Vary, z.s.  290 65 tis. Kč 110 tis. Kč 120 tis. Kč 

Karlovarský sportovní klub, spolek 16 0 Kč 0 Kč 5 tis. Kč 

Karlovarský šachklub Tietz z.s. 72 30 tis. Kč 35 tis. Kč 30 tis. Kč 

Karlovy Vary Warriors, z.s. 55 50 tis. Kč 70 tis. Kč 0 Kč 

Klub stolního tenisu Karlovy Vary z.s. 29 20 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč 

Klub vodáků Karlovy Vary SK, spolek 53 - - - 

                                                 

23 Není započtena podpora následujících organizací: Nadace města Karlovy Vary (součástí samostatné analýzy, viz dále), KV Arena 

s.r.o., Asociace Záchranný kruh, z.s. 
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Sportovní kluby a sdružení 
Celkový počet 

členů (2018) 

Finanční 

podpora 2016 

Finanční 

podpora 2017 

Finanční 

podpora 2018 

Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s. 63 250 tis. Kč 260 tis. Kč 260 tis. Kč 

Kuželkářský klub Karlovy Vary, z.s. 17 - - - 

Ladies Golf Croquet Club Karlovy Vary, z.s. 10 - - - 

Letecký klub Karlovy Vary, z.s. 67 - 25 tis. Kč 25 tis. Kč 

LK Slovan K. Vary z.s. 213 910 tis. Kč 950 tis. Kč 940 tis. Kč 

Modrá hvězda života-záchranná vodní stanice 

potápěčů Karlovy Vary z.s. 
39 46 tis. Kč 60 tis. Kč 25 tis. Kč 

RAPpresent Karlovy Vary, z.s.  39 55 tis. Kč 60 tis. Kč 40 tis. Kč 

RGC Karlovy Vary z.s. 28 30 tis. Kč 35 tis. Kč 40 tis. Kč 

SC Start Karlovy Vary z.s. 210 120 tis. Kč 120 tis. Kč 120 tis. Kč 

SK Liapor Witte Karlovy Vary z.s. 194 670 tis. Kč 760 tis. Kč 750 tis. Kč 

SK Děravý pálky Jenišov, z.s. 9 - - - 

SK Hubertus Karlovy Vary, z.s. 43 50 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

SK KONTAKT KARLOVY VARY, z.s. 77 549 tis. Kč 400 tis. Kč 400 tis. Kč 

SKI KLUB KARLOVY VARY, z.s. 72 45 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 

SKMP Shorinji Kempo Klub Karlovy Vary z.s. 259 - - - 

Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA 

KARLOVY VARY 
13 2 440 tis. Kč 900 tis. Kč 900 tis. Kč 

Spolek karlovarských kuželkářů 39 40 tis. Kč 40 tis. Kč 40 tis. Kč 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, 

z.s. 
450 370 tis. Kč 420 tis. Kč 420 tis. Kč 

Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s.  42 300 tis. Kč 350 tis. Kč 350 tis. Kč 

Sportovní krasobruslařský klub Mariánské 

Lázně, z.s. 
33 - - 75 tis. Kč 

Sportovní spolek BK Karlovy Vary 141 325 tis. Kč 350 tis. Kč 325 tis. Kč 
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Sportovní kluby a sdružení 
Celkový počet 

členů (2018) 

Finanční 

podpora 2016 

Finanční 

podpora 2017 

Finanční 

podpora 2018 

Šachový klub Karlovy Vary, z.s. 49 30 tis. Kč 35 tis. Kč 35 tis. Kč 

Tělocvičná jednota Sokol Karlovy Vary  85 250 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč 

Tělovýchovná jednota Baník Pila z.s. 84 - - - 

Tělovýchovná jednota Domu dětí a mládeže 

Karlovy Vary-Stará Role, z.s. 
226 350 tis. Kč 330 tis. Kč 330 tis. Kč 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva-šerm z.s. 138 460 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 

Tělovýchovná jednota SLAVIA Karlovy Vary, 

z.s 
102 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč 

Tělovýchovná jednota SLAVOJ PIVOVAR 

Karlovy Vary, z.s. 
109 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 

Tenisový klub Lokomotiva Karlovy Vary, z.s. 100 200 tis. Kč 210 tis. Kč 300 tis. Kč 

Tenisový klub Olšová Vrata, z.s. 107 20 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč 

Tenisový klub TC Gejzírpark Karlovy Vary, z.s. 216 400 tis. Kč 400 tis. Kč 300 tis. Kč 

TJ Slovan Karlovy Vary, z.s. 1160 960 tis. Kč 990 tis. Kč 1 040 tis. Kč 

TJ Delfín Karlovy Vary, z.s. 67 - - - 

TJ Karlovy Vary-Dvory, z.s. 48 30 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč 

TJ KSNP Sedlec z.s. 275 420 tis. Kč 450 tis. Kč 400 tis. Kč 

TJ Lokomotiva Karlovy Vary z.s. 237 400 tis. Kč 300 tis. Kč 300 tis. Kč 

TJ Počerny z.s. 20 - - - 

TJ Thermia Karlovy Vary z.s. 106 560 tis. Kč 570 tis. Kč 570 tis. Kč 

TopGym Karlovy Vary, z.s. 85 200 tis. Kč 140 tis. Kč 90 tis. Kč 

Triatlet Karlovy Vary z.s. 574 200 tis. Kč 280 tis. Kč 300 tis. Kč 

VK Karlovarsko 2014 s.r.o.  212 2 000 tis. Kč 500 tis. Kč 400 tis. Kč 

Vodní záchranáři Karlovy Vary z.s. 22 - 10 tis. Kč 20 tis. Kč 
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Sportovní kluby a sdružení 
Celkový počet 

členů (2018) 

Finanční 

podpora 2016 

Finanční 

podpora 2017 

Finanční 

podpora 2018 

Vodní záchranářská služba Karlovy Vary z.s. 65 60 tis. Kč 60 tis. Kč 60 tis. Kč 

Vodní záchranná služba ČČK Karlovy Vary-

Jesenice, pobočný spolek 
53 - 25 tis. Kč 25 tis. Kč 

Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. 183 500 tis. Kč 520 tis. Kč 520 tis. Kč 

X-Team BaNo K. Vary z.s. 55 100 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 

X-Tri K.V. z.s. 6 - 10 tis. Kč 10 tis. Kč 

Ostatní N/A 2 650 tis. Kč 860 tis. Kč 1 709 tis. Kč 

Celkem 8 955    37 200 tis. Kč 28 360 tis. Kč 28 934 tis. Kč 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Sportovní unie Karlovarska 

Velice důležitým zdrojem finanční podpory sportu a sportovních akcí ve městě je rovněž Nadace města 

Karlovy Vary o.p.s. (dále jen „Nadace města Karlovy Vary“), jež byla zřízena Statutárním městem Karlovy 

Vary. Účelem, pro který byla nadace zřízena, je mimo podpory sportu a propagace města Karlovy Vary 

v České republice a v zahraničí také podpora kultury, vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, humanitních 

akcí, lázeňství, cestovního ruchu a architektonického dědictví města Karlovy Vary. Následující tabulka 

prezentuje vývoj nadačních příspěvků Nadace města Karlovy Vary sportovním organizacím, které ve městě 

Karlovy Vary aktivně působí.  

Obrázek 10 Schéma podporovaných oblastí Nadace města Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Nadace města Karlovy Vary o.p.s. 
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Tabulka 24 Vývoj podpory sportovních organizací Nadací města Karlovy Vary (2016-2018) 

Sportovní kluby a sdružení 

Podpora Nadace města Karlovy Vary v letech 

2016 2017 2018 

HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 10 667 tis. Kč 9 700 tis. Kč 10 000 tis. Kč 

Hipodrom Holoubek s.r.o. - 950 tis. Kč 650 tis. Kč 

TopGym Karlovy Vary, z.s. - 100 tis. Kč 150 tis. Kč 

Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA KARLOVY 

VARY 
- 1 000 tis. Kč 

1 000 tis. Kč 

VK Karlovarsko 2014 s.r.o. - 1 900 tis. Kč 2 000 tis. Kč 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s. - 1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 

KREUZIGER project s.r.o. - - 500 tis. Kč 

Svaz mažoretek a twirlingu ČR-NBTA, z.s. - 50 tis. Kč - 

Tempo Team Prague s.r.o. - 830 tis. Kč 840 tis. Kč 

ČBF s.r.o. - 1 000 tis. Kč 1 000 tis. Kč 

Česká společnost pro naturální sport, z.s. - 20 tis. Kč - 

Český volejbalový svaz - 1 000 tis. Kč - 

Juniorsports, z.s. 50 tis. Kč 38 tis. Kč - 

Sportovní klub policie Hvězda Karlovy Vary, z.s. - 58 tis. Kč 65 tis. Kč 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva-šerm, z.s. - 23 tis. Kč - 

Celkem 10 717 tis. Kč 17 669 tis. Kč 17 205 tis. Kč 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary 

Následující grafické znázornění porovnává výši finančních příspěvků, kterými Statutární město Karlovy Vary 

a jím zřízená Nadace města Karlovy Vary podporuje prostřednictvím dotačních příspěvků nejvýznamnější 

sportovní organizace, které na území města působí. Z prezentovaných dat je zřejmé, že největší absolutní 

příspěvek ve sledovaném období byl alokován HC Energie Karlovy Vary s.r.o., resp. Hockey Club  

Karlovy Vary, z.s. Celkový roční příspěvek tomuto sportovnímu klubu se v rámci sledovaného období 

pohyboval v intervalu 22,7 mil. Kč až 28,1 mil. Kč. Dalšími významně podporovanými organizacemi jsou 

sportovní organizace VK Karlovarsko 2014 (finanční podpora v roce 2018 na úrovni 2,4 mil. Kč),  

BK Lokomotiva Karlovy Vary (finanční podpora v roce 2018 na úrovni 2,2 mil. Kč), FC Slavia Karlovy Vary 
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(finanční podpora v roce 2018 – 2,0 mil. Kč). Celková finanční podpora je součtem příspěvků Statutárního 

města Karlovy Vary a Nadace města Karlovy Vary. V grafickém znázornění nejsou zahrnuty příspěvky 

následujícím sportovním organizacím a svazům: KV Arena s.r.o., Asociace Záchranný kruh, z.s., Svaz 

mažoretek a twirlingu ČR-NBTA, z.s., ČBF s.r.o. a Český volejbalový svaz, které Statutární město Karlovy 

Vary a Nadace města Karlovy Vary podporuje.  

Graf 8 Vývoj podpory významných sportovních organizací ve městě Karlovy Vary (2016 – 2018)24 

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary 

                                                 

24 V grafickém znázornění jsou sečteny příspěvky Statutárního města Karlovy Vary a Nadace města Karlovy Vary v letech 2016 a 2018. 

Graf rovněž sčítá příspěvky následujících sportovních organizací, resp. právnických osob: HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a Hockey Club 
Karlovy Vary, z.s.; FC Slavia Karlovy Vary a.s. a FC Slavia Karlovy Vary-mládež, z.s.; Spolek BASKETBALOVÝ KLUB LOKOMOTIVA 
KARLOVY VARY a Sportovní spolek BK Karlovy Vary. 
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7.2 Komparativní analýza 

Předmětem této podkapitoly je komparativní analýza podpory sportu ve městě Karlovy Vary se 

srovnatelnými městy České republiky, jež jsou obdobné velikosti a nacházejí se v obdobných 

socioekonomických podmínkách blízkých Karlovým Varům. Výsledky této analýzy přináší ucelený obraz 

o postavení sportu ve městě Karlovy Vary v kontextu veřejné podpory sportu na úrovni municipalit České 

republiky. V následující tabulce jsou porovnávány neinvestiční výdaje Statutárního města Karlovy Vary 

s vybranými městy Karlovarského, Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, které se vyznačují 

obdobnou velikostí. Níže uvedené hodnoty jsou platné k roku 2017 tak, aby byla dodržena místní a časová 

porovnatelnost sledovaných charakteristik. 

Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Karlovy Vary alokuje na rozvoj sportu a sportovní 

infrastruktury města významnou část z celkových ročních neinvestičních výdajů města, a to 10,0 %. 

Z hlediska porovnání s ostatními městy je zřejmé, že město Karlovy Vary podporuje sport na svém území 

více, než je běžné. Z hlediska procentuálního vyjádření je sport podporován více pouze v Chomutově 

(10,7 %). Pohledem na neinvestiční výdaje na sport, které jsou přepočítané na jednoho obyvatele města, 

vychází město Karlovy Vary s 1 854 Kč na obyvatele taktéž jako významně nadprůměrné.  

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. 

Tabulka 25 Komparativní analýza neinvestiční podpory sportu města Karlovy Vary (2017) 

Město / parametr 

Počet 

obyvatel 

(2017) 

Neinvestiční 

výdaje na sport 

v tis. Kč 

Celkové 

neinvestiční 

výdaje v tis. Kč 

Podíl 

neinvestičních 

výdajů na sport 

Neinvestiční 

výdaje na sport 

v Kč na obyv. 

Karlovy Vary 49 046  90 922 000 Kč   908 319 347 Kč  10,0 %  1 854 Kč  

Cheb 32 394  27 524 217 Kč   618 679 825 Kč  4,4 %  850 Kč  

Chomutov 48 739  84 734 717 Kč   790 866 886 Kč  10,7 %  1 739 Kč  

Děčín 49 521  51 829 718 Kč   760 228 729 Kč  6,8 %  1 047 Kč  

Most 66 768  75 090 412 Kč   1 058 607 168 Kč  7,1 %  1 125 Kč  

Teplice 49 697  47 894 651 Kč   700 201 196 Kč  6,8 %  964 Kč  

Mladá Boleslav 44 056  73 474 301 Kč   879 410 417 Kč  8,4 %  1 668 Kč  

Příbram 32 897  34 087 184 Kč   572 697 384 Kč  6,0 %  1 036 Kč  

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 
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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 – 2017). Z níže uvedeného srovnání je zřejmé, že město Karlovy Vary 

v porovnání s komparovanými městy investuje do rozvoje sportovní infrastruktury více, než je běžné, a to 

15,7 % z celkových ročních investičních výdajů. Z tohoto hlediska byl významným rokem rok 2015, v rámci 

kterého byly realizovány rozsáhlé investiční aktivity města v oblasti rozvoje městské sportovní 

infrastruktury (více než 135 mil. Kč). Lépe než Karlovy Vary v rámci tohoto srovnání vycházejí pouze města 

Mladá Boleslav a Příbram, která však leží v ekonomicky silnějším regionu, a to Středočeském kraji.  

V případě porovnání investičních výdajů vynaložených na rozvoj sportovní infrastruktury, které jsou 

přepočítané na jednoho obyvatele města, vychází město Karlovy Vary se 703 Kč na obyvatele jako 

významně nadprůměrné. Lepších hodnot dosahuje pouze město Mladá Boleslav. 

Do investiční podpory měst v oblasti sportu byly započteny následující výdajové položky: 

• investiční výdaje na tělovýchovnou činnost;  

• investiční výdaje na využití volného času dětí a mládeže; 

• investiční výdaje podporující zájmové činnosti a rekreaci; 

• investiční výdaje na správu sportovní infrastruktury v majetku měst. 

Tabulka 26 Komparativní analýza investiční podpory sportu města Karlovy Vary (2013 – 2017) 

Město / parametr 
Počet obyvatel 

(2017) 

Investiční výdaje 

na sport v tis. Kč 

Celkové 

investiční výdaje 

v tis. Kč 

Podíl 

investičních 

výdajů na 

sport 

Investiční 

výdaje na sport 

v Kč na obyv. 

Karlovy Vary 49 046  34 478 400 Kč   219 303 611 Kč  15,7 %  703 Kč  

Cheb 32 394  12 026 118 Kč   157 015 175 Kč  7,7 %  371 Kč  

Chomutov 48 739  14 197 846 Kč   168 321 794 Kč  8,4 %  291 Kč  

Děčín 49 521  5 234 226 Kč   84 592 225 Kč  6,2 %  106 Kč  

Most 66 768  7 063 908 Kč   112 562 604 Kč  6,3 %  106 Kč  

Teplice 49 697  6 260 881 Kč   103 998 534 Kč  6,0 %  126 Kč  

Mladá Boleslav 44 056  55 725 172 Kč   222 658 154 Kč  25,0 %  1 265 Kč  

Příbram 32 897  19 036 198 Kč   114 522 257 Kč  16,6 %  579 Kč  

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 
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Následující grafické znázornění zobrazuje výsledky komparativní analýzy, které jsou prezentovány v rámci 

předcházejících tabulek. Je zřejmé, že Statutární město Karlovy Vary v rámci komparovaných měst alokuje 

na rozvoj sportu více, než je průměr. Průměrné roční neinvestiční výdaje sledovaných měst jsou na úrovni  

1 285 Kč/obyv., zatímco město Karlovy Vary podporuje v rámci neinvestičních finančních prostředků sport 

částkou 1 854 Kč/obyv. Obdobně je tomu tak i u průměrných ročních výdajů investičního charakteru, kdy 

průměr města Karlovy Vary byl v letech 2013 až 2017 703 Kč/obyv., zatímco průměrná hodnota sledovaných 

měst ve stejném období byla na úrovni 443 Kč/obyv.  

Graf 9 Srovnání investiční a neinvestiční podpory města Karlovy Vary s vybranými městy 

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, MONITOR – informační portál Ministerstva financí 
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8. 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 Magistrát města Karlovy Vary (dále také jako “MM KV“). V rámci této kapitoly je vycházeno ze 

strategických dokumentů města, z provedených analytických prací a ze závěrů jednání pracovní skupiny 

konaných dne 1. 8. a 22. 8. 2018. 

Následující schéma prezentuje prioritní osy, které byly vymezeny na základě výše uvedených jednání 

pracovní skupiny. 

Obrázek 11 Prioritní osy města Karlovy Vary v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaných dne 1. 8. a 22. 8. 2018 

Prioritní osy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve městě Karlovy Vary byly definovány 

s ohledem na Koncepci rozvoje sportu 2016-2025, jež předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, 

pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 až 2025. 

Na následující straně je uvedeno schéma prioritních os, strategických cílů a jednotlivých opatření, které má 

Statutární město Karlovy Vary v plánu do roku 2025 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů. 

g 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

2: Rozvoj sportu pro všechny 

3: Rozvoj sportovní infrastruktury 
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Obrázek 12 Prioritní osy, cíle a opatření v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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8.1 Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle Statutárního města Karlovy Vary v oblasti rozvoje sportu, 

které náleží prioritní ose 1: Rozvoj výkonnostního sportu. Ke každému opatření jsou určeny prostředky 

z rozpočtu města, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále je navržen nositel opatření 

a předpokládaný termín zahájení realizace opatření.  

Na základě uskutečněných jednání pracovní skupiny konaných dne 1. 8. 2018 a 22. 8. 2018 byly navrženy 

následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje výkonnostního 

sportu ve městě Karlovy Vary. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Rozvoj výkonnostního 

sportu, která jsou následující:  

• přímá materiální podpora sportovních organizací; 

• poskytování sportovní infrastruktury města sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek; 

• odměňování významných sportovních úspěchů a prezentace sportovních prezentací. 

Tabulka 27 Prioritní osa 1 – Cíl 1 

Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 1: Podpora výkonnostního sportu 

Opatření 1: Přímá materiální podpora sportovních organizací 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary podporuje sportovní organizace 

prostřednictvím přímé materiální podpory. Dotace z rozpočtu 

Statutárního města Karlovy Vary jsou poskytovány na základě 

posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace 

a na základě maximálního objemu finančních prostředků 

příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného 

rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast. 

Město Karlovy Vary má za cíl i nadále pokračovat v této přímé 

materiální podpoře sportovních organizací, které působí na 

území města, a tuto podporu i přes očekávané snižující se příjmy 

z výtěžku loterijních a sázkových her držet na současné úrovni 

tak, aby bylo možné udržet a dále rozvíjet stávající nabídku 

a kvalitu sportovních aktivit.  

Z hlediska materiální podpory jsou velmi důležité nadační 

příspěvky Nadace města Karlovy Vary, jejímž účelem je mimo 

jiné podpora sportu a propagace města. Magistrát města Karlovy 

Vary má za cíl stabilizovat celkovou podporu sportovních 

organizací působících ve městě Karlovy Vary na úrovni  

40 mil. – 45 mil. Kč ročně. S ohledem na současný stav podpory 

sportovních organizací Nadací města Karlovy Vary je záměrem 

města podpořit sportovní organizace prostřednictvím přímé 

materiální podpory ve výši 30 mil. – 35 mil. Kč ročně, a to 

formou dotačních příspěvků na tělovýchovu a sport. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
40 mil. – 45 mil. Kč  

 
Nositel opatření 

MM KV 

Nadace města KV 
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Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 1: Podpora výkonnostního sportu 

Opatření 2: Poskytování sportovní infrastruktury města sportovním 

 organizacím za zvýhodněných podmínek 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Sportovní infrastruktura ve vlastnictví Statutárního města 

Karlovy Vary je některým sportovním spolkům a sdružením 

k dispozici k užívání za zvýhodněných podmínek, resp. je 

pronajímána za netržních podmínek, nebo je výpůjčním vtahem 

v užívání dané sportovní organizaci zcela bezplatně. 

Město má za cíl ve spolupráci se správcovskými společnostmi  

(KV Arena s.r.o., KV CITY CENTRUM, s.r.o.) svou sportovní 

infrastrukturu poskytovat sportovním organizacím za takových 

podmínek, které umožní dále rozvíjet stávající nabídku a kvalitu 

sportovních aktivit. 

Poskytování tohoto druhu podpory je spojeno ze strany města 

s přímými náklady, které jsou součástí provozu a údržby 

sportovní infrastruktury. Město Karlovy Vary má za cíl se této 

oblasti intenzivně věnovat a zvyšovat přístupnost své sportovní 

infrastruktury sportovním organizacím. 

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí opatření  

č. 3.2.1 a 3.2.2 

 
Nositel opatření 

MM KV 

KV Arena s.r.o. 

KV CITY CENTRUM 

 

  

Opatření 3: Odměňování významných sportovních úspěchů  

   a prezentace sportovních organizací 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary 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. 

Tato forma podpory představuje rovněž vhodný nástroj 

interkulturní výchovy, neboť sport snižuje sociální rozdíly 

a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportu je 

třeba opakovaně využívat pro integraci všech sociálních skupin. 

Cílem tohoto opatření je rovněž efektivní prezentace 

sportovních organizací a sportovních aktivit směrem k občanům 

Karlových Varů. 

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

• propagace sportovních aktivit a sportovních organizací; 

• pravidelná aktualizace nástěnek a poutačů přímo  

u sportovišť; 

• prezentace sportovní nabídky na webových stránkách 

Karlových Varů a sociálních sítích. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
150 tis. – 250 tis. Kč 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 
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Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora a propagace vrcholných sportovních akcí, 

která jsou následující: 

• materiální podpora vrcholných sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu; 

• nemateriální podpora vrcholných sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu; 

• prezentace města prostřednictvím vrcholných sportovních akcí. 

Tabulka 28 Prioritní osa 1 – Cíl 2 

Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 2: Podpora a propagace vrcholných sportovních akcí 

Opatření 1: Materiální podpora vrcholných sportovních akcí  

                   regionálního a nadregionálního rozsahu 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Cílem Karlových Varů je podpora významných sportovních akcí 

regionálního a nadregionálního rozsahu. Vrcholné sportovní akce 

významně přispívají k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí 

spolupráce různých sportovních subjektů, a to jak na místní 

úrovni, tak směrem k vertikální spolupráci. 

Vrcholné sportovní akce přispívají ke zviditelnění města, mohou 

přilákat potenciální investory a zvyšují atraktivitu města, stejně 

tak jako celého regionu. Statutární město Karlovy Vary je 

i nadále připraveno poskytovat materiální podporu vrcholným 

sportovním akcím regionálního i nadregionálního rozsahu. 

Z hlediska materiální podpory jsou v této oblasti velmi důležité 

nadační příspěvky Nadace města Karlovy Vary, jejímž účelem je 

mimo jiné podpora sportu a propagace města. Magistrát města 

Karlovy Vary má za cíl stabilizovat celkovou materiální podporu 

vrcholných sportovních akcí konaných na území města Karlovy 

Vary na úrovni cca 5 mil. Kč ročně. S ohledem na současný stav 

podpory vrcholných sportovních akcí Nadací města Karlovy Vary 

je záměrem města podpořit organizátory vrcholných sportovních 

akcí částkou cca 1 mil. Kč ročně, a to formou dotačních 

příspěvků na tělovýchovu a sport. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
5 mil. Kč 

 
Nositel opatření 

MM KV 

Nadace města KV 
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Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 2: Podpora a propagace vrcholných sportovních akcí 

Opatření 2: Nemateriální podpora vrcholných sportovních akcí  

              regionálního a nadregionálního rozsahu 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Záměrem Statutárního města Karlovy Vary je podpora 

významných sportovních akcí regionálního a nadregionálního 

rozsahu, a to i podporou nemateriálního charakteru. 

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

• propagace sportovních akcí prostřednictvím městských 

sdělovacích kanálů; 

• spolupráce v oblasti zajištění kontroly dopravy 

a bezpečnosti; 

• spolupráce v oblasti zajištění sportovní infrastruktury 

v majetku města za zvýhodněných podmínek. 

Nemateriální podpora vrcholných sportovních akcí a míra 

zapojení ze strany města je závislá na zkušenostech města 

s daným pořadatelským subjektem, významem a tradicí 

sportovní akce. Je zřejmé, že realizace tohoto opatření je 

spojena ze strany města s přímými náklady (osobní náklady, 

energie apod.), které se promítají do různých kapitol rozpočtu, 

v rámci kterých město Karlovy Vary prostředky alokované na 

zajištění vrcholných sportovních akcí nerozlišuje.  

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí různých 

kapitol rozpočtu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Opatření 3: Prezentace města prostřednictvím vrcholných  

              sportovních akcí 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary má za cíl se efektivně prezentovat 

prostřednictvím vrcholných sportovních akcí a tím zvyšovat 

atraktivitu a prestiž Karlových Varů, ale i celého regionu. 

Pořadatelství vrcholných sportovních akcí vytváří významné 

pozitivní externality. V souladu s Koncepcí podpory sportu  

2016-2025 akce celostátního dopadu s podporou veřejnoprávních 

médií mohou být nástrojem pro zapojení vysokého procenta 

občanů do pohybu a propagace sportu, ale i rozvoje žádoucí 

spolupráce různých sportovních subjektů jak na místní úrovni, 

tak směrem k vertikální spolupráci. 

Významné sportovní akce vytváří impuls k výběru turistických 

destinací a aktivnímu trávení volného času, stimulují 

spotřebitelskou poptávku a významně zvyšují atraktivitu města.  

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí opatření  

č. 1.2.1 a 1.2.2 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 
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Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Systém víceúrovňové spolupráce, která jsou 

následující: 

• iniciace spolupráce a komunikace města, kraje, sportovních organizací a soukromých subjektů; 

• monitoring sportovních organizací a sportovních aktivit; 

• podpora trenérské činnosti. 

Tabulka 29 Prioritní osa 1 – Cíl 3 

Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 3: Systém víceúrovňové spolupráce 

Opatření 1: Iniciace spolupráce a komunikace města, kraje,  

              sportovních organizací a soukromých subjektů 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary si klade za cíl rozvíjet komunikaci 

a synergii mezi představiteli města, kraje, spolkovým 

a soukromým sportovním sektorem, tj. pořádat pravidelná 

setkávání (např. na 3 měsíční bázi) s klíčovými aktéry v oblasti 

rozvoje sportu. Cílem tohoto opatření je pravidelné získávání 

podnětů a informací o vývoji stavu a potřeb sportovních 

organizací a dalších zainteresovaných subjektů.  

Město Karlovy Vary si klade za cíl rozvíjet komunikaci a synergii 

mezi představiteli města a spolkovým sportovním sektorem. Za 

tímto účelem město uvažuje o vymezení části kapacity 

některého z věcně odpovědných pracovníků tak, aby tento 

pracovník zastával funkci referenta v oblasti rozvoje sportu. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Opatření 2: Monitoring sportovních organizací a sportovních aktivit 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Zajištění pravidelného sběru dat ze sportovního prostředí je 

klíčové s ohledem na zkvalitnění rozhodovacích procesů města 

a efektivní dotační politiku v oblasti rozvoje sportu.  

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Sportovní unií 

Karlovarska sbírá informace o vývoji a segmentaci členských 

základen sportovních organizací. Tyto informace jsou pro město 

klíčové z hlediska udělování dotací na činnost těchto sportovních 

subjektů. Město tímto způsobem může stanovit objektivní 

indikátory plnění definovaných cílů, sledovat dlouhodobý vývoj 

sportovní participace, popřípadě zapojení specifických skupin 

obyvatelstva, a tyto indikátory objektivně vyhodnocovat. 

Implementace opatření není spojena s finančními náklady.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 
Nositel opatření 

MM KV 

SUK 
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Prioritní osa 1: Rozvoj výkonnostního sportu 

 Cíl 3: Systém víceúrovňové spolupráce 

Opatření 3: Podpora trenérské činnosti 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Záměrem města Karlovy Vary je reagovat na významnou hrozbu 

v oblasti rozvoje sportu, a to na možný nedostatek dobrovolných 

trenérů v oblasti výkonnostního sportu i sportu pro širokou 

veřejnost. 

Toto opatření zároveň reaguje na zjištění Koncepce podpory 

sportu 2016-2025, a to na problém dobrovolnictví a zájmové 

trenérské činnosti. Kvalifikovaná trenérská činnost vyžaduje 

odborné znalosti a splnění kvalifikačních předpokladů pro její 

výkon. Aktuálně je však dobrovolnictví ve sportu na ústupu 

a tento trend snižujícího se zapojení osob, které se dobrovolně 

podílí na rozvoji sportu, zvyšuje nároky na finanční náročnost 

sportovních organizací. 

Z tohoto důvodu Statutární město Karlovy Vary má za cíl i nadále 

podporovat rozvoj profesní kvalifikace trenérů a zvyšování 

odbornosti (například formou stáží odborného vzdělávání), a to 

prostřednictvím přímé materiální podpory v rámci dotačního 

programu města Karlovy Vary. Náklady na zvyšování kvalifikace 

trenérů v oblasti výkonnostního sportu i sportu pro širokou 

veřejnost jsou uznatelným nákladem, na který mohou sportovní 

organizace žádat příspěvek v rámci grantové a dotační politiky 

města. 

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí opatření  

č. 1.1.1 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

 

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018  



  Strategie rozvoje sportu                     

 

 

 
Stránka | 95 

 

 

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. 

8.2 Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle Statutárního města Karlovy Vary 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 uskutečněných jednání pracovní skupiny konaných dne 1. 8. 2018 a 22. 8. 2018 byly navrženy 

následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu pro širokou 

veřejnost ve městě Karlovy Vary. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora 

a propagace sportovních akcí pro širokou veřejnost, která jsou následující:  

• materiální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost; 

• nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost; 

• prezentace města prostřednictvím sportovních akcí pro širokou veřejnost; 

• efektivní koordinace sportovních akcí. 

Tabulka 30 Prioritní osa 2 – Cíl 1 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 1: Podpora a propagace sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Opatření 1: Materiální podpora sportovních akcí pro širokou  

                    veřejnost 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 V souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, jež předkládá 

směry rozvoje a podpory českého sportu, jsou masové 

propagačně-motivační sportovní akce nástrojem pro zapojení 

vysokého procenta občanů do pohybu a propagace sportu.  

Cílem města Karlovy Vary je zvyšovat zájem obyvatel o sport 

a zdravý životní styl. Z tohoto důvodu je město připraveno 

aktivně podporovat prostřednictvím přímé materiální podpory 

sportovní akce pro širokou veřejnost, a to na území města, 

nebo v jeho blízkém okolí.  

Sportovní události pro širokou veřejnost významně přispívají 

k rozvoji sousedského života a rozvoji mezilidských vztahů. 

S ohledem na predikovaný demografický vývoj Karlových Varů 

je záměrem města dát významný prostor jak soutěžním, tak 

nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může 

zapojit nejširší komunita obyvatel, tedy i starší věkové 

kategorie.  

Z výše uvedených důvodů má město Karlovy Vary za cíl i nadále 

podporovat sportovní akce, do kterých se může zapojit nejširší 

sportovní komunita. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
500 tis. - 1 mil. Kč 

 Nositel opatření MM KV 
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 1: Podpora a propagace sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Opatření 2: Nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou  

                    veřejnost 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Záměrem Statutárního města Karlovy Vary je kromě materiální 

podpory sportovních organizací, také podpora nemateriálního 

charakteru.  

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

• propagace sportovních akcí prostřednictvím městských 

sdělovacích kanálů; 

• spolupráce v oblasti zajištění kontroly dopravy 

a bezpečnosti; 

• spolupráce v oblasti zajištění sportovní infrastruktury 

v majetku města za zvýhodněných podmínek. 

Nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost 

a míra zapojení ze strany města je závislá na zkušenostech 

města s daným pořadatelským subjektem, významem a tradicí 

sportovní akce. Je zřejmé, že realizace tohoto opatření je 

spojena ze strany města s přímými náklady (osobní náklady, 

energie apod.), které se promítají do různých kapitol rozpočtu, 

v rámci kterých město Karlovy Vary prostředky alokované na 

zajištění vrcholných sportovních akcí nerozlišuje. 

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí různých 

kapitol rozpočtu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Opatření 3: Prezentace města prostřednictvím sportovních akcí pro  

                   širokou veřejnost 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary má za cíl se efektivně 

prezentovat prostřednictvím sportovních akcí pro širokou 

veřejnost a tím zvyšovat atraktivitu Karlových Varů z hlediska 

sportovního vyžití a společenského dění ve městě. 

Sportovní události pro širokou veřejnost jsou významnou 

součástí sousedského života a rozvoje mezilidských vztahů.  

Z tohoto důvodu má město Karlovy Vary za cíl i nadále 

podporovat sportovní akce, do kterých se může zapojit široká 

veřejnost a aktivně se jimi prezentovat. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
100 tis. Kč 

 Nositel opatření MM KV 
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 1: Podpora a propagace sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Opatření 4: Efektivní koordinace sportovních akcí 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary má za cíl efektivně koordinovat 

sportovní akce konané ve městě a jeho blízkém okolí tak, aby 

nedocházelo k souběhu dvou a více sportovních událostí 

v jeden časový okamžik. Záměrem města je zasadit se 

o rovnoměrnou a kontinuální distribuci sportovních akcí, a to 

jak těch událostí s aktivním zapojením široké veřejnosti, tak 

těch, kde je očekávána jejich pasivní účast v roli diváků. 

Implementace opatření není spojena s finančními náklady.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny 

obyvatel, které je následující: 

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

Tabulka 31 Prioritní osa 2 – Cíl 2 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 2: Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro  

                     sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Cílem Statutárního města Karlovy Vary je zvyšovat dostupnost 

sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny 

obyvatel, jako jsou senioři, osoby zdravotně postižené nebo 

nízkopříjmové rodiny s dětmi.  

Město si uvědomuje rostoucí velikost cílové skupiny 

a různorodost zdravotních, finančních a jiných omezení. Proto 

považuje za jednu ze svých priorit pracovat s osobami 

v důchodovém věku, s osobami se zdravotním postižením nebo 

nízkopříjmovými rodinami a nabídnout jim zapojení do 

pravidelných sportovních akcí konaných ve městě Karlovy Vary. 

Z tohoto důvodu město plánuje připravit systém podpory 

dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené 

skupiny obyvatel. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
300 tis. Kč 

 Nositel opatření MM KV 
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Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 2: Podpora sportu pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 

Opatření 1: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro  

                     sociálně ohrožené skupiny obyvatel 
  

 Cílem města 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 vymanění se z potenciální sociální izolace v rámci těchto 

sociálně ohrožených skupin. 

Karlovy Vary mají v následujících letech za cíl 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, včetně budování bezbariérové sportovní 

infrastruktury. 

Očekávaná výše předpokládaných finančních prostředků 

alokovaných na podporu dostupnosti sportovních akcí a aktivit 

pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel v roce 2020 je  

300 tis. Kč s očekávaným kontinuálním navyšováním této 

částky v závislosti na zájmu cílové skupiny a pozitivnímu vlivu 

na rozvoj sportu ve městě.  

V roce 2019 má město Karlovy Vary ve spolupráci s Komisí 

sportovní a tělovýchovy a Komisí pro sociální věci a seniory za 

cíl připravit podobu a kvalifikační předpoklady systému 

podpory dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně 

ohrožené skupiny obyvatel. 

  

   

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež, která 

jsou následující: 

• podpora renovace tělocvičného a sportovního vybavení; 

• podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách; 

• podpora koordinace sportovních aktivit pro děti a mladistvé; 

• efektivní vytížení školní sportovní infrastruktury. 
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Tabulka 32 Prioritní osa 2 – Cíl 3 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportu pro všechny 

 Cíl 3: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež 

Opatření 1: Podpora renovace tělocvičného a sportovního  

                   vybavení 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy vary je připraveno se aktivně podílet 

na spolufinancování renovace tělocvičného a sportovního 

vybavení, které je využíváno školskými zařízeními v rámci 

hodin tělesné výchovy, tělovýchovnými kroužky, sportovními 

organizacemi, ale i širokou veřejností. 

Ve městě Karlovy Vary je 34 školských zařízení, z toho 14 je 

zřizováno Statutárním městem Karlovy Vary. Město má za cíl 

zasadit se o zkvalitnění vybavenosti této sportovní 

infrastruktury tak, aby byl plně využit potenciál těchto 

zařízení. Cílem je poskytnout žákům těchto školských zařízení 

kvalitní zázemí k rozvoji základní pohybové gramotnosti 

a zároveň zvýšit sportovní vybavenost těchto zařízení tak, aby 

odpovídala nárokům sportovních organizací a široké veřejnosti, 

kterým má být tato sportovní infrastruktura dostupnější, a to 

zejména ve večerních hodinách, víkendovém a prázdninovém 

provozu (viz následující opatření 2.3.2 Efektivní využití školní 

sportovní infrastruktury).  

Roční dopad na 

rozpočet města 
do 500 tis. Kč 

 
Nositel opatření 

MM KV 

Školská zařízení 

 

  

Opatření 2: Efektivní využití školní sportovní infrastruktury 
Termín zahájení 

realizace 
2020 

 Cílem města Karlovy Vary je ve spolupráci se školskými 

zařízeními 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. Realizace tohoto opatření je spojena s přímými 

náklady města na správu tělovýchovných prostor a venkovních 

sportovních hřišť (osobní náklady na správce školy, energie 

apod.). Město má za cíl v roce 2019 rozvíjet komunikaci se 

školskými zařízeními a vyvíjet snahu na vyšší otevřenost této 

sportovní infrastruktury v majetku škol a školských zařízení.  

Na základě výstupů těchto aktivit budou upřesněny potřebné 

náklady na zvýšení dostupnosti školských sportovních zařízení, 

jež budou součástí příspěvků na provoz školských zařízení.  

Roční dopad na 

rozpočet města 

Součástí příspěvků  

na provoz škol25 

 
Nositel opatření 

MM KV 

Školská zařízení 

 

  

 

                                                 

25 Bude upřesněno na základě finanční náročnosti škol a školských zařízení na zvýšení otevřenosti spravované sportovní infrastruktury.  
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Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny 

 Cíl 3: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež 

Opatření 3: Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví 

podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 % pohybových aktivit 

dětí a mládeže je zajišťováno ve školách. Z tohoto závěru je 

patrné, že význam školních zařízení v oblasti sportu je zcela 

výjimečný a nenahraditelný. 

Město má za cíl ve spolupráci se školskými zařízeními, Asociací 

školních sportovních klubů České republiky (dále také jako 

„ASŠK ČR“) a Karlovarským krajem pokračovat a rozvíjet 

podporu školního sportu. 

Karlovarský kraj v minulých letech pravidelně podporoval 

prostřednictvím přímé materiální podpory školní sportovní 

soutěže. Za tímto účelem byl zřízen Program pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních 

soutěží. V rámci tohoto programu jsou formou dotace 

podporovány činnosti právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřizovaných územně samosprávnými 

celky a dobrovolnými svazky obcí na území Karlovarského kraje 

za účelem realizace školních soutěží. Lze očekávat, že tento 

program bude vyhlašován i v letech následujících. 

Statutární město Karlovy Vary má za cíl rozvíjet a podporovat 

školní sport, a to zejména prostřednictvím nemateriální 

podpory školních sportovních soutěží a školních klubů. 

Opatření se skládá z následujících aktivit: 

• prezentace sportovních soutěží; 

• vypůjčení sportovní infrastruktury v majetku města za 

účelem pořádání školních sportovních soutěží; 

• umožnění využití sportovní infrastruktury v majetku 

města k tréninku školních sportovních klubů. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 

Nositel opatření 

MM KV 

Karlovarský kraj 

Školská zařízení 

AŠSK ČR 
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Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny 

 Cíl 3: Podpora sportovních aktivit pro děti a mládež 

Opatření 4: Podpora koordinace sportovních aktivit pro děti  

                   a mladistvé 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Město má za cíl iniciovat dialog mezi zástupci sportovních 

organizací tak, aby byla zajištěna efektivní koordinace 

sportovních aktivit. Cílem je zefektivnit distribuci sportovních 

aktivit v průběhu celého týdne tak, aby zejména děti 

a mladiství mohli být aktivními členy více sportovních 

organizací. 

Realizace tohoto opatření přímo souvisí s opatřením  

1.3.1 Iniciace spolupráce a komunikace města, kraje, 

sportovních organizací a soukromých subjektů  

a 1.3.2 Monitoring sportovních organizací a sportovních aktivit, 

přičemž město Karlovy Vary si klade za cíl rozvíjet komunikaci 

a synergii mezi představiteli města a spolkovým sportovním 

sektorem. 

Implementace opatření není spojena s finančními náklady.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 

8.3 Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle Statutárního města Karlovy Vary v oblasti rozvoje sportu 

a sportovní infrastruktury, 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 uskutečněných jednání pracovní skupiny konaných dne 1. 8. 2018 a 22. 8. 2018 byly navrženy 

následující cíle a opatření, které povedou k dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportovní 

infrastruktury ve městě Karlovy Vary. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Výstavba 

a obnova sportovní infrastruktury, která jsou následující:  

• rekonstrukce a rozvoj atletického stadionu; 

• rekonstrukce a rozvoj fotbalového stadionu Drahovice; 

• rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu Hvězda Tuhnice; 

• rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu Liapor Doubí; 

• rozvoj rekreačního a sportovního areálu Meandr; 

• zvýšení hustoty, návaznosti a atraktivity cyklostezek a turistických cest; 

• rekonstrukce školních sportovišť.  
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Tabulka 33 Prioritní osa 3 – Cíl 1 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

Opatření 1: Rekonstrukce a rozvoj atletického stadionu 
Termín dokončení 

realizace 
2025 

 Dlouhodobým záměrem Statutárního města Karlovy Vary je 

rekonstrukce a další rozvoj atletického stadionu Karlovy Vary. 

Stadion je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. 

V areálu chybí veřejné osvětlení, prostory pro diváky jsou ve 

velmi špatném stavu, chybí zavlažování travnaté plochy a jako 

nevyhovující se jeví také zázemí pro sportovce. 

Cílem města je z tohoto sportovního zařízení vybudovat 

atletický stadion splňující kritéria IAAF kategorie B, s možností 

hostit celorepublikové sportovní soutěže. V areálu se 

v současnosti neuvažuje s využitím pro jiné sporty, než jsou 

atletické disciplíny. Přínosem plánovaného opatření by byla 

jeho využitelnost pro tréninkovou činnost, systematickou 

výchovu mládeže a rozvoj klubové činnosti sportovních 

organizací v podmínkách, které stávající stav sportovního 

zařízení neumožňuje. 

Rozsah očekávaných výdajů realizace stavby dle provedené 

studie ze září roku 2017 je 44 mil. Kč včetně DPH. V roce 2018 

byla zadána architektonická studie na rekonstrukci atletického 

stadionu Karlovy Vary. Záměrem Karlových Varů je vytvořit 

silnější vazby a propojit tento sportovní areál se sportovním 

areálem KV Arena. Výše uvedený záměr vyplývá z jedinečnosti 

sportovního areálu, nacházejícího se v těsné blízkosti 

lázeňských lesů a sportovního areálu KV Areny. V rámci tohoto 

prostoru by mohla vzniknout jedinečná sportovní akademie 

regionálního dosahu. 

Na základě veřejného jednání se zástupci sportovních klubů lze 

uvažovat o začlenění tohoto sportovního zařízení do správy 

společnosti KV Arena s.r.o., jež spravuje blízký sportovní 

areál. V současnosti je atletický areál ve správě společnosti  

KV CITY CENTRUM, s.r.o. Obě společnosti jsou založené 

a vlastněné Statutárním městem Karlovy Vary. 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního 

programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
44 mil. Kč 

 Nositel opatření MM KV 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

Opatření 2: Rekonstrukce a rozvoj fotbalového stadionu Drahovice 
Termín dokončení 

realizace 
2030 

 Prioritou Statutárního města Karlovy Vary je rekonstrukce 

a další rozvoj fotbalového areálu, jež se nachází v městské 

části Drahovice. Areál fotbalového stadionu včetně sportovní 

haly a zázemí je využíván pro soutěžní utkání a tréninkovou 

činnost. Objekt stávající tribuny je z důvodu havarijního stavu 

nevyužíván. Převážná většina povrchů, objektů a provozního 

zázemí je v nevyhovujícím stavu, který neodpovídá současným 

standardům. 

Vzhledem ke své poloze, rozloze a tradici má tento sportovní 

areál jedinečný potenciál k modernizaci. 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 sportoviště neumožňuje. 

Dle provedené studie, kterou si nechal k srpnu roku 2018 

vyhotovit sportovní klub FC Slavia Karlovy Vary, by komplexní 

rekonstrukce celého areálu, která by zahrnovala rekonstrukci 

soutěžního hřiště, výstavbu tréninkových hřišť, výstavbu 

atletického tunelu a výstavbu zařízení pro možné komerční 

užití vyžadovala investici v řádu 450 mil. Kč. Město má za cíl 

v letech 2019/2020 vést intenzivní dialog se zástupci 

sportovních organizací, které daný sportovní areál využívají 

a vydefinovat konkrétní požadavky pro zadání studie 

proveditelnosti tohoto investičního záměru. 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního 

programu. Projekt zároveň předpokládá etapizaci tohoto 

investičního záměru. Z důvodu předpokládané vysoké finanční 

náročnosti a důležitosti strategického rozhodnutí Statutární 

město Karlovy Vary má za cíl zajistit realizaci opatření, které 

bude efektivně řešit stávající stav fotbalového stadionu, 

do roku 2030. 

Předpokládaná 

výše investice 
100 mil. – 450 mil. Kč26 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

 

  

                                                 

26 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 3: Rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu  

                        Hvězda Tuhnice 

Termín dokončení 

realizace 
2025 

 Statutární město Karlovy Vary má za cíl modernizovat stávající 

sportovní areál Hvězda Tuhnice, který svým prostorovým 

umístěním navazuje sportovní zařízení KV Areny a atletického 

stadionu. Město má za cíl rekonstruovat objekt sportovního 

areálu, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Dle 

podkladových materiálů, které si nechala vyhotovit sportovní 

organizace SKP Hvězda Karlovy Vary, by komplexní 

rekonstrukce celého areálu, která by zahrnovala komplexní 

rekonstrukci sportovní haly (vč. zateplení stropu, nový podhled 

s osvětlením haly, rekonstrukce obvodového pláště, 

rekonstrukce šaten a sociálního zázemí) a sanaci hrací plochy 

včetně vybudování sportovního zázemí vyžadovala investici 

v řádu 80 mil. Kč.27 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního 

programu. Projekt zároveň předpokládá etapizaci tohoto 

investičního záměru. Z důvodu předpokládané vysoké finanční 

náročnosti a důležitosti strategického rozhodnutí Statutární 

město Karlovy Vary má za cíl zajistit realizaci tohoto opatření, 

které bude efektivně řešit stávající stav této sportovní 

infrastruktury, do roku 2025. Město má za cíl v letech 

2019/2020 vést intenzivní dialog se zástupci sportovních 

organizací, které daný sportovní areál využívají a vydefinovat 

konkrétní požadavky pro zadání studie proveditelnosti tohoto 

investičního záměru. 

Sportovní organizace využívající toto sportovní zařízení dále 

upozornila na nízkou dostupnost napojení sportoviště k síti 

městské hromadné dopravy a absenci veřejného osvětlení na 

přístupové komunikaci, jež snižuje bezpečnost osob 

využívajících sportovní areál Hvězda Tuhnice. Z důvodu 

předpokládané vysoké finanční náročnosti a důležitosti 

strategického rozhodnutí Statutární město Karlovy Vary má za 

cíl zajistit realizaci tohoto opatření, které bude efektivně řešit 

stávající stav tohoto sportovního zařízení, do roku 2025.   

Předpokládaná 

výše investice 
20 mil. - 80 mil. Kč28 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

 

                                                 

27 Rekonstrukce sportovní haly dle rámcového rozpočtu, který si nechala vyhotovit sportovní organizace SKP Hvězda Karlovy Vary 

v roce 2013, odpovídá částce 55,3 mil. Kč. To zahrnuje stavební úpravy na stávajících objektech, přístavbu sportovních zařízení 
a prostorů pro možné komerční užití. Zbylé předpokládané výdaje odpovídají sanaci a úpravám hrací plochy a dalšího zázemí. 
28 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 4: Rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu Liapor Doubí 
Termín dokončení 

realizace 
2025 

 Cílem města je rekonstruovat a rozvíjet sportovní areál 

v městské části Doubí, který je využíván zejména sportovní 

organizací SK Liapor Witte. Záměrem města Karlovy Vary 

v následujícím období je rekonstrukce stávajících šaten, 

sociálního zařízení a technických místností, které jsou 

v nevyhovujícím stavu.  

Rozsah očekávaných výdajů realizace komplexní rekonstrukce 

areálu bude upraven v závislosti na studii proveditelnosti 

a architektonické studii, které má město Karlovy Vary v plánu 

do roku 2022 zadat a realizovat. Důležitým přínosem 

plánovaného zařízení by byla jeho využitelnost pro soutěžní 

utkání, tréninkovou a rekreační činnost, systematickou 

výchovu mládeže a rozvoj klubové činnosti sportovních 

organizací v podmínkách, které stávající nabídka sportovišť 

neumožňuje. 

Sportovní organizace využívající tento sportovní areál navrhuje 

následující investiční aktivity: 

• stavební práce na původní budově sportovního areálu 

s vytvoření ubytovacích kapacit; 

• výstavba dětského hřiště, které současný sportovní 

areál postrádá;   

• výstavba volejbalových kurtů, jejichž kapacita je 

v areálu Rolava plně vytížena; 

• výstavba pevné montované haly, která bude sloužit 

k rozvoji sportovních aktivit sportovním organizacím 

a široké veřejnosti. 

Projekt počítá se zachováním stávajícího kempu pro vodáky, 

který je významně využíván v rámci letních měsíců. Realizace 

tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké finanční 

náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního programu. 

Projekt zároveň předpokládá etapizaci investičního záměru. 

Z důvodu předpokládané vysoké finanční náročnosti 

a důležitosti strategického rozhodnutí mají Karlovy Vary za cíl 

zajistit realizaci opatření, které bude efektivně řešit stávající 

stav sportovního zařízení, do roku 2025.  

Předpokládaná 

výše investice 
N/A29 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

                                                 

29 Předpokládaná výše investice bude doplněna na základě přípravných projektových prací. 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

Opatření 5: Rozvoj rekreačního a sportovního areálu Meandr 
Termín zahájení 

realizace 
2021 

 Cílem tohoto opatření je další rozvoj rekreačního a sportovního 

areálu Meandr, který disponuje in-line dráhou, koupalištěm, 

dětským hřištěm apod. Záměrem města je další rozvoj tohoto 

zařízení, a to prostřednictvím následujících aktivit: 

• vybudování sociálního zázemí; 

• rozšíření dětského hřiště a jeho doplnění o další 

sportovní a volnočasové prvky. 

Město má za cíl komplexní rozšíření a dokončení tohoto 

rekreačního a sportovního areálu, který společně s areálem 

Rolava tvoří klíčovou infrastrukturu města zejména v oblasti 

volnočasových, neorganizovaných a spontánních sportovních 

aktivit. Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem 

k vysoké finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného 

dotačního programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
10 mil. Kč 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Opatření 6: Zvýšení hustoty, návaznosti a atraktivity cyklostezek  

                   a turistických cest 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary plánuje dále rozvíjet 

a zkvalitňovat síť cyklostezek a turistických cest v souladu 

s Programem rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech. 

Předpokládaná výše investice na dokončení plánované sítě 

cyklostezek se pohybuje v intervalu 90 mil. – 120 mil. Kč. 

Cílem města je rovněž zatraktivnění současné sítě cyklostezek 

a turistických cest. Záměrem je na vybudovaných kapacitách 

označit tematicky a dle náročnosti okruhy pro kondiční běh, 

chůzi a jízdu na kole, revitalizovat odpočívadla pro cyklisty, 

instalovat uzamykatelné stojany na kola na strategických 

místech ve městě a jeho blízkém okolí apod. 

Rozšiřování cyklistické sítě a turistických cest je závislé na 

možnostech financování z národních dotačních programů nebo 

ze Státního fondu dopravy a infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

který přispívá na výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo 

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. V roce 2018 bylo možné 

z rozpočtu SFDI poskytnout příspěvek na vybranou akci do 

maximální výše 85 % z celkových uznatelných nákladů na 

stavební části akce. 

Předpokládaná 

výše investice 
90 mil. - 120 mil. Kč 

 Nositel opatření MM KV 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury  

 Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

Opatření 7: Rekonstrukce školních sportovišť 
Termín zahájení 

realizace 
probíhající 

 Statutární město Karlovy Vary má za cíl rekonstruovat 

sportoviště škol a školských zařízení. Investiční aktivity se 

budou týkat vnějších i vnitřních sportovních zařízení a jejich 

zázemí.  

Ve městě Karlovy Vary je 34 školských zařízení, z toho 14 je 

zřizováno Statutárním městem Karlovy Vary. Město má za cíl 

zasadit se o zkvalitnění sportovní infrastruktury těchto zařízení 

tak, aby byl plně využit jejich potenciál. Cílem je poskytnout 

žákům škol a školských zařízení kvalitní zázemí k rozvoji 

základní pohybové gramotnosti a zároveň zvýšit vhodnost 

těchto zařízení pro organizovaný sport tak, aby sportovní 

infrastruktura odpovídala nárokům sportovních organizací 

a široké veřejnosti, kterým má být tato sportovní 

infrastruktura dostupnější. 

Z hlediska sportovních organizací je klíčové rekonstruovat 

některá školní sportoviště tak, aby odpovídala nárokům 

organizovaného a soutěžního sportu. V současnosti jedinou 

halou, která je vhodná pro soutěžní utkání převážné většiny 

míčových sportů, je Hala míčových sportů, jejíž kapacita je 

však plně vytížena. Město má za cíl využít potenciálu 

současných sportovních kapacit a v souladu s Koncepcí podpory 

sportu 2016-2025 a nejprve rekonstruovat vybudované zařízení 

s ohledem na jejich dlouhodobé budoucí užívání. 

Realizace tohoto investičního záměru je vzhledem k vysoké 

finanční náročnosti podmíněna existencí vhodného dotačního 

programu. 

Předpokládaná 

výše investice 
80 – 100 mil. Kč 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 

Město Karlovy Vary má za cíl efektivně a transparentně spravovat sportovní zařízení, která jsou v majetku 

města. V souladu s efektivními formami managementu město využívá k řízení provozně náročných 

sportovních zařízení, která vyžadují profesionální management služby městem zřízených obchodních 

společností KV Arena s.r.o. a KV CITY CENTRUM, s.r.o. Ke správě jiných sportovních zařízení, která jsou 

volně přístupná široké veřejnosti a vyžadují především výdaje na údržbu a provoz (dětská hřiště), město 

využívá služeb Správy lázeňských parků. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Efektivní 

řízení současné sportovní infrastruktury, která jsou následující: 

• rozvoj, provoz a údržba sportovního areálu KV Arena; 

• rozvoj, provoz a údržba ostatní sportovní infrastruktury; 

• monitoring vytížení a efektivity provozu sportovní infrastruktury. 
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Tabulka 34 Prioritní osa 3 – Cíl 2 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 2: Efektivní řízení současné sportovní infrastruktury 

Opatření 1: Rozvoj, provoz a údržba sportovního areálu KV Arena 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Záměrem města Karlovy Vary je pokračovat v řízení klíčové 

sportovní infrastruktury města, a to KV Areny, prostřednictvím 

společnosti KV Arena s.r.o., jež je vlastněna Statutárním 

městem Karlovy Vary a byla založena za účelem provozování 

a správy jednotlivých sportovišť tohoto sportovního zařízení. 

Orientace obchodní společnosti, která je zaměřená na zisk, 

přispívá k efektivnímu a aktivnímu řízení této sportovní 

infrastruktury. Předpokládaný roční dopad na rozpočet města, 

který odpovídá krytí části provozních výdajů, je 20 – 25 mil. Kč. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
20 mil. – 25 mil. Kč 

 
Nositel opatření 

MM KV 

KV Arena s.r.o. 

 

  

Opatření 2: Rozvoj, provoz a údržba ostatní sportovní infrastruktury 
Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Město Karlovy Vary usiluje o efektivní řízení, provoz a údržbu své 

současné sportovní infrastruktury. Za tímto účelem město 

využívá městem zřízenou obchodní společnost, a to KV CITY 

CENTRUM, s.r.o. a příspěvkovou organizaci Správa lázeňských 

parků (dále také jako „SLP“). 

V souladu s efektivními formami managementu (viz podkapitola 

6.3.1 Sportovní infrastruktura v majetku města) město využívá 

k řízení provozně náročných sportovních zařízení, která vyžadují 

profesionální management (volnočasový areál Rolava, Atletický 

stadion Karlovy Vary, sportovní areál Bohatice) služby městem 

zřízené obchodní společnosti KV CITY CENTRUM.  

Ke správě takových sportovních zařízení, která jsou volně 

přístupná široké veřejnosti a vyžadují především výdaje na 

údržbu a provoz (dětská hřiště, Meandr Ohře apod.), město 

využívá služeb Správy lázeňských parků. Město má za cíl i nadále 

spravovat svá sportovní zařízení a nemá v úmyslu snižovat svůj 

majetkový podíl na sportovní infrastruktuře Karlových Varů. 

Předpokládaný roční dopad na rozpočet města, který odpovídá 

provozu a údržbě této sportovní infrastruktury, je  

12 až 13 mil. Kč. V rámci těchto provozních nákladů není 

započten provoz sportovního areálu KV Areny, jenž je řešen 

v rámci přechozího opatření. 

Roční dopad na 

rozpočet města 
12 mil. – 13 mil. Kč 

 

Nositel opatření 

MM KV 

KV CITY CENTRUM 

SLP 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

 Cíl 2: Efektivní řízení současné sportovní infrastruktury 

Opatření 3: Monitoring vytížení a efektivity provozu sportovní  

                   infrastruktury 

Termín zahájení 

realizace 
Probíhající 

 Za účelem dalšího rozvoje kvality rozhodovacích procesů 

v oblasti sportovní politiky města je cílem Karlových Varů 

sledovat stav, vytížení, využitelnost a efektivitu provozu 

sportovní infrastruktury.   

Toto opatření úzce souvisí s realizací opatření 1.3.1 Iniciace 

spolupráce a komunikace města, kraje, sportovních organizací 

a soukromých subjektů, kdy Statutární město Karlovy Vary si 

klade za cíl rozvíjet komunikaci a synergii mezi představiteli 

města, kraje, spolkovým a soukromým sportovním sektorem, 

školskými zařízeními a dalšími zainteresovanými subjekty. 

Implementace opatření není spojena s finančními náklady.  

Roční dopad na 

rozpočet města 
Bez dopadu 

 Nositel opatření MM KV 

 

  

Zdroj: Výstup z jednání pracovní skupiny konaného dne 1. 8. 2018 a veřejného jednání dne 22. 8. 2018 

8.4 Další návrhy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

Tato kapitola shrnuje další navrhovaná opatření v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, jež byly 

jmenovány v rámci veřejného jednání se zástupci sportovních organizací, které se uskutečnilo dne  

22. 8. 2018. V tabulce níže je uveden název opatření, navrhovatel opatření a další poznámky 

k navrhovaným aktivitám. Město Karlovy Vary eviduje níže uvedené potřeby sportovních organizací a bude 

se jimi intenzivně zabývat.  

Záměrem města je poskytnout všem sportovním organizacím rovné podmínky a možnosti pro rozvoj 

sportovních aktivit. Město si v tomto ohledu uvědomuje svou nezastupitelnou úlohu a nevylučuje možnost 

realizace, nebo dílčí realizace níže uvedených opatření v souladu s prioritami města Karlovy Vary. 

S ohledem na předpokládanou finanční náročnost dříve jmenovaných opatření je cílem Karlových Varů 

v oblasti investičních aktivit do sportovní infrastruktury s péčí řádného hospodáře zejména rekonstruovat 

vybudované sportovní kapacity s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání sportovních zařízení a udržitelnost 

plánovaných projektů.  

Tabulka 35 Další návrhy v oblasti rozvoje sportu a sportovních infrastruktury 

Navrhované opatření Předkladatel Poznámky 

Výstavba ubytovacích kapacit pro 

sportovce 

• TopGym Karlovy Vary 

• FB Hurrican Karlovy Vary 

• HC Energie Karlovy Vary 

• Předkladatelé opatření navrhují vybudování 

ubytovacích kapacit, které by umožňovaly 

ubytovat sportovce zejména v případě 

realizace významných sportovních akcí 

konaných ve městě Karlovy Vary, nebo jeho 

blízkém okolí. 
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Navrhované opatření Předkladatel Poznámky 

Výstavba sportovního plaveckého 

centra 

• SK Kontakt Karlovy Vary 

• TJ Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatelé opatření navrhují vystavět 

sportovní plavecké centrum ideálně  

s 50 m plaveckým bazénem a výukovým 

bazénem pro děti včetně zázemí. 

Zvýšení bezpečnosti proti 

neoprávněnému vstupu na sportoviště 

• TopGym Karlovy Vary 

• Triatlet Karlovy Vary 

• Město má za cíl v rámci opatření 3.2.2 Rozvoj, 

provoz a údržba ostatní sportovní 

infrastruktury zvýšit zabezpečení sportovišť. 

Zvýšení přímé materiální podpory 

sportovních organizací 

• TopGym Karlovy Vary 

• Cyklistika Karlovarského kraje 

• Centrum pro mládež 

a alternativní sporty 

• Dle předkladatelů tohoto opatření dotace 

města nedostatečně kryje nájmy tréninkových 

prostor, obnovu materiálního vybavení, nebo 

pořádání sportovních akcí. 

• Předkladatelé opatření upozorňují na nutnost 

vyšší podpory zejména menších sportovních 

klubů. 

Nevhodné prostory pro některé sporty 

(rozměry hrací plochy, nedostačující 

výška stropu) 

• TopGym Karlovy Vary 

• FB Hurrican Karlovy Vary 

• Cyklistika Karlovarského kraje 

• LK Slovan Karlovy Vary 

• Město má za cíl v rámci opatření 3.1.7 

Rekonstrukce školních sportovišť konzultovat 

navrhovaná řešení se zástupci sportovních 

klubů a vytvořit odpovídající podmínky pro 

trénink a soutěžní utkání sportovních 

organizací. 

Výstavba prostorných a přístupných 

nářaďoven. 
• TopGym Karlovy Vary 

• Město má za cíl v rámci opatření 3.1.7 

Rekonstrukce školních sportovišť konzultovat 

navrhovaná řešení se zástupci sportovních 

klubů. 

Snížení nájemného v rámci areálu  

KV Arena pro sportovní organizace 

aktivně působících ve městě 

• TopGym Karlovy Vary 

• FB Hurrican Karlovy Vary 

• Dle předkladatelů tohoto opatření jsou 

v některých sportovních zařízeních v majetku 

města příliš vysoké celodenní nájmy, zejména 

pak v rámci sportovního areálu KV Arena. 

Přístavba tréninkové haly ke stávající 

Hale míčových sportů KV Areny 

• TopGym Karlovy Vary 

• LK Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatelé opatření navrhují vybudovat 

sportovní halu z důvodu plného kapacitního 

vytíženy Haly míčových sportů.  

• Město má za cíl v rámci opatření 3.1.7 

Rekonstrukce školních sportovišť rekonstruovat 

některá sportoviště tak, aby odpovídala 

požadavkům sportovních organizací. 

Vytvoření programu na zvyšování 

kvalifikace trenérů 

• FB Hurrican Karlovy Vary 

• LK Slovan Karlovy Vary 

• Město v souladu s opatřením 1.3.3 Podpora 

trenérské činnosti podporuje zvyšování 

kvalifikace trenérů prostřednictvím přímé 

materiální podpory. Náklady na zvyšování 

kvalifikace trenérů jsou v rámci současného 

dotačního systému uznatelným nákladem. 
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Navrhované opatření Předkladatel Poznámky 

Prezentace sportovních organizací 

• FB Hurrican Karlovy Vary 

• Klub stolního tenisu Karlovy 

Vary 

• Centrum pro mládež 

a alternativní sporty 

• Město Karlovy Vary v souladu s opatřeními 

1.1.3 Odměňování významných sportovních 

úspěchů a prezentace sportovních organizací 

a 2.1.2 Nemateriální podpora sportovních akcí 

pro širokou veřejnost má za cíl efektivně 

prezentovat sportovní organizace. 

Výstavba uzavřeného silničního okruh 

(cyklodrom Na Šlemu) 
• Cyklistika Karlovarského kraje 

• Dle předběžné poptávky předkladatele 

opatření se při uvažované délce okruhu 1,5 km 

a šířce 6 metrů odhad nákladů na realizaci 

projektu pohybuje v rozmezí 15 až 20 mil. Kč. 

Ustanovení odborného referenta pro 

oblast sportu 

• Cyklistika Karlovarského kraje 

• Centrum pro mládež 

a alternativní sporty 

• Dle předkladatelů tohoto opatření by náplní 

práce referenta bylo koncepční řízení sportu 

a tělovýchovy. 

• Město Karlovy Vary má za cíl v souladu 

s opatřením 1.3.1 Iniciace spolupráce 

a komunikace města, kraje, sportovních 

organizací a soukromých subjektů zintenzivnit 

komunikaci města směrem ke sportovním 

organizacím. 

• Město uvažuje o vymezení části kapacity 

některého z věcně odpovědných pracovníků 

tak, aby tento pracovník zastával funkci 

referenta v oblasti rozvoje sportu. 

Vybudovat atletický tunel 
• Triatlet Karlovy Vary 

• FC Slavia Karlovy Vary 

• Předkladatelé opatření navrhují vybudovat 

atletický tunel pro tréninkové jednotky 

zejména v zimním přípravném období. 

• Město má za cíl se tímto záměrem zabývat, 

a to v rámci opatření 3.1.1 Rekonstrukce 

a rozvoj atletického stadionu, nebo 3.1.2 

Rekonstrukce a rozvoj fotbalového stadionu 

Drahovice. 

Vybudovat „měkkou“ stezku na běh 
• Triatlet Karlovy Vary 

• LK Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatelé opatření navrhují vybudovat 

stezku na měkkém podkladovém povrchu. 

• Možnou lokalitou je opětovné sportovní využití 

blízkého lázeňského lesa. 

Profesionální správa sportovní 

infrastruktury 

• Centrum pro mládež 

a alternativní sporty 

• Triatlet Karlovy Vary 

• Město se bude zabývat stížností některých 

sportovních organizací na jednání a správu 

společnosti KV CITY CENTRUM v souladu 

s opatřením 3.2. Rozvoj, provoz a údržba 

ostatní sportovní infrastruktury. 
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Navrhované opatření Předkladatel Poznámky 

Rekonstruovat běžecký areál na Božím 

Daru 
• LK Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření navrhuje rekonstruovat 

běžecký areál na Božím Daru. Předpokládaná 

výše investice je 27 – 30 mil. Kč. Projekt 

předpokládá etapizaci tohoto investičního 

záměru. 

Nákup rolby na úpravu běžeckých tratí • LK Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření navrhuje koupit rolbu na 

úpravu běžeckých tratí. Současná rolba není 

schopna upravit trať dle požadavků FIS. 

Předpokládaná výše investice je 4 – 5 mil Kč. 

Realizace projektu umělý kanál • LK Slovan Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření navrhuje vybudovat 

parkoviště a infrastrukturu pro nakládání 

a vykládání lodí na přírodní peřeji na 

„Hubertusu“.  

• Dle vyjádření předkladatele opatření absence 

parkoviště ohrožuje osoby, které se pohybují 

na komunikaci na pravém břehu řeky Ohře 

z důvodu nakládání lodí. 

Vybudování beachvolejbalových hřišť ve 

volejbalovém areálu v Tuhnicích 
• Volejbalový klub Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření má za cíl vybudovat 

beachvolejbalová hřiště v rámci volejbalového 

areálu v Tuhnicích. 

• Město se tímto záměrem bude intenzivně 

zabývat z důvodu strategického rozhodnutí 

ohledně místa výstavby této sportovní 

infrastruktury. Důvodem je možné vybudování 

beachvolejbalových kurtů v rámci sportovního 

areálu Liapor Doubí (viz opatření 3.1.4 

Rekonstrukce a rozvoj sportovního areálu 

Liapor Doubí). 

Založit sportovní akademii pro 

sportovce ve věku 14-19 let 
• HC Energie Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření navrhuje založit 

komplexní sportovní akademii pro sportovce ve 

věku 14-19 let v rámci sportovního areálu 

KV Arena. 

Začlenění zástupců významných jednot 

a klubů do sportovní komise 
• SKP Hvězda Karlovy Vary 

• Předkladatel opatření navrhuje začlenění 

zástupců významných jednot a klubů do 

sportovní komise tak, aby bylo sportovním 

organizacím umožněno snadněji vznášet 

a projednávat konkrétní potřeby sportovních 

klubů. 

Zdroj: Výstup z veřejného jednání konaného dne 22. 8. 2018 
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9. IMPLEMENTACE A EVALUACE PLNĚNÍ PLÁNU 

Na základě schváleného Plánu rozvoje sportu v Karlových Varech na období 2018-2025 příslušnými 

statutárními orgány města bude pověřena osoba zodpovědná za implementaci Plánu rozvoje sportu 

v Karlových Varech. Primárním implementačním nástrojem bude akční plán, který bude formulován pro 

každý rok sledovaného období a bude operativně upřesňovat opatření, která mají být s ohledem na 

ekonomické možnosti města, dotačním programy a jiné faktory realizovaná v daném kalendářním roce.  

Kontrolu řádného plnění aktivit vymezených akčním plánem bude mít v gesci osoba pověřená příslušným 

statutárním orgánem města, tj. Zastupitelstvem města Karlovy Vary. Každý rok dojde k vyhodnocení tohoto 

akčního plánu, jeho aktualizaci s ohledem na nové skutečnosti a formulaci akčního plánu pro rok 

následující. Ten bude obsahovat informace o tom, jaké aktivity již byly realizovány, v jakém stavu jsou 

právě realizované aktivity, jaké aktivity jsou připravovány, a jaké plánované aktivity nemohly být oproti 

původnímu plánu realizovány. Zároveň je s ohledem na aktuálnost nutná průběžná revize navrhovaných 

opatření. Výše uvedený proces může vést k úpravám stávajících aktivit či navržení aktivit nových 

v závislosti na nových skutečnostech. 
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10. ZÁVĚR 

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech je strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sportu na období let 

2018-2025, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické cíle a definuje opatření, která 

povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany a návštěvníky města. Jedná se 

o střednědobý koncepční dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory v oblasti rozvoje 

sportu s ohledem na dostupné finanční zdroje, které umožní plné využití potenciálu sportu a s ním 

spojených aktivit ve prospěch města a kvality života jeho občanů. 

Na základě předpokládaného demografického vývoje 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. Statutární město Karlovy Vary 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, 

jež jsou součástí kapitoly 8. Strategie rozvoje sportu, které povedou k dosažení stanovených cílů města 

v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury a sportovních aktivit.  

Statutární město Karlovy Vary má kromě aktivit rozvíjejících běžnou činnost sportovních organizací za cíl 

podporovat vrcholné sportovní akce a akce pro širokou veřejnost. Sportovní akce významně přispívají 

k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů, a to jak na místní úrovni, 

tak směrem k vertikální a víceúrovňové spolupráci. Město rovněž předpokládá realizaci významných 

investičních aktivit, kdy s úsilím řádného hospodáře je cílem Karlových Varů zejména rekonstruovat 

vybudované sportovní kapacity s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání.  

Vypracováním plánu rozvoje sportu ve své samostatné působnosti Statutární město Karlovy Vary deklaruje 

svůj dlouhodobý cíl, a to efektivně a transparentně rozvíjet a podporovat sport na svém území v souladu 

s veřejným zájmem a státní politikou. 
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11. SEZNAM ZKRATEK 

Tabulka 36 Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

AŠSK ČR Asociace školních sportovních klubů České republiky 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DDM Dům dětí a mládeže 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

MM KV Magistrát města Karlovy Vary 

OP Operační program 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SLP Správa lázeňských parků 

SUK Sportovní unie Karlovarska 

SK Sportovní klub 

TJ Tělovýchovná jednota 

ZŠ Základní škola 
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Příloha č. 1-Seznam sportovní infrastruktury evidované odborem majetku města  

Sportovní zařízení 
Katastrální 

území 
Číslo parcely 

Organizace využívající 

sportovní zařízení 

Majetkopráv

ní vztah 

Areál Bohatice Bohatice - SK HBCSK Karlovy Vary - 

Areál Hvězda 

Tuhnice 
Tuhnice - SK POLICIE "HVĚZDA" - 

Fotbalové hřiště Sedlec 
140/1, 140/5, st. 293, 141-

část, st. 495-část 
TJ KSNP SEDLEC Výpůjčka 

Fotbalové hřiště Počerny 168, 65, 72/1 TJ POČERNY Výpůjčka 

Fotbalové hřiště Olšová Vrata 360 TJ SOKOL OLŠOVÁ VRATA Výpůjčka 

Fotbalové hřiště Doubí 

456/1, 456/2, st. 399, 

456/5, 449/4-část, 488/1-

část 

Sportovní klub LIAPOR KV-

Doubí 
Výpůjčka 

Fotbalové hřiště Stará Role 198/2-část 
TJ DDM Karlovy Vary-Stará 

Role 
Výpůjčka 

Fotbalový stadion Drahovice - SK BULDOCI - 

Hokejbalové hřiště Bohatice - Skatepark Bohatice - 

Jezdecký areál Počerny 1168/1, 1168/8 JEZDECKY KLUB KV-S.ROLE Výpůjčka 

Jezdecký areál Dvory 

409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 

409/7, 409/8, 409/9, 

409/10, 409/11 

JEZDECKY KLUB KV-S.ROLE Výpůjčka 

Jezdecký areál Rosnice 16/1, 16/2-část, 47/13 Jezdecká sport. stáj Tandem Výpůjčka 

Jezdecký areál Rosnice 40/9, 32/4 Jezdecká sport. stáj Tandem Výpůjčka 

Jezdecký areál Rosnice 133/1-část, 130/6-část SK Sportovní stáj Donthová Výpůjčka 

Jezdecký areál Doubí 417/1, 417/3, 425/1 
Rocks & River Appaloosa 

Ranch 
Nájem 

Jezdecký areál Rosnice 
17/3 -část, 17/4-část, 

297/1-část 

Jezdecká sport. stáj Tandem 

(Rosnice) 
Výpůjčka 

Kroketové hřiště Karlovy Vary 823/3- část, 823/2 Miroslav Pažďora Nájem 

KV Arena Tuhnice - KV Arena s.r.o. - 
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Sportovní zařízení 
Katastrální 

území 
Číslo parcely 

Organizace využívající 

sportovní zařízení 

Majetkopráv

ní vztah 

Kynologické cvičiště Stará Role 825/1 

Svaz záchranná brigáda 

kynologů ČR, Záchranná 

brigáda kynologů KK 

Výpůjčka 

Kynologické cvičiště Stará Role 823/2 
Český kynologický svaz ZO č. 

438, K. Vary-Stará Role 
Výpůjčka 

Nohejbalové kurty Karlovy Vary 2402, 2403 TJ SLOVAN KARLOVY VARY Výpůjčka 

Tělocvična  

školy Bohatice 
Bohatice - SK POLICIE "HVĚZDA" - 

Tělocvična  

školy Bohatice 
Bohatice - Stránský KARATE KLUB Nájem 

Tělocvična  

školy Bohatice 
Bohatice - ŠK Tietz Karlovy Vary Výpůjčka 

Tenisové kurty Doubí 90/19 TENISOVÝ KLUB K.VARY-DOUBÍ Výpůjčka 

Tenisové kurty Olšová Vrata 27, 28-část Tenisový klub Olšová Vrata Výpůjčka 

Tenisové kurty Karlovy Vary 857/9, 857/10 TC GEJZÍRPARK Karlovy Vary Výpůjčka 

Tenisové kurty Tuhnice 
138/2, 138/3, stavba čp. 

1811, 138/7 

Tenisový klub LOKOMOTIVA 

Karlovy Vary, o.s. 
Nájem 

Tenisové kurty Tašovice 
50/11-část, st. 626 vč. 

stavby OV 

GOLF & RACING CLUB Karlovy 

Vary 
Výpůjčka 

Víceúčelová 

sportovní hala 
Tuhnice 139/5, 139/6-část FB Hurrican Výpůjčka 

Víceúčelové hřiště Tuhnice - AS Tuhnice - 

Volejbalové kurty Tuhnice 139/6-část Volejbal Tuhnice - 
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Příloha č. 2-Vzor dotazníkového šetření  

 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané,  

u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje sportu města zjišťuje Magistrát města Karlovy Vary Vaše 

názory v oblasti sportu a sportovní infrastruktury města. Máte tak možnost se aktivně podílet na rozvoji a 

dalším směřování Vašeho města v oblasti sportovních a volnočasových aktivit. Dotazník je možné vyplnit 

také elektronicky. Odkaz naleznete na stránkách Magistrátu města Karlovy Vary https://mmkv.cz/cs nebo 

na sociálních sítích. 

Přímý odkaz na dotazníkové šetření: https://goo.gl/forms/CKqtlUcwjlxBGLO83  

Tento dotazník byl vypracován zpracovatelem strategického plánu rozvoje sportu pro město Karlovy Vary – 

společností BDO Advisory s.r.o. 

Předem děkujeme za Váš čas. 

 

 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

 

2) Jaký je Váš věk? 

a) méně než 18 let 

b) 19 až 29 let 

c) 30 až 39 let 

d) 40 až 59 let 

e) 60 a více let 

 

3) Jak často sportujete? 

a) Sportuji pravidelně alespoň 3x týdně. 

b) Sportuji pravidelně 1–2x týdně. 

c) Sportuji nepravidelně 1–3x měsíčně. 

d) Nesportuji vůbec. 

https://mmkv.cz/cs
https://goo.gl/forms/CKqtlUcwjlxBGLO83
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4) Jakou formou sport provozujete? 

 Sportuji neorganizovaně (sám/sama, s přáteli apod.). 

 Sportuji organizovaně v rámci sportovních lekcí a kurzů pro veřejnost. 

 Sportuji organizovaně v rámci sportovního klubu/týmu (aktivní člen). 

 Nesportuji vůbec. 

 

5) Jaké sporty v Karlových Varech provozujete? 

a) Atletika 

b) Cyklistika 

c) Běh 

d) Plavání 

e) Fotbal 

f) Volejbal 

g) Lední hokej 

h) Fitness 

i) Bojové sporty 

j) Tenis 

k) Badminton 

l) Stolní tenis

m) Florbal n) Golf 

o) jiné doplňte:  

 

6) Co Vám brání v realizaci sportu v Karlových Varech? 

a) V realizaci sportu mi brání finanční náročnost sportovních aktivit. 

b) V realizaci sportu mi brání absence nebo nízká kvalita nabízených sportovních aktivit. 

c) V realizaci sportu mi brání zdravotní stav. 

d) V realizaci sportu mi brání nedostatek volného času.  

e) V realizaci sportu mi brání absence nebo nízká kvalita sportovní infrastruktury. 

f) V realizaci sportu mi nic nebrání. 

 

7) Jste členem / členkou některé z následujících sportovních organizací? 

a) HC Energie Karlovy Vary 

b) FC Slavia Karlovy Vary 

c) TJ Slovan Karlovy Vary 

d) TJ Lokomotiva Karlovy Vary 

e) TJ Domu dětí a mládeže Karlovy Vary 

f) TJ KSNP Sedlec 

g) TK Lokomotiva Karlovy Vary 

h) jiné doplňte:  

i) SK Kontakt Karlovy Vary 

j) SK Liapor – Witte 

k) SK Hubertus Karlovy Vary 

l) VK ČEZ Karlovarsko 

m) VK Karlovy Vary 

n) Karlovy Vary Warriors 

o) Sportovní klub vozíčkářů Sharks 
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8) Jak jste spokojený/á s možnostmi sportovního vyžití v Karlových Varech? 

a) Zcela spokojen/a. 

b) Spíše spokojen/a. 

c) Spíše nespokojen/a. 

d) Zcela nespokojen/a. 

 

9) Jaké sportovní aktivity Vám v Karlových Varech schází (seřaďte, prosím, dle priorit)? 

a) Sportovní nabídka v Karlových Varech je zcela dostačující. 

b) Ve městě Karlovy Vary (nejvíce) postrádám  ………………………………………………………… 

c) Ve městě Karlovy Vary postrádám  ………………………………………………………… 

d) Ve městě Karlovy Vary (nejméně) postrádám ………………………………………………………… 

 

10) Jak jste spokojený/á s kvalitou sportovní infrastruktury v Karlových Varech? 

a) Zcela spokojen/a. 

b) Spíše spokojen/a. 

c) Spíše nespokojen/a. 

d) Zcela nespokojen/a. 

 

11) Jaké prvky sportovní infrastruktury Vám v Karlových Varech schází (seřaďte, prosím, dle priorit)? 

a) Sportovní infrastruktura v Karlových Varech je zcela dostačující. 

b) Ve městě Karlovy Vary (nejvíce) postrádám ………………………………………………………… 

c) Ve městě Karlovy Vary postrádám  ………………………………………………………… 

d) Ve městě Karlovy Vary (nejméně) postrádám ………………………………………………………… 

 

12) Jste spokojen/a s hustotou a návazností sítě cyklostezek v Karlových Varech a okolí?  

a) Rozhodně ano. 

b) Spíše ano. 

c) Spíše ne. 

d) Rozhodně ne. 

e) Nedokážu posoudit. 
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13) Co byste dále navrhoval/a zlepšit v oblasti sportu a sportovní infrastruktury? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkujeme Vám za vyplnění. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do určených schránek umístěných 

v budově Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

 


