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Vyhodnocení Akčního plánu pro naplňování Koncepce sportu v Plzni pro rok
2017

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15. prosince 2016 usnesením č. 657 podobu a znění
Akčního plánu pro naplňování Koncepce sportu v Plzni pro rok 2017 (dále jen „Akční plán“). Tento
Akční plán byl dotčenými složkami Magistrátu města Plzně přijat a dodržován. Jedná se o Odbor
sportu MMP, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP, Odbor prezentace a marketingu MMP,
Odbor správy infrastruktury MMP, Odbor investic MMP, Ekonomický úřad MMP, Správou
veřejného statku města Plzně
Dokument byl rozdělen na 10 hlavních cílů, které vycházely z platné Koncepce sportu v Plzni.
Každý cíl obsahuje opatření, kterého je žádoucí dosáhnout, nositele úkolu, specifikaci spolupráce
s dalšími subjekty, obsah a plnění opatření v roce 2017.
Cíl 1 - Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu
1) Opatření: Modernizovat sportovní infrastrukturu pro vrcholový sport a přípravu talentované
mládeže – stavební investice
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Zásadní investicí do modernizace sportovní
infrastruktury je víceúčelová tréninková hala na Slovanech, která doplní zázemí klubu TJ
Lokomotiva Plzeň a předpokládaný termín dokončení je v roce 2018. Došlo k dílčím rekonstrukcím
plaveckého areálu bazén Slovany a bazén Lochotín. Bazén Slovany získal novou terasu, byla
provedena rekonstrukce ochozu venkovního bazénu a osazení parkovacího systému závorou, pro
lepší dostupnost návštěvníků bazénu. V areálu bazénu Lochotín došlo k výměně výměníku tepla
velkého bazénu. Dále byla zahájena výstavba venkovního víceúčelového hřiště pro potřeby
hokejové akademie na Zimním stadionu v Plzni, kdy je předpokladem dokončení jaro 2018. Došlo i
k demolici „Brány borců“ v areálu Štruncových sadů s předpokládanou rekonstrukcí v letošním
roce. V roce 2017 došlo ke zpracování projektové dokumentace k přestavbě a rekonstrukci areálu
Prokopávka. Dalšími investicemi do sportovní infrastruktury byla stavba mola a zázemí pro vodní
pólisty na Seneckém rybníku, která bude využívána i triatlonovou akademií, dále zpracování
projektové dokumentace k dostavbě zázemí hokejbalové haly nebo projektová příprava na výstavbu
občerstvení na Atletickém stadionu města Plzně.
2) Opatření: Modernizovat sportovní infrastrukturu sportu pro všechny
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 byla poskytnuta dotace z programu
Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území
města Plzně 29 žadatelům v celkové částce 10 mil. Kč. 26. 11. 2017 byl slavnostně otevřen nově
zrekonstruovaný sportovní areál Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Rozpočet rekonstrukce byl 27
milionů Kč.
3) Opatření: Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví v parcích
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 byla dokončena výstavba dalších street
workoutových hřišť v městských obvodech Plzně. Celkem jich tedy je dokončeno 11 na území
města Plzně.
4) Opatření: Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Na grant nebyly OŠMT MMP přiděleny prostředky. Na
20. ZŠ bylo v roce 2017 rekonstruováno hřiště za více než milión korun, které má bezbariérový

přístup a je tedy primárně určeno hendikepovaným sportovcům. Rekonstrukce se týkala především
položení nového umělého povrchu a oplocení. Na 11. ZŠ byla zahájena rekonstrukce hřiště s
umělým povrchem včetně mantinelů, která bude dokončena na jaře 2018 s předpokládanými
náklady ve výši cca 1,492 mil. Kč. Na 21. ZŠ byla dokončena rekonstrukce podlah tělocvičen
včetně topení o odvětrání v celkové výši nákladů 5,032 mil. Kč. Výstavba hřiště na 33. ZŠ je zatím
připravována s ohledem na pozdržení rozhodnutí o přidělení dotace. Na 15. ZŠ byla realizována I.
etapa rekonstrukce tělocvičen v hodnotě téměř 4 mil. Kč a plánována je i II. etapa na rok 2018. Na
Tyršově ZŠ byly dokončeny úpravy prostor školní zahrady a hřiště s celkovými náklady 2,3 mil.
Kč.
5) Opatření: Dostupná sportovní infrastruktura
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Na 22. ZŠ a 34. ZŠ byla sportoviště otevřena veřejnosti
podle plánu včetně zbudování zázemí pro správce. Město v rámci schváleného rozpočtu a výhledů
hradí těmto školám nutné provozní výdaje spojené s provozem.
6) Specifický cíl: Stanovit rozvojová území pro sport
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vypracoval studii
s názvem Sportoviště v Územním plánu Plzeň (ÚKRMP, 02/2017). Studie definuje plochy pro
možnou výstavbu nových sportovišť v Plzni pro organizovaný i neorganizovaný sport. Jedná se
např. o sportovní haly a tělocvičny, hřiště pro fotbal, baseball, ragby, florbal, lezectví, sportovní
areál pro biatlon, kynologické areály, areály pro volný čas apod. Součástí studie je také grafická
část, která přehledně zachycuje lokalizaci sportovišť, majetkoprávní vztahy a možnosti umístění
víceúčelové sportovní haly.
Cíl 2 – Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost
1) Opatření: Podpora vrcholového a výkonnostního sportu
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Pro rok 2017 bylo z rozpočtu SPORT MMP opět
vyčleněno 1 700 tis. Kč pro NSM, která rozdělila finanční dotace v grantu Talent Plzeň 2017
celkem 78 sportovcům a 10 sportovním klubům. U lyžařských sportů se podařilo nalézt shodu při
podpoře mládeže s vysokou výkonností a veškerá podpora na provoz byla poskytnuta zastřešující
organizaci, kterou je Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje p.s.
2) Opatření: Podpora soutěžního sportu základní úrovně
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Z rozpočtu SPORT MMP bylo dotacemi rozděleno
celkem 11 675 tis. Kč na dotační program Podpora sportu a tělovýchovy z toho na podporu činnosti
handicapovaných sportovců 500 tis. Kč. Dotaci obdrželo celkem 164 spolků. Dále bylo na provoz
v rámci transferů poskytnuto na podporu činnosti Smluvnímu sportovnímu klubu Talent – 90 ve
výši 500 tis. Kč a na jednorázovou provozní dotaci na zajištění provozu bazénu SK Radbuza Plzeň
ve výši 1 000 tis. Kč.
3) Opatření: Rozvoj a rozšiřování členské základny
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V loňském roce město Plzeň realizovalo Letní
Sportmanii Plzeň 2017. Snahou bylo navázat na úspěšný projekt Olympijského parku z roku 2016.
Na Sportmanii se prezentovala většina sportovních klubů z Plzně a okolí. Z dotačního programu
Podpora tělovýchovy a sportu bylo vyčleněno 774 tis. Kč na organizování sportovních akcí. Z
tohoto dotačního programu byl podpořen např. i Festival Sportu (částka 15 000 Kč), na kterém se
prezentovalo 51 oddílů a zúčastnilo přes 3300 dětí v rámci školních výletů.
Cíl 3 - Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu
1) Opatření: Podpora sportovních tříd
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V rámci volnočasových aktivit probíhá ve spolupráci s
FC Viktoria Plzeň a TJ Lokomotiva Plzeň sportovní příprava u žáků prvních až pátých ročníků.
Sportovní třídy se všeobecnou sportovní přípravou byly do tohoto režimu transformovány z důvodu
nedostatečné kapacity tělocvičny. Byla dokončena projektová příprava na stavbu druhé tělocvičny
pro 20. ZŠ.
2) Opatření: Podpora vzniku a provozu sportovních akademií
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 bylo z rozpočtu SPORT MMP na provoz
sportovních akademií vyčleněno 6 500 tis. Kč. Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie

Plzeňského kraje ve výši 2 000 tis. Kč, Nadačnímu fondu Regionální plzeňské hokejové akademie
ve výši 3 000 tis. Kč a Nadačnímu fondu Regionální plzeňské tenisové akademie ve výši 1 500 tis.
Kč.
3) Opatření: Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit na školách
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Grantový program byl pro rok 2017 vyhlášen s částkou
podpory ve výši 500 000,- Kč. Částka byla vyčerpána v plném rozsahu pro 30 organizací. Školy
byly zároveň zapojeny do programu MŠMT (realizátor NÚV) zaměřeného na navýšení pohybových
aktivit žáků 1. stupně základních škol „Hodina pohybu navíc“. Jednalo se o ověření metodiky
pohybu zaměřené na provozování pohybových aktivit ve školních družinách (různé formy her
včetně zaškolení učitelů TV) – konkrétně se jednalo o zapojení 14. ZŠ a 16. ZŠ a MŠ.
Cíl 4 - Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni
1) Opatření: Cykloškola a rozvoj cyklistiky pro všechny
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V neděli 23. dubna se realizovala akce Cykloden pro
každého. Z rozpočtu SPORT MMP se na celou akci využilo 214 tis. Kč. V roce 2017 byla opravena
a prodloužena cyklostezka z městské části Plzeň - Božkov směrem na Plzeň - Koterov. Ve výhledu
je dokončení této cyklostezky až do Starého Plzence.
2) Opatření: Motivačně aktivační programy a akce
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V loňském roce město Plzeň realizovalo Letní
Sportmanii Plzeň 2017. Snahou bylo navázat na úspěšný projekt Olympijského parku z roku 2016.
Roadshow Plzeňského kraje byla inspirována konceptem Festivalu Sportu, který je v Plzni
každoročně pořádán. Dále se konal náborový sportovní festival Sporťáček, kterého se zúčastnilo
přibližně 2 000 dětí a na sportovním programu se podílelo cca 60 sportovních klubů. Ve středu 17.
května 2017 se konaly Sportovní hry mateřských škol, do kterých se zapojilo celkem 24 MŠ zřízené
městem Plzní a zároveň bylo 7 MŠ jako náhradníci, proto bylo doporučeno pro rok 2018 rozšířit
projekt na kvalifikace a finále.
Cíl 5 - Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí
1) Opatření: Pořadatelství školních sportovních akcí
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Město podpořilo konání Republikového finále sportovní
ligy ZŠ o pohár ministryně školství ve florbalu, v plavání a celostátního finále McDonald´s Cup
žáků základních škol ve fotbalu. Za OŠMT spočívala podpora zejména v účasti školních dětí při
jednotlivých zápasech a školy se též zúčastnily doprovodného sportovního programu během těchto
akcí.
2) Opatření: Nabídka sportovním svazům a federacím
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 se v Plzni konalo ME ve fotbalu žen do 17
let, na které město přispělo mimořádnou dotací 1 000 mil. Kč. V rámci ME se konal doprovodný
program pro ZŠ v Plzni. Dále město podpořilo částkou 200 tis. Kč pořadatelství Mistrovství ČR v
atletice družstev. V prosinci se na zimním stadionu v Plzni na Košutce konala kvalifikace v curlingu
pro OH v Pchjongčchangu. Český Svaz Curlingu obdržel od města podporu na pořádání akce ve
výši 100 tis. Kč.
3) Opatření: Program spolupráce s Nadačním fondem západočeských olympioniků
a sportovními legendami
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 byl Nadační fond západočeských
olympioniků z rozpočtu SPORT MMP podpořen částkou 100 tis. Kč. Na spolupráci při
olympijském parku 2016 jsme navázali i při Letní Sportmanii Plzeň 2017, kde se programu
zúčastnila řada sportovních osobností z Plzeňského kraje. Radní pro sport se zasloužil o vznik
kalendáře plzeňských sportovních osobností. Hlavním motivem kalendáře byla podpora Nadačnímu
fondu západočeských olympioniků a zároveň oslava 100 let od vzniku ČSR.
Cíl 6 - Vytvořit program sociální inkluze – Solidarita
1) Opatření: Program „Druhá šance“
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: „Plzeň žije zdravě aneb Dáme to!“ Cílem akce určené
zdravotně postiženým, je podpora aktivního způsobu života ZP a zároveň zvýšení sebevědomí nad

vlastními sportovními výkony. Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně připravil ve
spolupráci s AK Škoda Plzeň v rámci projektu „Plzeň žije zdravě“ již 2. ročník sportovního
dopoledne pro zdravotně postižené s názvem „Dáme to!“ Další akcí v rámci projektu „Plzeň žije
zdravě“ byl pětiboj dětí z plzeňských nízkoprahových klubů „Tak se ukaž“. Akce proběhla na
atletickém stadionu města Plzně, kdy hlavním partnerem pětiboje byl klub AK Škoda Plzeň.. Cílem
bylo zapojit děti z nízkoprahových zařízení a azylových domů, tedy ze sociálně znevýhodněného
prostředí, do pohybu, resp. do sportu. Zároveň mezi dětmi vytvořit jisté spojenectví, naučit se
spolupracovat pro získání vítězství.
Cíl 7 - Zlepšit informovanost obyvatel Plzně o sportovním dění
1) Opatření: Sportovní portál
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Z rozpočtu SPORT MMP bylo určeno 500 tis. Kč na provoz
sportovního portálu města Plzně. Prostřednictvím sportovního portálu byla v roce 2017
propagována sportoviště, sportovci a sportovní akce na území města Plzně. Dále byl sportovní
portál využitý jako hlavní informační kanál pro Letní Sportmanii Plzeň 2017. Během roku 2017
byla 4x aktualizována všechna sportoviště uvedená na portálu, přibližně 334 sportovišť každé
čtvrtletí. Lidé mohli navštívit 1701 sportovních akcí (o 28% více než v roce 2016) a přečíst si 164
článků týkajících se sportování v Plzni, která jsme na portálu uveřejnili. Každý měsíc byl lidem
zaslán ručně vytvořený newsletter s přehledem sportovních akcí a se zajímavými články o sportu v
Plzni. Sportovní portál města Plzně používalo v roce 2017 celkem 71.501 lidí (o 8,3% více než v
roce 2016). Placená propagace měla na Facebooku dosah 200.237 lidí, celkově se reklamy na
Facebooku a ve vyhledávačích zaměřené na sportování v Plzni zobrazily 4.314.986 krát.
2) Opatření: Propagační kampaně
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Město Plzeň přijalo sportovce plzeňských klubů s
výjimečnými výsledky jako např. Filipa Jíchu (házená), hráče extraligových družstev i jednotlivce z
řad atletiky, plavání a dalších sportů (např. Kateřina Skypalová a bratři Forejtové – české rekordy).
SPORT MMP pokračuje i v propagaci a rozvoji ochranné známky „Plzeň žije zdravě“, kdy se snaží
propagovat zdravý životní styl a aktivní způsob života a omezit tak problémy s obezitou a
nadváhou. Další propagací bylo již zmiňované vydání sportovního kalendáře sportovních osobností
Plzně, kdy výnos poputuje Nadačnímu fondu západočeských olympioniků.
Cíl 9 - Spolupracovat s Českým olympijským výborem a dalšími národními sportovními autoritami
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Radní města Plzně p. Chvojka spolu se SPORT MMP se
aktivně podíleli na přípravách akcí Mistrovství Evropy v paralukostřelbě a MČR a MSR v
cyklistice, které se budou konat v roce 2018. Na obě akce přijedou nejlepší závodníci v daných
sportovních kategorií a akce přispějí k nadnárodní reklamě města Plzně. SPORT MMP a radní
města pravidelně vyhodnocují schůze ČOV a závěry se snaží implementovat i do městského
prostředí – například upravení dotačního grantu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 a
vytvoření Plzeňských tréninkových center mládeže.
Cíl 10 - Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni
1) Opatření: Zabezpečit investiční prostředky k naplnění plánu vyplývajícího z koncepce sportu
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Do návrhu rozpočtu pro rok 2017 byly zapracovány
prostředky na realizaci investičních akcí, které byly obsaženy v Akčním plánu Koncepce sportu pro
daný rok. Do oblasti sportu na realizaci investičních záměrů byly dodatečně alokovány tyto
prostředky: Tréninkové hřiště mezi I. a II. ledovou plochou 8 000 tis. Kč.; projektová dokumentace
(dále jen PD) Sokolovna Lhota 900 tis. Kč; Sokolovna Lhota – realizace 7 000 tis. Kč; PD pro
územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu Krašovská 1 200 tis. Kč; Štruncovy sady –
rekonstrukce Brány borců 18 000 tis. Kč; Plavecký bazén Slovany – Nový dětský bazén 52 000 tis.
Kč; Streetworkoutová hřiště 430 tis. Kč; 11. ZŠ – Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč.
mantinelů 1 031 tis. Kč; 15. ZŠ – Rekonstrukce pavilonu tělocvičen 3 593 tis. Kč; 20. ZŠ – PD nová tělocvična 1 000 tis. Kč.
2) Opatření: Zvýšit objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na činnost klubů

- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Usnesením ZMP č. 142 ze dne 20. 4. 2017 byl objem
transferů Odboru sportu MMP navýšen z prostředků FRR MP – Rezervy na podpory sportu na
zajištění grantového programu - Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a
související infrastruktury na území města Plzně" o částku 10 000 tis. Kč a navýšení prostředků do
grantového programu Podpora tělovýchovy a sportu o 400 000 Kč. Do rozpočtu města byly v
průběhu roku zapracovány příjmy z prodejů hráčů v souladu s uzavřenými memorandy ve výši 120
tis. Kč.
3) Opatření: Účelně využívat prostředky získané z výnosů loterií a hazardu pro potřeby sportu
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Na základě příznivého vývoje plnění příjmů města z
hazardu došlo k navýšení rozpočtu těchto příjmů. Část prostředků byla účelově alokována do oblasti
sportu – blokace prostředků ve výši 25 000 tis. Kč na akci „Výstavba ubytovacího zařízení II. LP“
v rámci areálu Zimního stadionu.
4) Opatření: Průběžně zvyšovat efektivitu správy sportovních zařízení
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: Dle možností rozpočtu města Plzně každoročně určeného
na úhradu provozních a investičních nákladů sportovišť ve vlastnictví města Plzně a ve správě OSI
MMP, správce realizuje potřebné opravy a investice vedoucí k rozvoji sportovišť. Vyšší efektivita
je zřejmá zejména v oblasti nákladů na spotřebované energie, kdy dnešní trh nabízí možnosti volby
levnějších dodavatelů. Proces objednávání a úhrady jednotlivých provozních a investičních akcí
probíhá v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, směrnicemi města a platnou legislativou.
Značný dopad na efektivitu správy má zákon o registru smluv.
5) Opatření: Monitorovat finanční zdroje mimo region a zvýšit čerpání externích zdrojů
- Vyhodnocení plnění za rok 2017: V roce 2017 město získalo dotaci od Plzeňského kraje
(dále jen PK) na financování akce „Letní SPORTMANIE 2017“ ve výši 1 000 tis. Kč. Dále město
jedná s PK ve věci spolufinancování akce „Výstavba ubytovacího zařízení II. LP,“ kde je avizovaná
spoluúčast PK ve výši 50 %.
Analýzou a vyhodnocením Akčního plánu dospěl SPORT MMP k závěru, že se podařilo naplnit
všechny vytyčené cíle i přesto, že některá opatření nebyla naplněna zcela. Akční plán byl jedním
z hlavních dokumentů, na které se mohly jednotlivé složky MMP odvolat při odsouhlasení
dotačních grantů či realizaci rekonstrukcí a oprav.
Závěrem je nutné konstatovat, že Koncepce sportu v Plzni je základním dokumentem, který slouží
pro rozvoj sportovního prostředí v Plzni a je dostatečně aktuální k právnímu prostředí ČR i
vzhledem k trendům společnosti. Pro řešení aktuálních problémů a krátkodobých cílů by měla být
pravidelně doplňována Akčním plánem se střednědobým výhledem, kdy dle SPORT MMP není
nutné vytvářet Akční plán na kalendářní rok, ale je účelné je ji vytvářet na 3 leté období, a to
v souladu se schváleným rozpočtem města Plzně a výhledy do dalších let. SPORT MMP tak
doporučuje vytvořit Akční plán Koncepce sportu v Plzni na období 2019 až 2021.
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