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PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA 

KRALUPY NAD VLTAVOU  

NA OBDOBÍ 2018 – 2020 

 

ÚVOD 

Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory 

a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených 

aktivit ve prospěch města a kvality života občanů. Tento plán je zpracován v souladu s § 6 zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, a je navazujícím a upřesňujícím dokumentem k již 

zpracovanému a platnému Strategickému plánu města Kralupy nad Vltavou na období 2018-2033. 

Účelem Plánu rozvoje sportu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sport, vytvářet 

podmínky pro sportující mládež a zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové a sociální skupiny 

občanů. 

SOUČASNÝ STAV 

V současnosti považujeme město  Kralupy  nad  Vltavou  za město s velkou sportovní základnou 

a velkým potenciálem pro pohybové aktivity všech občanů. Stávající stav dokazuje podporu města 

všem sportovním organizacím v podobě finančních dotací na činnost a podporu v oblasti provozu 

sportovního zařízení. Město také udržuje sportovní zařízení ve svém majetku a snaží se je dále rozvíjet. 

Přes  veškerou  maximální podporu ze  strany  vedení  města  nebude nikdy  „dostatek“ veřejných 

sportovních zařízení pro věkovou hranici 10+ a seniory. Přestože je sport jako takový v Kralupech nad 

Vltavou podporován ze strany města velkou měrou, je nutné neustálé navyšování finančních 

prostředků na silnější podporu sportu a jeho propagaci.  

 

NAŠE BUDOUCNOST 

 Vize:  

Hlavním cílem je vytvořit pro občany města  Kralupy  nad  Vltavou lepší podmínky k pohybu a sportu 

vůbec. Cílem je poskytnout všem možnost zapojit se do pohybových aktivit a zajistit jim přístup 

na sportoviště odpovídající úrovně: požadavek další kryté multifukční sportovní haly, druhé  ledové  

plochy na zimním  stadionu, regenerace parků s prvky na posilování a obratnost, rekonstrukce 

skateparku, rozvoj cyklistické infrastruktury, rozvoj běžeckých tras včetně značení a osvětlení, 

regenerace sportovních  hřišť  u  jednotlivých  škol a na sídlištích, vybudování veřejného sportoviště 

u řeky. Větší podpora sportovních spolků. Cílenou kampaní podpořit obyvatele k aktivnímu životu, 

jehož může být sport prostředkem i cílem. Přínosem podpory sportu ve městě je především: 

 Prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Rozvoj tělesné zdatnosti 

 Rozvoj komunitního života města 

 Posílení rodinných vazeb, mezigeneračních vztahů, vazeb mezi pedagogy a žáky 

 Eliminace jednostranného zatěžování organismu 
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STRATEGICKÉ ZÁMĚRY 

 Cílové skupiny: 

 Děti a mládež  

 Rodiny s dětmi 

 Občané města Kralupy nad Vltavou 

 Příspěvkové organizace a společnosti města  

 Členové spolků a organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a občanů 

Výstavba nových sportovišť  

Cílem tohoto plánu je podpořit výstavbu další multifunkční kryté sportovní haly, která v našem městě 

z důvodu  maximálního  vytížení  stávajících hal a tělocvičen markantně chybí. Dále strategickým 

záměrem zůstává podpora budování cyklotras, regenerace parků s venkovními posilovacími prvky 

a běžeckým značením. Doplnění sportovních prvků k mobiliářům kolem řeky. Regenerace sportovních  

hřišť  u  jednotlivých  škol a na  sídlištích. Vytvoření sportovního centra a kempu u řeky. Vytvoření 

nového skateparku v prostorách sídliště U Cukrovaru. 

Správa stávajících sportovišť  

Cílem města je i nadále efektivně spravovat, udržovat a rozvíjet sportoviště spravované městem: 

sportovní haly, zimní  stadion, sportoviště u škol, koupaliště, bazén, sportoviště na sídlištích, dětská 

hřiště, cyklistické infrastruktury, běžecké trasy v okolí města (břehy  řeky  Vltavy).  

Podpora sportovních spolků 

Lepší komunikace a podpora sportovních spolku, kontrolní činnost, důraz na vedení spolků 

odpovědným způsobem, včetně řízení rizik souvisejících s činností klubu. Účast předsedů sportovních 

oddílů a spolků na  jednání sportovní komise města Kralupy nad Vltavou.  

Podpora finančního zdraví sportovních spolků – dotační činnost  

Finanční podpora sportovních spolků a dále snaha a tlak na spolky: hledat další možnosti navýšení 

finančních zdrojů (sponzoři, granty atd.) a tím zajistit finanční životaschopnost v delším časovém 

období.  

Řízení lidských zdrojů 

Oceňovat členy předsednictva klubu, trenéry, asistenty, cvičitele a významné sportovce.  

Marketing/Propagace  

Cílené vytváření pozitivního vnímání sportovních aktivit u místní komunity.  

Spolupráce s místní samosprávou 

Neustále zlepšovat vztahy se zástupci obce a společným postupem zlepšovat prostřednictvím sportu 

kvalitu života občanů. 

OPERAČNÍ PLÁN 

Operační plán je vytvářen na základech aktuálního Strategického plánu města. Operační plán je 

detailním plánem činností, které je třeba vykonat k naplnění cílů v kratším období. Udává záměr, časový 

rámec, náklady na jednotlivé roky platnosti plánu a ukazatele účinnosti. 
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Přílohy: 

1. Dotační program podpory celoroční činnosti sportovních spolků věnujících se mládeži v 

Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 

2. Program na podporu zájmových aktivit v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018 

3. Seznam aktivních sportovních oddílů a spolků, které působí na území města Kralupy nad 

Vltavou 

4. Přehled finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro rok 2018 na podporu 

sportu a zájmových aktivit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument zpracovala Sportovní komise Rady města Kralupy nad Vltavou a byl schválen 

Zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou č. usnesení……………………., ze dne 25.06.2018. 

Strategický záměr Cíl Strategie Ukazatel účinnosti Rozpočet Časový rámec 
Projektová dokumentace 

multifunkční haly

Naplnit požadavky 

veřejnosti a sportovní 

spolků

Oslovení Odboru realizace 

investic a správy majetku s 

požadavkem vytvoření 

projektové dokumentace

Vytvoření pracovní skupiny a 

diskuse nad projektem, diskuse s 

vedoucím projektu

200 - 400 tisíc Kč leden - červen 2019

Výstavba multifunkční haly 

města

Naplnit požadavky 

veřejnosti a sportovních 

spolků

Oslovení Odboru realizace 

investic a správy majetku

Poptání firam na dodávku, 

pracovní schůzka s vedoucím 

Odboru realizace investic a správy 

majetku

100 milionů Kč         

Požadavek dotace

Do roku 2020 

zahájit výstavbu

Regenerace parků se 

sportovními prvky

Vytvoření sportovních 

stanovišť v parcích

Projednat ve sportovní komisi a 

navrhnout na realizaci Odboru 

realizace investic a správy 

majetku

Zpracovat do požadavku 

regenerace parku

Dotace na 

regeneraci parku

2019

Výstavba nového skateparku Požadavek dětí a 

mládeže 10+

Schváleno ZM a předáno Odboru 

realizace investic a správy 

majetku

Projektová dokumentace a vlastní 

realizace

2,5 - 3 miliony Kč 2019

Cyklotrasa do Zákolan Naplnit požadavky 

veřejnosti

Oslovení Odboru realizace 

investic a správy majetku

Posouzení stavu dotací, záměry 

Kraje apod.

Požadavek dotace Do roku 2020

Projektová dokumentace 

druhé ledové plochy

Naplnit požadavky 

hokejového klubu a 

oddílu krasobruslení

Oslovení Odboru realizace 

investic a správy majetku s 

požadavkem vytvoření 

projektové dokumentace

Vytvoření pracovní skupiny a 

diskuse nad projektem, diskuse s 

vedoucím Odboru realizace 

investic a správy majetku

200 - 400 tisíc Kč leden - červen 2019


