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1. Úvod
Péče o sport patří mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Legislativní podmínky
pro rozvoj sportu jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů.
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny včetně přípravy sportovních talentů,
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb a vychází z jejich kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou vazbu vůči obci.
K těmto tezím se město Česká Třebová otevřeně hlásí a chce svým občanům umožnit aktivní
sportování i pasivní účast na sportovních akcích. Sport má na území města bohaté tradice;
zejména sport organizovaný v klubech. Ve městě, které má 15 500 obyvatel sportuje cca 1380
dětí, které jsou organizovány v 28 sportovních klubech.
Město si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a mládeže
nezastupitelnou úlohu. Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím
předcházet negativním společenským jevům (hrací automaty, návykové látky, apod.). Zároveň
s tím vytvářet kvalitativně i kvantitativně bohatou členskou základnu pro sportovní organizace
ve městě.
Význam sportu pro děti a mládež: Zdravý životní styl, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Význam rekreačního sportování: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná
forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém
a zdravém vývoji mladého člověka.
Význam vrcholového a výkonnostního sportu: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost
(fandovství), vhodný prostředek umožňující pěstovat v občanech města pocity patriotismu vůči
svému městu (pocity sounáležitosti a hrdosti), významný prostředek účinné reklamy města
a vytváření jeho image, důležitý motivační prvek pro sport dětí a mládeže (vzory).
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2. Formy podpory sportu ve městě
Ve městě je celá řada sportovišť, jak ve vlastnictví města, tělovýchovných organizací
tak i středních škol zřizovaných krajem. Tato sportoviště slouží vrcholovému sportu i sportování
nejširší veřejnosti. Město v rámci svých možností podporuje provoz těchto zařízení i další rozvoj
sportovišť ve městě, a to schválenými dotačními programy ze svého rozpočtu a prostřednictvím
zřízené sportovní divize ve své firmě Eko Bi s.r.o. Podporuje organizačně i finančně
celoměstskou sportovně kulturní akci Týden sportu, která je mezi občany města velmi oblíbena.
Úkol:
1. Promítnout do územního plánu města odůvodněné potřeby sportu ve městě, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 koncepce.
2. Zachovat ve městě plochy a nemovitosti sloužící sportu minimálně ve stejném rozsahu
jako je tomu dosud. Upravovat postupně další vytipované plochy ke spontánnímu
sportovnímu využití.
3. Zefektivnit využívání sportovních zařízení (tělocvičny, hřiště) v majetku města či jim
zřizovaných organizací (školy) především pro děti a mládež.
4. Spolupracovat při dostavbě sportovních areálů a zázemí příslušných sportovišť.
5. Přispívat dle možností z prostředků rozpočtu města na provoz, opravy a drobné
investice sportovních zařízení na území města.
6. Podporovat sportovní soutěže základních a mateřských škol a další akce obdobného
charakteru.

2. a. Podpora sportování dětí a mládeže
Město Česká Třebová se hlásí k podpoře sportu dětí a mládeže. Prostředky na sportovní
činnost dětí a mládeže ze strany města jsou určeny k částečnému krytí provozních nákladů
spojených s touto činností a k částečné podpoře trenérů mládeže.
Úkoly:
Prostřednictvím dotačních programů na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže
vytvářet podmínky k částečnému krytí:
1. Provozních nákladů na tréninkovou činnost a mistrovská utkání mládeže;
2. Odměn trenérů mládeže.
Pro výše uvedené jsou stanoveny následující programy pro poskytování finančních
dotací ze strany města:
Program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže
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2. b. Podpora sportovních akcí sloužících k propagaci města
Město Česká Třebová bude finančně podporovat významné sportovní akce, které se konají
ve městě, případně jeho okolí. Významná je také podpora účasti mezinárodních aktivit sportovců
města se spřátelenými zahraničními městy. Především se jedná o podporu akcí, které přispívají
k image města.
Úkoly:
Dotace jsou poskytovány na významné sportovní akce celoměstského, republikového
či mezinárodního charakteru a zároveň propagující město a podporující sportovní činnost
zejména dětí a mládeže.
1. Prostřednictvím dotací na sportovní akce podporovat významné akce zaměřené zejména
na sportování mládeže;
2. Poskytovat reprezentační prostory pro významné společenské události při sportovních
akcích;
3. Starosta města může přebírat záštitu nad jednotlivými významnými sportovními akcemi
ve městě.
Pro výše uvedené je stanovena následující oblast programů pro poskytování finančních
dotací ze strany města:
•
•

Program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska
Program na podporu sportovních akcí

2. c. Podpora vrcholového sportu
Vrcholový sport má pro město Česká Třebová nesporný společenský a reprezentativní
přínos. Představuje pro občany města vhodnou variantu trávení volného času (fandovství).
Cílem města je poskytování finanční podpory jako doplňkového zdroje k financování
přípravy a účasti individuálních sportovců na významných mezinárodních sportovních
akcích.
Úkol:
Prostřednictvím dotace podporovat:
Individuální sportovce, účastníky MS, ME, Evropského nebo Světového poháru
a jednotlivé členy reprezentačních týmů, v kategorii dospělých a juniorů (resp. starších
dorostenců)
Pro výše uvedené je stanovena následující oblast programu pro poskytování
finančních dotací ze strany města:
• Program na podporu vrcholového sportu
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2. d. Podpora údržby a modernizace sportovních zařízení
Cílem města je zlepšení současného stavu a vybavení sportovišť a kulturních zařízení, jejich
údržba a další rozvoj.
Úkol:
Finanční podporu poskytovat jako doplňkový zdroj financování projektů zaměřených na opravu,
údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení.
Prostřednictvím dotace podporovat zejména:
Pořízení, rekonstrukci, modernizaci, opravu nebo údržbu nemovité věci, nacházející
se v katastrálních územích obce Česká Třebová, tj. katastrální území - Česká Třebová,
Parník, Lhotka u České Třebové, Skuhrov u České Třebové, Svinná u České Třebové
nebo Kozlov u České Třebové.
Pro výše uvedené je stanovena následující oblast programu pro poskytování finančních
dotací ze strany města:
•
Program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu
a modernizaci sportovních a kulturních zařízení

3. Sportovní komise
Sportovní komise města je orgán, který zřizuje rada města, jmenuje a odvolává její
jednotlivé členy. Patří k iniciativním a poradním orgánům rady města v oblasti sportu.
Je zodpovědná za grantovou a dotační politiku města v oblasti sportu; připravuje podmínky
získání grantů v této oblasti a předává je prostřednictvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy
městu ke schválení v radě města, resp. zastupitelstvu města. Cílem její činnosti je podpora
dalšího rozvoje sportu ve městě.
Náplň činnosti komise:
• Realizace a aktualizace Koncepce v oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě;
• Připravuje pravidla pro vyhlášení dotací v oblasti sportu;
• Projednává žádosti o dotace na pravidelnou sportovní činnost mládeže do 18 let, max.
do 20 let (mládežnická členská základna, náklady na tréninkovou a soutěžní činnost
mládeže), na významné sportovní akce, na podporu trenérů mládeže a na projekty
zaměřené na opravu, údržbu a modernizaci sportovních zařízení;
• Vyjadřuje se k podaným žádostem o finanční podporu mimo dotační politiku v oblasti
sportu;
• Každoročně navrhuje nejlepší sportovce města za uplynulý rok na slavnostní vyhlášení,
čímž účinně pomáhá k propagaci sportu mezi širokou občanskou veřejností;
• Projednává návrhy, podněty a stížností občanů, pokud se na komisi obrátí;
• Může podávat návrhy na zřízení nových či rozšíření stávajících veřejně prospěšných
zařízeni (dětská hřiště, sportovní koutky apod.);
• Je organizačně nápomocna pořadateli akce Týden sportu;
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• Řeší další úkoly, uložené radou města.

4. Činnost sportovní divize Eko Bi s.r.o.
Firma Eko Bi s.r.o. dostala do majetku krytý plavecký bazén, sjezdovku Peklák, krytý zimní
stadion a prostřednictvím své sportovní divize zajišťuje chod těchto zařízení.
Důvodem pro tento převod movitého i nemovitého majetku bylo efektivnější využití finančních
prostředků pro zajištění rozsáhlé údržby a využití těchto sportovišť. Eko Bi s.r.o. spolupracuje
s městem při všech plánovaných investičních návrzích v oblasti sportu.
K dalším činnostem této organizace náleží podíl na pořádání sportovních akcí, a to především
na celoměstské akci Týden sportu nebo organizování městské hokejové ligy.
Postupně spravovaný majetek nabývá na objemu, s tímto trendem je uvažováno i v budoucnu.

5.

Rekreační sport

Snahou města je získat pro rekreační sport co nejvíce občanů, především mládeže.
Význam podpory rekreačního sportu spatřujeme v sociálních kontaktech, zdravém životním
stylu, aktivním odpočinku a smysluplném trávení volného času.
Úkol:
1. Pokračování v budování bike tratí a cyklostezek v okolí města s možností využití pro
in-line bruslení;
2. Zpřístupnění hřišť u základních škol v odpoledních hodinách a o víkendech pro sportovní
aktivity občanů města.

6.

Cíle a záměry ve výstavbě a rekonstrukci sportovních zařízení

Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu ve městě je nutno každoročně
z prostředků města, resp. veřejných prostředků investovat jednak do:
1. Vytváření nových sportovišť, která budou vhodně doplňovat stávající sportovní
zařízení;
2. Rekonstrukce sportovních zařízení. Modernizací zlepšit možnosti využití těchto
zařízení;
3. Opravy existujících sportovních zařízení.
Z hlediska účelu využití lze cíle rozdělit na:
a) Stavby pro organizovanou tělovýchovu;
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b) Stavby pro rekreační sporty;
c) Stavby pro školní tělovýchovu.
Úkolem všech zainteresovaných stran je sladit optimální využití, aby sportovní zařízení byla
k dispozici jak organizovaným sportovcům, tak i pro rekreační sport a školní mládež. Musí být
také snaha hledat prostor pro komerční pronájem sportovišť.
Přehled doporučených akcí (investičních) je uveden v samostatné příloze č. 1.

7. Závěr
Schválením předložené koncepce se město Česká Třebová hlásí k zodpovědnosti za stav
tělovýchovných zařízení ve městě, která jsou v jeho vlastnictví. Vytváří dlouhodobé předpoklady
k dalšímu rozvoji sportu ve městě, a to s preferencí sportů s největší diváckou odezvou, podporou
dětí a mládeže. Město trvale zabezpečuje možnosti sportování pro všechny občany, a to nejen
na úrovni vrcholové a výkonnostní, ale i masově rekreační. Zajišťuje výstavbu nových
sportovišť, jejich rekonstrukci, provozování a údržbu.

Tato Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Česká Třebová byla
schválena Zastupitelstvem města dne 11.06.2018 usnesením č. 108.

V České Třebové dne 13.06.2018

Jaroslav Zedník
starosta města
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Příloha 1. Přehled investičních akcí doporučených k realizaci
-

výstavba tenisové haly;

-

rekonstrukce atletického stadionu Na Skalce včetně travnatého fotbalového hřiště;

-

rekonstrukce krytého plaveckého bazénu dle harmonogramu firmy Eko Bi s.r.o.
a schválených finančních prostředků;

-

rekonstrukce fotbalového hřiště Pod Jelenicí na povrch s UMT a osvětlením;

-

odvodnění parkoviště sjezdovky Peklák a položení asfaltového povrchu;

-

přístavba nářaďovny u tělocvičny ZŠ Nádražní;

-

vybudování cyklostezky Česká Třebová – Rybník;

-

realizace projektu Singletrack Glacensis (trasy pro bikery z lokality Peklák);

-

cvičební a herní prvky na vytipovaných místech ve městě a jeho okolí;

-

modernizace venkovního sportoviště v areálu ZŠ Ústecká;

-

výstavba a doplnění zázemí u Zimního stadionu a atletického stadionu Na Skalce;

-

rekonstrukce tělocvičny v areálu Na Skále;

-

výstavba zázemí u hokejbalového hřiště v Benátkách včetně vybudování dopravního
hřiště v této lokalitě;

-

zateplení a fasáda posilovny na Parníku;

-

vybudování parku pro volnočasové sportovní aktivity (bouldering, nizkolanové
centrum, lanovky, houpačky apod.).

Prioritně budou realizovány akce, na které se podaří městu získat alespoň částečné
dotace.
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Příloha 2. Sportoviště v České Třebové

Venkovní sportoviště:
Jsou situována v několika lokalitách města a jsou v majetku města, městské společnosti Eko Bi
s.r.o. nebo v majetku sportovních spolků.
Lyžařská sjezdovka Peklák – lyžařský svah nad fotbalovým areálem Pod Jelenicí v délce cca
750 m, přes léto využíván k jízdám na motokárách, běhům do vrchu a skicrossu. Je majetkem
města a v pronájmu společnosti Eko Bi s.r.o.
Fotbalový areál Pod Jelenicí – 2x standardní fotbalová hřiště, tréninkové hřiště za brankou
včetně kabin a sociálního zázemí. Je v majetku FK Česká Třebová, z.s.
Atletický stadion Na Skalce – 1x fotbalové hřiště o rozměru 105 x 65 m, škvárový atletický
ovál o délce 400 m. Je v majetku města Česká Třebová.
Krytý plavecký bazén – bazén o rozměru 25 x 12 m, vířivka, tobogán, dětský bazén,
2x místnost s párou, bufet. Je v majetku společnosti Eko Bi s.r.o.
Krytý zimní stadion - ledová plocha o rozměru 68 x 26 m, kabiny včetně soc. zázemí a bufetu,
hala pojme cca 600 sedících diváků, celková kapacita 1000 diváků. Je majetkem města
a v pronájmu společnosti Eko Bi s.r.o.
Kuželna – čtyřdráha včetně kabin, soc. zázemí a bufetu. Je v majetku spolku TJ Lokomotiva
Česká Třebová.
Posilovna Za Vodou – cvičební sálky se zázemím. Je v majetku spolku TJ Lokomotiva Česká
Třebová.
Tenisové kurty Za Vodou – 4 standardní venkovní kurty včetně zázemí. Jsou v majetku spolku
TK Česká Třebová, z.s.
Tenisové kurty Orlík – 2 standardní venkovní kurty včetně zázemí. Jsou v majetku výrobního
družstva Orlík – kompresory, Česká Třebová.
Hokejbalové hřiště - s asfaltovým povrchem a plastovými mantinely o rozměru 52 x 26 m.
V majetku města ve správě spolku TJ Lokomotiva Česká Třebová.
Posilovna Jiu-Jitsu v prostoru areálu České pošty na Pernerově náměstí.
Kynologické cvičiště Podhorka v majetku Českého kynologického svazu Základní
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kynologické organizace Česká Třebová Podhorka – 143.
Kynologické cvičiště Javorka v majetku Státního pozemkového úřadu Praha.
Sportovní areál Na Skále - Tělocvična, posilovna, volejbalové kurty, herna stolního tenisu.
V majetku Tělocvičné jednoty Sokol Česká Třebová.

Sportoviště při základních školách
I. ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTEM:
1. Základní škola Habrmanova
1x velká tělocvična, 1x malá tělocvična, venkovní horolezecká stěna, venkovní hřiště
s UMT o rozměru 20x40 m, hala v areálu Na Skále.
2. Základní škola Nádražní
1x velká tělocvična, 1x gymnastický sál, venkovní hřiště s umělým povrchem.
3. Základní škola Ústecká.
1x velká tělocvična, venkovní areál s asfaltovým povrchem.
II. ŠKOLY ZŘIZOVANÉ PARDUBICKÝM KRAJEM:
Gymnázium Česká Třebová
2x tělocvična, 2x venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, mini atletickou dráhou.
Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová
1x velká sportovní hala v areálu školy Na Skalce, 1x tělocvična, 1x gymnastický sál
a posilovna v areálu VDA.
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