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Úvod
Plán rozvoje sportu v Týnci nad Labem je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
prioritách a potřebách města.
Cílem plánu rozvoje sportu je zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, zejména pro
mládež a zdravotně postižené občany, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a
provozování svých sportovních zařízení v Týnci nad Labem včetně zabezpečení finanční
podpory sportu.
Dle 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, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
f) obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických
tradic. Obce se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních
subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je
uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání. Dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Město Týnec nad Labem má zájem na zajištění sportovního vyžití v našem městě a
rozšíření nabídky na aktivní využití volného času občanů, což vede ke zvýšení kvality
života a k prevenci sociálně patologických jevů, zejména u mladší generace. V poslední
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době se navyšuje počet lidí dbajících o zdravý životní styl. Sport je z hlediska zdraví
velmi prospěšný a jeho nedostatek má za následek nejrůznější civilizační onemocnění.
Město Týnec nad Labem mělo k 1.1.2018 2004 obyvatel a tento stav obyvatel je od
roku 2010 téměř stejný s mírným nárůstem v průměru 30 obyvatel/rok. Z uvedeného
počtu bylo k 1.1.2018 312 mládeže – jedná se o občany od 12 let do 27 let a opět počet
této věkové kategorie je od roku 2010 téměř stejný s mírným nárůstem počtu mládeže.
Z výsledku vlastního šetření vyplývá, že počet členů sportovních oddílů činí 1200 osob.
Jedná se o osoby, které jsou organizovány, a lze předpokládat, že počet rekreačních
sportovců je podstatně vyšší.
Nejpalčivějším problémem v zajištění podpory sportu v Týnci nad Labem je zajištění
investic do obnovy a rozvoje sportovních zařízení.

1. Základní východiska
V Týnci nad Labem má nejširší členskou základnu fotbalový klub, který sdružuje cca 170
členů. Dalšími samostatnými oddíly jsou: TJ Sokol Týnec nad Labem, turistický oddíl, TK
Pohoda, šachový spolek a oddíl juda při ZŠ Týnec nad Labem.
Základní problémem v Týnci nad Labem je zajištění finančních prostředků na rozvoj
sportu.

2. Multiplikačními dopady sportu
Sportovní aktivity úzce souvisí se zdravím. Sportování působí na zdraví pozitivně,
ovlivňuje kardiovaskulární systém, kardiorespirační systém, rozvoj svalstva, rozvoj
osobnosti a sociální interakci.
Týnec nad Labem a jeho okolí nabízí ideální podmínky pro sportovní vyžití, aktivní
turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a další. Vzhledem k těmto podmínkám mají
občané Týnce nad Labem jedinečnou možnost pečovat o své zdraví a upevňovat
mezilidské vztahy. Výhodou je i blízkost chráněných lokalit, Týnecké mokřiny, Lžovické
tůně a revitalizovaného mrtvého ramene řeky Labe. Každá cílová skupina si zde může
najít zajímavé aktivity, jak trávit svůj volný čas.
Město vychází vstříc aktivitám obyvatelů. Jsme si vědomi důležitosti spontánního
sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů s městem.

4

Město vlastní sportovní halu, která je využívána nejen místní Základní školou, ale i
veřejností. Je v ní umístěna sauna, fitness a je zde možné provozovat nejvíce rozšířené
míčové hry. Hala je využívána širokou veřejností až do pozdních večerních hodin.
Každoročně ve sportovní hale probíhají soustředění sportovních oddílů- Kromě
sportovní haly může veřejnost využívat malou tělocvičnu školy místní základní školy.
Ta je hojně využívána mateřskou školou a spolky. Pravidelně ji využívá Judo Týnec nad
Labem. Tento oddíl v letošním roce pořádal v Týnci nad Labem krajský přebor Judo.
Oddíl Judo se věnuje především práci s dětmi a dosahuje s nimi velmi dobrých
výsledků. Organizace TK Pohoda využívá malou tělocvičnu základní školy pro aerobic,
stepy, formování postavy, bossu, tai-chi a cvičení s dětmi. Na vzestupu je zájem o jogu,
kterou navštěvují především ženy z Týnce nad Labem a okolí. Zájmem města je
poskytnout občanům generačně vyváženou nabídku sportovních aktivit.
V roce 2008 bylo vybudováno hřiště v obci Vinařice, které je volně přístupné a využívají
ho hlavně mladí lidé a děti. Vedle bylo vybudováno dětské hřiště pro nejmenší. Obě
hřiště se nacházejí v centru obce.
V roce 2013 město obdrželo dotaci od ROP Střední Čechy na výstavbu nového
multifunkčního hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které vzniklo na místě
původního hřiště u Základní školy. Sportoviště je přístupné za mírný poplatek a slouží
nejen škole a školce, ale i všem občanům města. Nyní je tedy vytvořeno důstojné
zázemí pro provozování sportovního vyžití žáků základní školy a občanů našeho města.
Město investovalo finanční prostředky do opravy fotbalových kabin a povrchu hřiště
na kopanou. Provádí se pravidelná údržba plochy, ve spolupráci s Fotbalovým klubem
Týnec nad Labem. Hřiště je volně přístupné.
O tenisové dvorce, které má město v majetku se stará sportovní klub Tělovýchovná
jednota Sokol, z.s.. Město pomáhá klubu jednak finančně, ale i materiálně.
Město má na svém území 5 dětských hřišť, po jednom ve Lžovicích a Vinařicích a tři
jsou v Týnci nad Labem. Pravidelně se provádí revize a drobné opravy, aby byla
zajištěna jejich dlouhá životnost.
Ve městě působí několik spolků, které se věnují sportu a volnočasovým aktivitám.
Fotbalový klub Týnec nad Labem má největší členskou základnu a jeho činnost je velmi
rozsáhlá. Účastní se soutěží hned v několika kategoriích – Dospělí (mužstvo A) ve 3.
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třídě A, Dospělí (mužstvo B) ve 4. třídě A, žáci, mladší žáci, mladší přípravka a starší
přípravka. Z uvedeného vyplývá, že klub se intenzivně podílí na práci s mládeží.
Dalším velkým sportovním spolkem TJ SOKOL Týnec nad Labem z.s. je organizací
sdružující tenisty a stolní tenisty. Ti se účastní Krajských turnajů v tenise a pořádají
ročně několik turnajů. Práce s mládeží je samozřejmostí a každoročně probíhá
Tenisová školička, o kterou bývá velký zájem.
Působí zde oddíl vysokohorské turistiky, který je vyhlášený pořádáním letních táborů
pro děti a mládež. Spolek je orientován hlavně na turistiku. Působí zde další spolek,
ATOM – KČT Zálesák, který se orientuje na turistiku a i když turistika není přímo
sportovní odvětví, je třeba tento spolek považovat za sport.
Do sportovních činností je možné zahrnout novou disciplínu což je hasičský sport, který
se nám v místní části Týnce nad Labem, obci Lžovice, rozvinul. SDH Lžovice se
pravidelně účastní Polabské ligy, kde se družstva žen i mužů umísťují pravidelně na
předních místech.
Mezi sportovní soutěže lze zařadit i šachy. Působí zde šachový klub, která se věnuje
hlavně mládeži. Účastní se turnajů a dosahují dobrých výsledků.
Město je pořadatelem tradiční akce Svátků Labe, které jsou spojeny se závody dračích
lodí na řece Labi. Tato akce je vždy hojně navštěvována širokou veřejností, která se jí i
může zúčastnit a také účastní, zejména pak mladí lidé.

3. Definování strategických cílů
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ

Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé
součástí zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné
rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu
na chování dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
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Podpora a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
Příprava projektu cyklostezky z Pardubic do Týnce nad Labem a její
propojení s okolními obcemi.
Příprava projektu na propojení cyklostezky z Kolína do Týnce nad Labem.
Záměr na vytvoření projektu cyklostezky z Týnce nad Labem do Krakovan.
Plánovaný projekt na opravu střechy sportovní haly a obnovy technického
zařízení.

Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.

3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové
aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. Vybudování přístavby
k fotbalovým kabinám včetně přístavby šaten pro mládež.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu
a dotací.
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4. Přístupy a formy města Týnec nad Labem k naplnění stanovených priorit

Město Týnec nad Labem v první řadě má za úkoly zabezpečovat rozvoj sportu pro
všechny občany našeho města s čímž souvisí zajištění výstavby, rekonstrukce,
udržování a provozování sportovních zařízení a dětských hřišť.
Je třeba podporovat sportovní kluby a spolky. Rozumí se tím nejen finanční podpora
v rámci pravidelně vypisovaných dotačních titulů z rozpočtu města, ale i materiální
pomocí či zapojením zaměstnanců městského úřadu.
Město Týnec nad Labem má zájem podporovat sporty, jejichž základem je pohyb a
rozvoj tělovýchovy ve školách, jejichž je zřizovatelem. Mezi ně patří Základní škola
Týnec nad Labem a Mateřská škola Týnec nad Labem. Proto město také investuje do
sportovišť, sportovní haly a dětských hřišť, které jsou v majetku zřizovatele. Město
také zajišťuje dohled nad jejich efektivním využitím v rámci výuky. Výsledkem jsou
velké úspěchy naší Základní školy v nejrůznějších sportovních soutěžích.

Strategie sportu a tělovýchovy ve městě Týnec nad Labem vychází z dokumentů EU a
ČR, což znamená:
-

Sport a tělovýchova je nedílnou součástí života města a jeho občanů.

-

Vytváření podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí a
podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící ve sportu a
tělovýchově.

-

Podporovat sport a tělovýchovu, aby umožňoval občanům aktivní i pasivní účast

-

Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice města, respektovat specifické
podmínky jak města, tak regionu.

a. Propagační podpora sportu
Město Týnec nad Labem má zájem na propagaci sportovních aktivit a je si vědomo, že
sport plní funkci nejen v upevňování zdraví občanů, ale i funkci výchovnou,
společenskou, kulturní a rekreační. Z těchto důvodů zveřejňuje pořádané sportovní
akce na svých webových stránkách www.tynecnadlabem.cz, v městském zpravodaji,
ve vývěskách města a prostřednictvím městského rozhlasu.
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b. Koordinační podpora sportu
Město Týnec nad Labem podporuje sportovní spolky a organizace při pořádání
významných sportovních akcí, dále má možnost podporovat výše uvedené organizace
při významných jednáních s potencionálními sponzory a v neposlední řadě má
možnost podpory při získávání dotací na projekty v oblasti sportu (národní zdroje,
případně zdroje EU).

5. Financování sportu z rozpočtu města

a)
-

Rozpočtovaná podpora v rámci města:
Pořízení, údržba a opravy sportovních zařízení venkovních hřišť (včetně dětských)
v majetku města

-

Údržba cyklostezky v majetku města

-

Příspěvek na činnost Svazku obcí Pardubická labská zřízeným za účelem vybudování
cyklostezky z Pardubic do Týnce nad Labem

b) Poskytovaná podpora v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací města:
-

z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení sportovní haly a
multifunkčního hřiště v areálu ZŠ

-

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkových organizací na sportovních akcích a soutěžích

c)

K zajištění rozvoje sportu ve městě Týnec nad Labem a jeho systémové finanční podpoře,
se počítá s využitím finančních prostředků z rozpočtu města. Město Týnec nad Labem
poskytuje finanční prostředky z rozpočtu města formou dotací dle Programu poskytování
dotací z rozpočtu města Týnec nad Labem na základě žádosti organizací podávaných
jedenkrát ročně, a to formou neinvestiční dotace např. provozní výdaje na zajištění provozu
a činnosti, výdaje na pořádání a organizování sportovní akcí, startovné a členské příspěvky,
výdaje na opravy a údržbu majetku, cestovní náhrady, výdaje za energie, atd.
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Financování sportovních spolků a organizací je vícezdrojové. Na straně příjmů sportovních
organizací jsou zejména:
-

Příspěvky a dotace státního a municipálního rozpočtu na podporu sportu

-

Členské a oddílové příspěvky

-

Příspěvky příslušných svazů

-

Výnosy z vlastní hospodářské činnosti

-

Výnosy ze sportovní činnosti a vstupného

-

Příjmy z reklamy

-

Podpora sponzorů

Na straně výdajů sportovních spolků a organizací jsou zejména:
-

Výdaje za pořízení majetku a spotřebních předmětů.

-

Výdaje na zajištění sportovních akcí a sportovní přípravy.

-

Výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení nebo jejich pronájem.

6. ZÁVĚR

Plán rozvoje sportu města Týnec nad Labem schválilo Zastupitelstvo města Týnec nad
Labem na svém zasedání konané dne 27.6.2018 usnesením č. 96/2018.
Plán rozvoje sportu města Týnec nad Labem je zveřejněn na webových stránkách města
Týnec nad Labem http://www.tynecnadlabem.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na
Městském úřadě Týnec nad Labem.
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