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I.ÚVOD 

 

Město Litoměřice se aktivně a dlouhodobě snaží komunikovat s veřejností při přípravě koncepčních 

dokumentů i řešení aktuálních problémů ve městě. Velká část těchto aktivit se realizuje v rámci projektu 

Zdravé město a místní Agenda 21.   

Je proto logické, že při úvahách o přípravě koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích se představitelé města 

začali zamýšlet i nad různými způsoby diskuse o budoucnosti sportu ve městě. Setkání u kulatých stolů, které 

proběhlo 3. prosince 2013, tak bylo prvním krokem k otevření diskuse o dalším rozvoji sportu v Litoměřicích. 

Svou podstatou se skutečně jednalo o úvodní setkání s cílem otevřít veřejně téma rozvoje sportu ve městě a i 

s ohledem na získané výstupy a podněty od přítomných bude město Litoměřice dále uvažovat o způsobech 

zapojení veřejnosti do přípravy tohoto dokumentu.    

Setkání bylo určeno nejen široké veřejnosti, ale i zástupcům a členům různých sportovních aktivit a klubů  

ve městě. V úterý 3. prosince 2013 ve velkém sále Domu Kultury v Litoměřicích od 17.00 do 19:00 hodin 

společně diskutovalo více než 100 obyvatel Litoměřic se zástupci města. Za město Litoměřice se setkání 

účastnil starosta města Ladislav Chlupáč, místostarostové Karel Krejza a Václav Červín, další zastupitelé města 

a členové Komise sportu a pracovníci radnice. Celkově tak společně diskutovalo téměř 120 přítomných.    

Hlavním cílem setkání nebylo pouze představit současný systém podpory sportu ve městě, ale zejména se 

bavit o dalším rozvoji sportu v Litoměřicích i s ohledem na nové možnosti jeho financování. V průběhu večera 

se proto diskutující u jednotlivých kulatých stolů snažili hledat odpovědi jak otázky typu „Jak upravit současný 

systém podpory a rozvoje sportu?“, zejména však měli možnost definovat sami vlastní priority rozvoje sportu 

ve městě a vyjádřit se „Jak dále rozvíjet sport v Litoměřicích?“.  

Setkání u kulatých stolů bylo rozděleno do čtyř hlavních bloků. V první části přivítal přítomné místostarosta 

města Karel Krejza, který pak spolu se zástupcem Oddělení projektů a strategií Antonínem Tymem krátce 

představil stávající systém podpory sportu za město Litoměřice. V rámci druhé části již byl prostor  

pro samotnou diskusi a občané u jednotlivých stolů se nejprve zabývali aktuálními problémy v různých 

oblastech sportu ve městě. Na konci tohoto diskusního bloku si každý vybral tu oblast rozvoje sportu  

v Litoměřicích, která jej zajímá nejvíce a přímo o ní pak diskutoval v třetím bloku, kde již mohl k vybraným 

problémům navrhovat i možná řešení.  Na závěr pak byl prostor pro plenární diskusi a celé setkání zakončil 

závěrečným slovem pan starosta L. Chlupáč a místostarosta K. Krejza. Program setkání byl následující: 

Úvod 17:00-17:35 
 Zahájení 
 Výchozí stav -  možnosti podpory sportu (a volnočasových aktivit) ve městech 
 Podpora sportu v Litoměřicích 

 
I. část diskuze 17:35-18:00 

 Definování hlavních problémů v oblasti sportu ve městě 
 

II. část diskuze 18:10-18:45 
 Náměty na řešení 

 
Závěr 18:45-19:00 

 Shrnutí a diskuse 
 Závěrečné slovo   
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Celkově lze setkání u kulatých stolů hodnotit jako velmi úspěšné a zklamaný musel být pouze ten, kdo přišel 

s cílem pouze kritizovat bez konstruktivních námětů. Z bezprostředních reakcí zúčastněných a zejména 

z jejich ochoty a nadšení společně diskutovat další rozvoj sportu  

v Litoměřicích lze odvodit, že se celá akce setkala se zájmem a pochopením jak ze strany představitelů města, 

tak ze strany samotných diskutujících. Důležitost tématu „sport“ dokládá i fakt,  

že relativně velké množství obyvatel města si našlo čas přijít vyjádřit svůj názor i v hektickém předvánočním 

čase. Aktivní zapojení poměrně velkého počtu obyvatel města je také třeba vnímat jako závazek pro vedení 

radnice do budoucna v této diskusi pokračovat a její výstupy promítnout do připravované koncepce rozvoje 

sportu, která bude zpracována ve spolupráci s odborníky. Živou a tvůrčí atmosféru setkání dokládají i 

přiložené fotografie.    
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II.   VÝSTUPY  Z  PRVNÍ ČÁSTI DISKUSE - DEFINOVÁNÍ PROBLÉMŮ  

 
Cílem  prvního diskusního bloku bylo analyzovat stávající situaci v oblasti sportu. Diskutující vytvořili celkem 
9 diskusních stolů. U každého stolu seděl zástupce města (politik, člen Komise sportu, pracovník MěÚ atd.), 
který zaznamenával výstupy z diskuse u stolu na připravený formulář. V průběhu téměř 30 minut měli 
přítomní definovat všechny možné problémy, které se týkají sportu ve městě, a to odděleně pro jednotlivé 
druhy či oblasti sportu. Následně pak každý diskutující dostal 1 zelenou a 2 žluté samolepky. Zelenou 
samolepku měl nalepit k té k oblasti sportu, která je podle něj nejdůležitější pro další rozvoj sportu a zároveň 
o ní chce diskutovat i dále v rámci druhého diskusního bloku.  Pomocí dalších dvou žlutých samolepek pak 
mohl vybrat i další dvě oblasti, které vnímá rovněž jako důležité.   
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny oblasti rozvoje sportu a počty přidělených zelených samolepek 
(nejvyšší priorita) i žlutých samolepek (vysoká priorita).  
 
Tab. II.1. výběr prioritních oblastí 
Oblast Nejvyšší priorita Vysoká priorita 

DOSTUPNOST SPORTU  14 18 

INFRASTRUKTURA PRO SPORT  31 47 

ROZMANITOST SPORTOVNÍCH AKTIVIT 0 6 

SPORTOVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RŮZNÉ 

CÍLOVÉ SKUPINY                  

4 30 

FINANCOVÁNÍ SPORTU VE MĚSTĚ  47 41 

MOŽNOSTI ROZVOJE SPORTU  7 22 

JINÉ  0 24 

Celkem 103 188 

 
Z přehledu je patrné, že jako nejdůležitější téma pro další rozvoj sportu vnímali přítomní způsoby 
financování sportu a dále též infrastrukturu potřebou pro sport a obecně i dostupnost sportu. Pokud se 
ale podíváme na rozdělení žlutých samolepek (vysoká priorita), zjistíme, že k těmto třem oblastem můžeme 
přiřadit minimálně ještě jednou a to sportování a volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny (příp. i 
další možnosti rozvoje sportu). Tuto skutečnost není možné podceňovat, a kromě „tradičních“ sportovních 
témat spojených zejména s organizovanými formami sportu, si přítomní uvědomili i nezbytnost sportování 
neorganizovaného pro různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, senioři atd.).     
 
Podívejme se, jaké konkrétní problémy uváděli občané v rámci jednotlivých oblastí sportu. V následujícím 
přehledu najdete přepsané poznámky z formulářů u jednotlivých stolů. Všechny podněty vztahující se vždy ke 
stejnému tématu sportu jsme vždy sloučili a pro přehlednost ještě vnitřně seskupili. Pokud jsme od více stolů 
zaznamenali stejnou poznámku vícekrát, nechali jsme ji opakovaně i v přehledu, aby bylo vidět, jak často se 
daný bod diskutoval. Pokud se někde objevila poznámka, která evidentně patřila k jiné oblasti, přiřadili jsme ji 
tam. Bylo-li to možné, stejným způsobem jsme rozřadili i podněty z kategorie JINÉ. V rámci zachování 
autenticity jsme získané poznámky a podněty jen minimálně upravovali.  
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DOSTUPNOST SPORTU 

 
Dostupnost obecně: 

 Některé sporty nejsou dostupné, 
- házená, sál. kopaná, florbal, volejbal na nižší úrovni, volnočasová aktivita, 
- sportoviště pro nejmenší – základ, 
- existuje projektová dokumentace z r. 2008, dětské hřiště na Střeleckém ostrově + zázemí pro 

seniory – proč zanikl záměr? 
 Město – určování časů a cen pro sport (ovlivňovat). 
 Nedostupnost parkovacích míst v okolí sportovišť (zimní stadion). 

 
Víceúčelová hala:  

 Nedostatek víceúčelových hal min. 1x. 
 Chybí prostory “HALA”. 
 Sportovní multifunkční hala – chybí – Zahrada Čech není řešení, řešením je malá ekonomicky 

využitelná hala. 
 
Lepší využití stávajících zařízení: 

 Zlepšit dostupnost tělocvičen ZŠ pro sport. organizace. 
 Málo tělocvičen pro veřejnost. 
 Přístupnost a koordinace sportovišť pro různé kluby (plav. bazén). 

 
Spokojenost: 

 Stávající zařízení mají velmi dobrou dopravní dostupnost, časovou dostupnost. 
 Vyhovující. 

 
 

INFRASTRUKTURA PRO SPORT 

 
Víceúčelová hala:  

 Sportovní multifunkční hala ekonomicky využitelná. 

 Výstavba sportovní haly pro míčové sporty. 

 Multifunkční hala. 

 Absence víceúčelové haly s hledištěm pro konání významných sportovních akcí + tréninkové prostory 

(tenis, futsal, basketbal, florbal a další). 

 Vybudování multifunkční haly pouze pro sportovní aktivity různých druhů. 

 Využití haly na Zahradě Čech – koncepce (vice sportů, hodiny….) 

 

Venkovní sportovní areál: 

 Odpovídající sportovní zařízení pro sport. hry – min 40 x 20 m včetně prostor pro diváky  

 Vybudování atletického stadionu. 

 Atletická dráha 

 Vybudování sportovního zázemí pro atletiku. 

 Nutné vybudování venkovního sportovního areálu s 400m atletickým oválem – atletické sektory, 

fotbalové hřiště, hlediště, zázemí 
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Zařízení pro různé sporty: 

 Zařízení pro stolní tenis (zachování nebo nové). 

 Nedostatečné zázemí pro menšinové sporty (šachový klub). 

 Zřízení sportovního klubu pro kolektivní sport pro holčičky ve věku předškolním a I. stupně ZŠ (3-9 

let) 

 

Využití a modernizace stávajících prostor ve městě: 

 Využití sportovišť ve voj. objektech (tělocvičny, venkovní sportoviště. potápěčský bazén) 

 Využití tělocvičny a ostatních  sportovišť v kasárnách pod Radobýlem, včetně atletického oválu 

 Využití zařízení kraje (střední školy, zvláštní škola) 

 

Další: 

 Zbudování umělé trávy 

 Instalace solárních panelů pro ohřev vody dětského bazénu na letním koupališti. 

 Dobudování ZS (Kalich A) – šatny, malá plocha 

 Do  městských sportovních zařízení dosazovat mladší a příjemnější a aktivnější zaměstnance 

(plavecký bazén) 

 Výstavba dětského hřiště s prolézačkami v Litoměřicích 

 
 

ROZMANITOST SPORTOVNÍCH AKTIVIT 
 

 Zlepšit zázemí některých sportovních aktivit 
 Není zázemí pro rozmanitost sportovních aktivit. 
 Dostatečný výběr sportovních aktivit. 
 Různorodost sportovních aktivit – v současné době dostatečná, možná v některých směrech až mnoho 

oddílů, v některých malá průhlednost činnosti. 
 Málo času pro veřejné bruslení. 

 
 

SPORTOVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY                  

 
Sportování a volný čas seniorů: 

 Vybudování hřiště pro seniory. 
 Zřízení petangových hřišť pro starší občany. 
 Všeobecně málo volnočasových aktivit pro seniory, podpora sportu seniorů slevami. 
 Rozvoj sportovního vybavení pro seniory 

 
Sportování a volný čas rodin s malými dětmi: 

 Dětská hřiště (nedostatek, neudržovaná, zastaralá, nesplňující evropské normy). 
 Podporovat cvičení rodičů s dětmi, případně projednat slevy pro rodinné sportování (koupaliště, 

bazén atd.). 
 Rozvoj sportovního vybavení pro seniory a malé děti (do 3 roků) (veřejná hřiště). 

 
Sportování a volný čas mládeže: 

 ZŠ se sportovními třídami (zřizované městem). 
 Větší podpora volnočasových aktivit pro rizikovou mládež. 
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Konkrétní sportovní aktivity a činnosti: 

 Zřízení cyklistických stezek pro MTB jízdy a výlety (horská kola). 
 Zřízení lanového centra (letní koupaliště). 
 Zřízení lezecké stěny. 
 Zlepšení údržby areálu “Střelecký ostrov”, úklid, oprava povrchu a prodloužení tras pro in-line 

bruslení. 
  

Další:  
 Podporovat veškeré aktivity sportovních činovníků na výstavbu nových sportovišť (florbal, futsal, 

hokejbal) 

 
 

FINANCOVÁNÍ SPORTU VE MĚSTĚ 
 
Způsoby financování – konkrétní návrhy: 

 Změna – navázat na členskou základnu dětí a mládeže. 
 Financování profesionálního klubu z rozpočtu města do částky 2000 000 ročně. 
 Transparentní způsob financování i přidělování finančních zdrojů dle úspěšnosti v celorepublikových 

soutěžích, reprezentace města atd. (počínaje zejména mládeží). 
 Rozdělení sportů dle zájmu obyvatel na sporty  A, B, C a ostatní, zohlednit a zhodnotit finanční 

náročnost jednotlivých sportovních odvětví. 
 Spoluúčast samofinancování oddílů a klubů a zároveň prokázat procentuální financování z vlastních 

zdrojů. 
 Zohlednit diváckou atraktivitu a divácký zájem jednotlivých sportovních odvětví (lední hokej). 
 Nadále finančně podporovat lyžařské a plavecké kurzy. 
 Zachovat vícezdrojové financování sportu ve městě (členská základna, loterie, přímé dotace). 

 
Výše podpory: 

 Postupné navyšování finančních částek určených pro sport, podpora místních sportovců. 
 Zachování výše i způsobu financování. 
 Finanční disproporce volnočasových aktivit vůči registrovaným sportům. 

 
Nefinanční podpora: 

 Sportoviště zřizované městem – přístup zdarma, se sníženou sazbou pro organizace registrované 
městem 

 Nefinanční podpora sportu díky prostředkům města (užívání sportovišť – do výše přidělovaných 
grantů 

 
Další: 

 Průhlednější zprávy o financování oddílů – členové, náklady, nájmy. 
 Spravedlivé rozložení komise sportu – zastoupení sportů a sportovních organizací. 
 Podpora reprezentantů ČR. 
 Podpora nadaných reprezentantů (nastavit podmínky reprezentantů). 
 MSZ – maximalizace sportovních zař. města (ceny, čas) – ekonomika. 
 Redistribuce prostředků města. 

 
 

MOŽNOSTI ROZVOJE SPORTU 

 
Spolupráce se školami: 

 Zlepšit spolupráci se základními školami. 
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 Rozvoj spolupráce se školou. Např. Pedagogická fakulta  …. praxe sportovní. 
 Možnost v rámci středních škol, aby mohli student uplatnit teoretickou část v praxi. např. vedením 

pohybových aktivit všestrannosti. (např. TJ Sokol). 
 Spolupráce klubů při školní výuce – sportovní třídy. 
 Vytvoření sportovních tříd na úrovni ZŠ. Jejich finanční podpora. 

 
Informovanost a propagace: 

 Lepší zpětná vazba mezi městem a sportovci při propagaci úspěšných sportovců a oddílů. 
 Vytvoření informačního serveru za účelem zveřejňování obrazových záznamů ze sportovních akcí. 
 Zlepšit informovanost o možnostech sportování (kluby), o financování klubů. 
 Prezentace sportu na internet x kultura x dostupná forma, finance. 
 Málo dostupných míst pro propagaci sportu (výlepových míst a billboardů). 
 Zlepšit spolupráci s médii (televize – regionální rádio). 

 
Spolupráce s městem: 

 Větší spolupráce s velkými sportovními subjekty při využití i výstavbě nových sportovišť. 
 Lepší spolupráce s městem a jejich zařízeními (možnost reprezentace a zajištění prostor) 

+ spolupráce s MKZ a MSZ. 
 
Další: 

 Participace na sportovní komisi ze zástupci organizací. 
 Zastoupení ve sportovní komisi města Litoměřice, dle členské sportovní základny. 

 
 

JINÉ 

 
 Podporovat aktivní sport v Litoměřicích – více. 

 
 Má město šanci udržet profesionální hokej – je to únosné a má to smysl? 
 
 Zohlednit akce pro mládežnické oddíly (odpustit nájemné v rámci příspěvkových organizací). 
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III.  VÝSTUPY Z DRUHÉ  ČÁSTI DISKUSE - HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ 
 
 
Na základě přidělování samolepek byly pro druhou část setkání připraveny nové diskusní stoly. Každý stůl se 
již zabýval jen jednou oblastí sportu. Celkově bylo vyčleněno 9 diskusních stolů,  
u kterých diskutovalo téměř 90 lidí1. 
     
    tab.III.1. Zájem o diskusi v druhém diskusním bloku 

 
Diskutující u každého stolu měli jasné zadání práce. Nejprve měli vypracovat seznam problémů pro danou 
oblast sportu (vlastně se jednalo o jakýsi souhrn toho, o čem diskutovali v předchozím diskusním kole). Poté 
z tohoto seznamu vybrali max. 5 problémů a pro ně se snažili navrhnout možné řešení.  
      
V následujícím přehledu opět uvádíme přepsané poznámky z formulářů u jednotlivých stolů. Zachovali jsme 
přitom dělení na jednotlivé stoly (odpovědi od několika stolů za stejnou oblast sportu jsme neslučovali).  
V rámci zachování autenticity jsme i nyní získané poznámky a podněty jen minimálně upravovali. 

 
 

FINANCOVÁNÍ SPORTU VE MĚSTĚ 
Celkem k tomuto tématu 4 stoly a 42 diskutujících 

 
1. diskusní stůl: 

 
Přehled problémů: 

 Málo financí v poměru sportovních klubů na území města. 
 Navýšit objem i pro malé oddíly. 
 Transparentní známý klíč rozdělování finančních prostředků města i dotací. 
 Majoritní financování HC Stadión – spravedlivější rozdělování. 
 Nutná obměna sportovního zařízení  -Jachting – nejsou lodě způsobilé pro závody. Za 20 let nebyly 

obnoveny závodní plachetnice. 

                                       
1 Je přirozené,  že někteří z přítomných se v průběhu přestávky rozmysleli a sedli si k jinému diskusnímu tématu, než pro 
které hlasovali před přestávkou. Stejně tak je obvyklé, že část účastníků se již neúčastní druhé části večera (zkrátka v první 
části pojmenovali problémy, které je trápí a jejich řešení pak již nechají na někom jiném)   
2 Počty diskutujících u jednotlivých stolů se v průběhu diskuse mírně měnily (někdo přešel k jinému stolu, jiný odešel 
domů atd.).  

Oblast dopravy Počet 
samolepek 

Počet diskusních 
stolů 

Počet 
diskutujících2 

DOSTUPNOST SPORTU  14 1 12 
INFRASTRUKTURA PRO SPORT  31 2 27 
ROZMANITOST SPORTOVNÍCH AKTIVIT 0 0 0 

SPORTOVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY                  

4 1 3 

FINANCOVÁNÍ SPORTU VE MĚSTĚ  47 4 42 
MOŽNOSTI ROZVOJE SPORTU  7 1 3 
JINÉ  0 0 0 
celkem    103 9 87 
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 Nadstandardně pracující oddíly zvýhodnit (jak úspěšně reprezentují město). 
 
 
 
 
Největší problémy:  Návrh řešení: 
Transparentní klíč k rozdělování 
finančních prostředků 
 

 Transparentní a předem známý princip rozdělování finančních 
prostředků města a dotací pro všechny sportovní oddíly a sporty. 
Seznam těchto sportů a oddílů. 

 Zajistit to, aby finance z hazardu byly přerozděleny v plné výši 
výběru. 

 
2. diskusní stůl: 

 
Přehled problémů: 

 Rekonstrukce komise sportu. 
 Transparentnost rozdělování fin. prostředků. 
 Zvážit možnost financování 1.ligy hokeje. 
 Rozdělování fin. prostředků. 
 Odhalit skrytý sponzoring. 

 
Největší problémy:  Návrh řešení: 
Rozdělování fin. prostředků 
 

 Podle klíče: 
- tradice sportu ve městě 
- úspěchy sportu 
- náklady na provoz 
- členská základna 

 
Odhalit skrytý sponzoring 
 

 Tělocvična “gratis”:  
-  judo 
- fotbal 
- basketbal 
- hokej 

 Členové Slavoje platí školám nájem ročně (400-500 tis. Kč) 
 Souhlasíme s rozdělením na malé a velké sporty. Chybí solidarita 

(50,-Kč pro hokej nic neznamená, šerm z toho zaplatí roční nájem). 
 Vytvořit finanční podmínky v klubech pro talentované, úspěšné 

mladé sportovce formou grantu (přes komisi sportu). 
 

3. diskusní stůl: 
Přehled problémů: 
 

 Financovat profesionální sport z rozpočtu města do částky 2 000 000,- Kč ročně. 
 Kolik jiných akcí se pořádá 26x ročně a přijde na ně více jak tisíc lidí? 

 
4. diskusní stůl: 

Přehled problémů: 
 Majoritní fin. podpora sportovců Litoměřicka. 

Největší problémy:  Návrh řešení: 

Málo sportovišť  Postavit novou sportovní halu. 

Klíč k rozdělování dotací. 
 

 Zřejmě zohlednit výkonnost a úspěšnost z celostátního 
hlediska. 
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 Maximální podpora sportovní výchovy dětí a mládeže. 
 Podpora aktivit soc.org.ve spojení se sportem. 
 Zohlednění nefin. podpory v rámci pravidel. 
 Rozděl. dotačních titulů města pro podporu sportu (viz pronájem městských sportovišť) 

 
Největší problémy:  Návrh řešení: 

Sportovci LTM 
 

 Tvorba pravidel grantového systému rozdělování fin. prostředků. 

Podpora dětí a mládeže. 
 

  

Nef. podpora vs. dotace sport. odd. 
 

 Zohlednění nef. podpory jednotlivých sport. oddílů. 
 Zohlednění komer. pronájmů oddílů těch, kteří nevyužívají měst. 

sport. 
Podpora soc.org. 
 

 Nový metr rozšíření podpory sportu v soc. oblasti. 

 
 
 

INFRASTRUKTURA PRO SPORT 
Celkem k tomuto tématu 2 stoly a 27 diskutujících 

 
1. diskusní stůl: 

Přehled problémů: 
 Vybudování atletického stadionu. 
 Využití sportovišť v kasárnách pod Radobýlem. 
 Vybudování multifunkční sportovní haly. 
 Vytvořit z hokejbalového areálu víceúčelové sportoviště. 
 Oprava krytého bazénu. 

 
Největší problémy:  Návrh řešení: 

Atletický areál 
 

 Využití areálu kasáren pod Radobýlem (dráha, tělocvična, bazén 
pro potápěče) možnost vytvoření ubytovací kapacity pro 
sportovce. 

Sportovní hala 
 

 Najít vhodný pozemek pro výstavbu multifunkční sportovní haly 
s celoročním sportovním provozem s kapacitou pro 700 diváků 
(s rozměry minim. na házenou) s dostatečnou kapacitou 
parkování a ubytovací a stravovací kapacitou s ekonomickou 
úsporností 

Hokejbal - areál 
 

 Celkovou revitalizaci areálu – nové mantinely, plastový povrch, 
zateplení budovy, event. přistřešení hrací plochy. 

 Tím se areál otevře i ostatním sportovcům. 
Oprava krytého bazénu 
 

 Oprava bazénu pro zlepšení ekonomické situace, zlepšení hyg. 
podmínek a celk. zázemí. 

 
2. diskusní stůl: 

Přehled problémů: 
 Vybudování víceúčelové sportovní haly v LT. 
 Víceúčelové venkovní sportoviště – atletický oval  400m + fotbalové hřiště + zázemí. 
 Rekonstrukce venkovních sportovišť při ZŠ v Havlíčkově ulici. 
 Rekonstrukce tělocvičen při GJJ – hala stolního tenisu, velká + malá TV. 
 Doplnění veřejných dětských hřišť o prvky pro malé děti (do 3 let) a pro seniory. 
 Sp. hala pro florbal (v rámci tělocvičny v ZŠ Masarykova LTM). 
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Největší problémy:  Návrh řešení: 

Víceúčelová hala 
 

 Žádost o dotaci (ROP) 
 Uvolnění peněz z rozpočtu města 

Víceúčelové venkovní sportoviště 
 

 Vytipování vhodných pozemků, případná směna 
 Žádost o dotaci (MŠMT) 
 Uvolnění peněz z rozpočtu města 

Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v 
Havlíčkově ul. 
 

 Žádost o dotaci? 
 Uvolnění peněz z rozpočtu města 

Rekonstrukce tělocvičen v GJJ 
 

 Jednání s představiteli kraje = priorita kraje 

Doplnění dětských hřišť 
 

 Prosazení do rozpočtu města 

 
 
 

DOSTUPNOST SPORTU 
Celkem k tomuto tématu 1 stůl a 12 diskutujících 

 
1. diskusní stůl: 

Přehled problémů: 
 Umělá tráva – kasárna 
 Atletická dráha (společně) 
 Multifunkční hala 
 Hledání vhodných ploch pro sport 

 
Největší problémy:  Návrh řešení: 

Umělá tráva  Spojeni s atletickou dráhou 

Atletická dráha 
 

 

Multifunkční hala 
 

 Zahrada Čech 

Hledání vhodných ploch pro sport 
 

 Kasárna? 

 
 
 

SPORTOVÁNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY                  

Celkem k tomuto tématu 1 stůl a 3 diskutující 
 

1. diskusní stůl: 
Přehled problémů: 

 Není dostatek dětských hřišť a sportovišť pro seniory. 
 Dobudovat prostory ve středu města (ul. Sovova). 
 Velmi špatná kvalita veřejných hřišť, nesplňují ani požadavky evropských směrnic ani požadavky a 

potřeby dětí. 
 Zcela chybí hřiště pro malé děti 1-3-5 let. 
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Největší problémy:  Návrh řešení: 

Úprava plochy Střelecký ostrov 
 

 Nové dětské hřiště a zázemí pro seniory. 

Dětská hřiště 
 

 Sehnat finance ať už z obecných, evropských či nadačních fondů 
(ČEZ?), rekonstrukce, oplocení, WC, povrchy, herní prvky pro 
děti 1-5 let, bezpečné a moderní. 

 
 
 

MOŽNOSTI ROZVOJE SPORTU 
Celkem k tomuto tématu 1 stůl a 3 diskutující 

 
1. diskusní stůl: 

Přehled problémů: 
 Aktivní zapojení do výchovné činnosti, starší mládež a dále aktivních lidí k vedení mládeže  

k všestrannému aktivnímu pohybu. Radost z pohybu. 
 Zvětšovat množství “dobrovolných učitelů”, kteří jsou ochotni věnovat se práci s dětmi. 
 Vytvořit seznam sportovních klubů a odvětví a ten seznam dát na info centrum nebo na web města. 
 Financování – rozvoj sportů prostřednictvím průhledného a celoročně zveřejněného systému 

financování. 
 Vysvětlit, proč jeden klub (HC klub Litoměřice) dostává asi 95 % příspěvků města. 
 Spolu se sociálním odborem města řešit možnosti přístupu k pohybovým aktivitám i pro skupiny 

obyvatel dnes ne zcela cílových – konkrétně skupiny     1) senioři 
2) děti do 3 let 
3)děti a mládež asi 10 – 30 let ze sociálně 

slabého prostředí 
 Zlepšit práci komise sportu při městě Litoměřice. 
 Více podporovat rozmanitost sportů. 

 
Největší problémy:  Návrh řešení: 

Malá podpora cvičitelů pro vedení 
všestranného pohybu mládeže 
 

 V rámci studia na středních školách př. SPgŠ Litoměřice umožnění 
praktické výuky mládeže k pohybové aktivitě, pro tyto studenty 
možnost jako zápočet po hodnocení. 

 Možnost úlev pro aktivní cvičitele v práci, či jejich možnosti 
odměňovat z rozpočtu v rámci rozpočtu města. Podpora cvičitelů a 
získávání kvalifikace. 

Podpora trenérů a pomocných 
trenérů 
 

 Pomocní trenéři – žáci SPgŠ a student SŠ (nad 18 let) budou mít v 
rámci svého studia uznatelnou praxi jako cvičitelé ve sportovních 
klubech 

 Finanční příspěvek (dnes) dobrovolných trenérů, kteří pracují s 
mládeží v LTM. 

Zprůhlednit financování sportu v 
Litoměřicích + zlepšit fungování 
komise sportu 
 

 Umožnit, aby ve  sportovní komisi města LT byl zastoupen 1 člověk 
z každého sportovního oddílu, které existují v Litoměřicích. teprve 
tato komise by se měla podílet na vzniku Koncepce sportu v LTM. 

Seznam sportovních klubů (s 
kontakty) 
 

 Bude sloužit pro obyvatele Litoměřic a okolí k tomu, aby věděli o 
možnostech sportu v LTM. 

Rozmanitost sportů  Úzká podpora jen jednoho sportovního odvětví ( v Litoměřicích 
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 hokeji!) vede k relativnímu snížení zájmu o sport ve městě, protože 
ne všichni chtějí hrát jen hokej. Větší rozmanitost sportovních 
možností oproti tomu vede k větší škále dovedností u skupiny dětí 
a mládeže. 

 
 

IV. Shrnutí 
 
Setkání u kulatých stolů dne 3. prosince 2013 na téma budoucnost sportu v Litoměřicích lze hodnotit jako 
velmi úspěšné. Zúčastnilo se více než 100 obyvatel města, kteří se tématem sportu zabývali v průběhu dvou 
diskusních kol a během závěrečné plenární diskuse mezi sebou navzájem i s přítomnými zástupci města. 
Hlavním cílem setkání bylo otevřít téma sportu a jeho dalšího rozvoje veřejnosti a získat první podněty a 
nápady, které budou dále využity při tvorbě Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích. Níže se pokusíme 
formulovat některá celková shrnutí a případná doporučení, jak s výsledky prezentovanými na předešlých 
stránkách pracovat: 
 

 V první řadě bychom chtěli upozornit (s veškerou úctou k práci a zájmu veřejnosti), že názory občanů 
města jsou pouze jedním z podkladů pro práci na koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích. Vedle toho 
musí zpracovatelé a zadavatelé (resp. vedení města) brát velmi vážně v úvahu i názory dalších 
místních odborníků, potřeby různých cílových skupin (které třeba na veřejném setkání nebyly tak 
početně zastoupeni) i pohled vnějších expertů. Tím se však nijak nezmenšuje význam názorů 
veřejnosti. Naopak, již samotná skutečnost, že litoměřická veřejnost byla první, kdo se mohl do 
diskuse o budoucnosti sportu zapojit, svědčí o důležitosti, kterou tomu vedení města přikládá. 
 

 Výstupy z diskuse je třeba také vnímat jako aktuální nápady a podněty, které lidé definovali 
v průběhu setkání. Omezený čas setkání jim pochopitelně neumožňoval zabývat se některými tématy 
podrobně či s vědomým všech souvislostí. 
 

 Některé výstupy z druhé části diskuse (návrhy řešení) je třeba posuzovat nejen s ohledem na jejich 
věcnou rovinu, ale i na počet lidí, kteří dané téma diskutovali. Je celkem pochopitelné, že větší skupina 
diskutujících zpravidla jedná déle a obtížněji se shoduje na možných řešeních. Zatímco malá skupinka 
diskutujících dovede své požadavky formulovat rychleji a ve větším množství. Neznamená to, že se 
nemáme zabývat výstupy, na kterých pracovalo jen několik málo jedinců (častokrát se jedná  
o originální nápady, nebo alternativní pohled na danou věc). Je jen potřeba mít tuto skutečnost  
na paměti.   
      

 Setkání také přirozeně ukázalo na komplikovanost rozhodování o dalším rozvoji sportu ve městě, kdy 
i mezi přítomnými byly evidentní různé pohledy na budoucnost sportu v Litoměřicích. Samotné 
vedení města pak bude muset při svém rozhodování (schvalování výsledného dokumentu) tuto 
různorodost zohlednit a je pochopitelné, že nelze nalézt kompromisní řešení či shodu vždy a ve všech 
bodech.        
 

 Z diskuse jasně vyplynuly tři hlavní tematické oblasti, které diskutující vnímají jako velmi důležité, a 
to: financování sportu, infrastruktura pro sport a dostupnost sportu. 
 

 Tento pohled je ale třeba konfrontovat s možnostmi neorganizovaného sportu, které na setkání 
nebyly výrazně diskutovány. Příležitosti pro neorganizované sportování a trávení volného času byly 
zejména diskutovány v rámci oblasti „sportování a volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny“. 
Další debaty o rozvoji sportu ve městě by se proto neměly omezovat pouze na organizované 
sportovní aktivity (činnost sportovních klubů atd.), ale měly by ke sportu přistoupit i jako k 
neorganizované volnočasové aktivitě, které jsou vykonávány i mimo rámec sportovních klubů atd. 
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Na závěr je třeba poděkovat všem přítomným za jejich zájem a ochotu podílet se na rozvoji sportu 
v Litoměřicích. Stejně tak je třeba vyjádřit uznání vedení města, že diskuse tohoto typu připravuje a umožňuje 
tak občanům byt aktivní součástí řešení veřejných záležitostí.     
 
Zpracoval:    
 
PhDr. Ing. Pavel Mička 
14. prosince 2013 
pavel.micka@agora-ce.cz 


